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Zomerse wijn beneden de 6 euro
Rosé pompelmoes?
Het kriebelt bij iedereen. De zomer komt eraan en de lente biedt ons nu al volop dat zomers gevoel.
Het ogenblik dus om eens te grasduinen in de aanbiedingen van zomerse wijnen.
Uiteraard kijken we dan naar frisse eerder lichte wijnen. Zeker geen
tannine bommen, eerder de zachte gemakkelijk wegdrinkende soorten.
Allereerst denken we dan aan witte en rosé wijnen maar ook in de rode
zitten er aanraders. Wij concentreren ons op de goedkopere wijnen
beneden de 6 euro die uiteraard allemaal bio gecertiﬁeerd zijn.

Enkele aanraders:
Uit Spanje:
Clearly Organic in wit, rosé en rood € 5,45
Mundo de Yuntero wit en rood Euro € 5,80
Mureda Melibea, wit en rood Euro € 4,62

Uit Italië:
Sollatio wit en rood € 5,50

Uit Frankrijk:

Een nieuwkomer :
Rosé Pamplemousse
« Le Temps des Fruits »
In Frankrijk is dit momenteel een rage. Een fris fruitige aperitiefwijn gemaakt met een goede kwaliteit rosé wijn en versterkt met
aroma’s van bio pompelmoes. Bovendien met een laag alcoholgehalte van slechts 8° vol. Gemaakt met de druiven: Grenache blanc,
Sauvignon, Vermentino en aroma’s van pompelmoes ontdekt men
in neus en mond een explosie van fruit met duidelijke toetsen van
natuurlijke rode bio pompelmoes. Vrij zoet in de mond met de
frisse smaak van pompelmoes. Koud geschonken (8° C) leent deze
wijn zich vooral als zeer aangenaam aperitief.
Meer info: www.biodyvino.be
Op uw gezondheid!

Robert de Layrac wit en rood € 5,46
Le Bistro wit en rood € 5,95
Le P’tit Roubié wit, rosé en rood € 5,89

Biotiek en Vino Mundo bundelen hun
krachten en worden BIODYVINO
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cursussen natuurlijke gezondheidszorg & bewustzijnsverruiming

Het grootste assortiment
biologische, biodynamische
en Fairtrade wijnen in België!

locatie Abdij van Tongerlo, Vesperzalen
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo

Nieuwe website!

opleiding tot gezondheidsconsulent

Vraag gratis de volledige studiegids aan

www.biodyvino.be
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