Biologische wijn van de maand

PODERE LA MARRONAIA
Antoon DE PAEPE

ITALIË SAN GEMINIANO

Wie Toscane al bezocht heeft ging
zeker ook een dagje naar San
Geminiano, het stadje gelegen op een
heuvel op 334 meter hoogte, zowat
midden tussen Firenze en Siënna.
San Geminiano is wereldwijd
bekend omwille van de wijnen
onder de eigen D.O.C. G. SAN GEMINIANO. Wij vonden daar de wijnbouwersfamilie Dei-Marrocchi die sedert 2000 volledig biologische en
gecontroleerde wijnen maakt. Hun wijnen zijn volledig of in assemblages gemaakt met de autochtone druiven van de streek, voor de witte
Vernaccio en voor de rode Sangiovese.
Hun witte wijnen:
• Vernaccio di San Geminiano is levendig, fris fruitig met aroma’s van
brem en hagedoorn.
• Visila della Marronaia is eveneens een Vernaccio die intenser en
expressiever is met aroma’s van blauweregen en hagedoorn.
Hun rode wijnen
• Capriforno della Marronaia, Chianto Colli Senesi, gemaakt met 90%
Sangiovese en 10% Canaiolo met in de neus hints van zwarte en rode
bessen en in de mond vrij fruitig en zacht met versmolten tannines.
• Intenso della Marronaia gemaakt met 100% Sangiovese is een wijn met
veel body, rijpe tannines, elegant met lange afdronk.
• Quattrorsi della Marronaia is een assemblage van 70% Sangiovese,
15% Syrah en 15% Merlot en is 12 maanden gerijpt op eiken vat.
Uiteraard de topwijn van dit huis met een intens aroma van rijp rood
fruit, vanille en kruiden.
Website wijnbouwer: www.marronaia.com
Invoerder voor België: www.biotiek.be

Bio, ook in uw glas!
Het grootste aanbod
van biologische wijnen uit :
Frankrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk,
Spanje, Portugal, Australië, Argentinië,
Chili en Zuid Afrika.

BIOTIEK
Invoerder Groot- en kleinhandel
270 wijnen van 79 biologische
en biodynamische wijnbouwers

Degustatiedagen

Antarctische krill olie van Neptune,
de omega-3 bron van de toekomst!
een unieke bron van omega-3 vetzuren,
antioxidanten en fosfolipiden!
100%
Natural

PURE
KRILL OIL
Enhanced Absorption
gepatenteerd
productieproces
(Neptune Ocean Extract)
De vangst voor de productie van
Pure Krill Oil verloopt volgens de
akkoorden van het CCAMLR.1

ECO
RESPECT

Pure Krill Oil voldoet aan de kwaliteitsnormen en de ethische code van de
‘GOED’ organisatie (Global Organization
for EPA and DHA Omega-3).

Waarom kiezen voor Pure Krill Oil?
1. De gepatenteerde, speciale en koude extractieprocedure
Het Neptune Ocean Extract™ is een koude extractiemethode onder
vacuum. De olie wordt gezuiverd en alle natuurlijke verbindingen blijven
behouden zodat de kracht van de olie intact blijft.
2. Optimaal behoud van natuurlijke astaxanthine
Pure Krill Oil bevat van nature grofweg tien keer meer astaxanthine dan de
andere krill oliën die momenteel op de markt worden aangeboden. Dit is te
danken aan het gepatenteerde productieproces!
3. Wetenschappelijke bewijzen*
De meest gepubliceerde studies naar de gezondheidsondersteunende
invloed van krill olie bij mensen zijn uitgevoerd met de NKO®. In 2003 kwam
het bewijs dat Neptune krill olie bijdraagt tot soepele gewrichten. Kort
daarop, in 2004, werden de bijzonder gunstige resultaten bekend gemaakt
van Pure Krill Oil op de circulatie, de cholesterolspiegel en het triglyceridengehalte. Een publicatie uit 2007 toont dat Pure Krill Oil zorgt voor het
vrouwelijk comfort en een betere gemoedstoestand rond de menstruatie.
4. Maximale bescherming van Neptune krill olie tegen oxidatie
Het hoge gehalte aan astaxanthine beschermt de olie tegen oxidatie. De
totox waarde is 0.8. Totox waarde toont de graad van oxidatie aan; dus hoe
lager de totox waarde, hoe verser de olie.

Conclusie: Het is goed om zich af te vragen of de gezondheidswinst
van krill olie, waar men momenteel zoveel over kan lezen, misschien
toch niet eerder samenhangt met de “Neptune” kwaliteit. Met Pure
Krill Oil hebben we het bewijs geleverd!

in Zoersel en Galmaarden-Vollezele
Vraag vrijblijvend uitnodiging,
prijslijst en wegbeschrijving
OF kijk voor alle info op

Adres ZOERSEL : BIOTIEK
Ten Hoflaan 22 2980 Zoersel Tel. 03-312 24 38

Adres Huis Pelsenbroek
Langestraat 6 1570 Vollezele Tel. 054-56 91 21

Dit product is verkrijgbaar bij de betere natuurvoedingszaak,
Biovita is exclusief distributeur voor Orthophyt
BIOVITA Oostkaai 60, 8900 Ieper • Tel. : +32 (0) 57 20 06 75
Fax : +32 (0) 57 20 44 40 • www.biovita.be
1
Commission for the Conservation of Antartic Marine Living Resources
* Evaluation of the Effects of Neptune Krill Oil on the Management of Premenstrual Syndrome: Fotini Sampalis M.D., Ph.D.1 |
Roxandra Bunea M.D.2 | Marie France Pelland, M.D.3 | Odile Kowalski, M.D.4 | Natalie Duguet, M.D.4 | Sébastien Dupuis, BSc.1
• Alternative Medicine Review | Volume 8, Number 2 | 2003
Evaluation of the Effects of Neptune Krill Oil on the Clinical Course of Hyperlipidemia: Ruxandra Bunea, MD| Khassan El Farrah,
MD, MSc | Luisa Deutsch, MD • Alternative Medicine Review | Volume 9, Number 4 | 2004
Evaluation of the Effects of Neptune Krill Oil on Chronic Inflammation and Arthritic Symptoms: Luisa Deutsch M.D., M.Sc. |
Department of Behavioral Science and Health Research, University Health Network Toronto, Sciopsis Inc Evidence Based
NutraMedicine, Richmond Hill, Ontario, CANADA • Journal of the American College of Nutrition, Vol. 26, No. 1, 39–48 (2007) |
Published by the American College of Nutrition

BioGezond • april 2011 29

seendesign.be

www.biotiek.be

