BIOLOGISCHE/ECOLOGISCHE WIJNEN
BANKER’S – RESERVE – GRAPES FROM ORGANIC FARMING
PORT Gecontroleerd door Ecocert – Portugal
Art.nr. 3446
Deze port wordt geproduceerd uit Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinta Cão, Tinta
Amarela druiven die komen van percelen waar organische landbouw wordt toegepast op een Quinta in de Upper Douro.
Deze Ruby port rijpt gemiddeld 6 jaar in grote eiken vaten en wordt hoogst gewaardeerd bij de ware portliefhebbers.
Deze port wordt niet gepasteuriseerd of op een andere wijze gestabiliseerd, waardoor, na enige tijd, in de fles depot
ontstaat. Het verdient aanbeveling de port vóór consumptie te decanteren.
ALTI SUD – BIO – ROOD
CÔTES DE VENTOUX – VIGNERONS DU MONT VENTOUX AB keurmerk (biologisch)
Art.nr. 4417
Er wordt een strikte controle toegepast door de Ecocert organisatie aangaande de regelgeving voor het verbouwen van
biologische wijnen. Er mag uitsluitend organische mest worden gebruikt. Compositie van de druivenrassen voor deze wijn
is: 60% Grenache, 30% Syrah en 10% Carignan. Elk druivenras wordt afzonderlijk gevinifieerd, krijgt een lange inweking
en er wordt diverse malen per dag overgepompt. De blending vindt na malolactische fermentatie plaats. Daarna volgt 8
maanden rijping in vat en wordt uiteindelijk gebotteld in de exclusieve gegraveerde fles. De wijn heeft een donkere
granaatrode kleur en heeft een uitgesproken bouquet van fruit aroma’s die doen denken aan rijpe kersen en pruimen met
een touch van kruidigheid. Een solide wijn met een prettige structuur en zachte ronde tannines. Een uitstekende wijn met
een lange afdronk, die klaar is voor consumptie, maar kan ook makkelijk een aantal jaren na het jaar dat de wijn gebotteld
wordt, worden bewaard. Aanbevolen bij rood of wit vlees(ook gegrild) en bij medium sterke kaassoorten.
POUILLY FUMÉ – REGAIN
LOIRE – DOMAINE DU BOUCHOT – KERBIQUET PÈRE ET FILS AB keurmerk (biologisch)
Art.nr. 4004
De Cuvée Regain is het resultaat van een strenge selectie wijnstokken. De grond tussen de rijen is bedekt met gras.
Daardoor wordt vermeden dat de wortels aan de oppervlakte blijven, want zij worden gedwongen dieper in de grond te
gaan om de minerale rijkdommen van de Kimmeridgien Marnes te bereiken, hetgeen de wijn zijn speciale terroir smaak
en geconcentreerde aroma’s geeft. Heerlijk als aperitief, bij voorgerechten of bij gerechten met wit vlees, kip, gerookte
zalm, andere vissoorten of schaal- en schelpdieren.
Médaille d’Or – Concours des Vignerons Indépendants
POUILLY FUMÉ – PRESTIGE
LOIRE – DOMAINE DU BOUCHOT – KERBIQUET PÈRE ET FILS AB keurmerk (biologisch)
Art.nr. 4006
Deze Cuvée Prestige komt van oude wijnstokken en wordt geproduceerd uit druiven die komen van een perceel uit
Kimmeridgien Marnes Uitsluitend vermaarde en de beste producenten hebben daar enkele percelen. De bodem van klei
met vuursteen helpen de wijn langer te kunnen ouderen dan normaal. Er wordt gebruik gemaakt van techniek “Maceration
Pelliculaire”, dit betekent inweking met de schillen. Dit geeft de wijn een fruitige smaak, geconcentreerde tannines en
rijke aroma’s. Deze wijn heeft een zeer lange afdronk en is op z’n best als hij tussen 3 en 5 jaar oudering heeft gehad. Een
wijn van grote klasse, die perfect smaakt als aperitief, bij voorgerechten of bij gerechten met wit vlees, kip, gerookte
zalm, andere vissoorten of schaal- en schelpdieren.
LAUDUM – JOVEN – CHARDONNAY
ORGANIC – ECOLÓGICO – SPANJE
Art.nr. 2021
Mediterraan klimaat met een sterke continentale invloed, waardoor het bijzonder geschikt is voor een correcte rijping van
druiven, want na een droge en warme zomer, eindigt het rijpingsproces wanneer het weer nog steeds droog is met grote
dag en nacht temperatuurvariaties, die voorzien in een optimale rijping en een grote concentratie van fruit en aroma's.
De wijngaard is 15 jaar oud en ligt zeer dicht bij de wijnmakerij. Een aparte wijngaard waar snoeien, irrigatie,
behandeling en bescherming van de gezondheid worden uitgevoerd en met de grootst mogelijke aandacht om een
optimale en evenwichtige productie van de druiven te verkrijgen en daardoor de beste kwaliteit te bereiken.
Bodem: leemachtig, arm aan voedingsstoffen.
Eerste week van september wordt tijdens de nacht geoogst (opbrengst 6500kg/ha) en gaan de druiven onmiddellijk naar
de wijnmakerij om fermentatie te voorkomen. Op deze manier blijven de druiven in perfecte gezondheid en vindt een
correcte fruit extractie plaats.
Kleur: Bleek geel met nieuwe gouden reflecties en groene rand in het glas.
Neus: Aroma’s van oranjebloesem, bloemen, een vleugje citrus.
Smaak: Fris, elegant en rond in de mond met een perfecte balans.
Gastronomie: gevogelte, wit vlees, vis, schaal- en schelpdieren. Serveren tussen 8 en 12°C.

The Dieline Awards is de hoogste onderscheiding wereldwijd
gebaseerd op 3 vitale ontwerp componenten:
CREATIVITEIT, INNOVATIE EN VERKOOPBAARHEID
MARINA ESPUMANTE – GOLD – ZERO
ORGANIC – ECOLÓGICO – SPANJE
Art.nr. 2652
Sparkling Organic Grape Juice - Non Alcoholic van 100% Muscat d'Alexandrie druiven. Geïrrigeerde, gesnoeide
wijnstokken worden beïnvloed door de Mediterranée zeebries. Wijngaarden liggen aan de kust van Alicante, grenzend
aan zee. Zeer zonnige en droge zomers. Voorjaar met westenwind en regenachtige winter, die een uniek microklimaat
bieden. Arme grond, kalk houdend en korrelig. De grond reflecteert het licht van de zon waardoor rijping van de druiven
wordt vergemakkelijkt. Met de hand geoogst in 20 kg dozen om de kwaliteit van de druiven te beschermen. Oogst is in de
tweede helft van augustus. Nadat de druiven zijn geweekt en gekneusd wordt het maximale potentieel van aroma’s
gewonnen. Het wordt dan gecombineerd met kooldioxine, wat bijdraagt tot frisheid met een geïntegreerde pareling. Kleur
is bijna wit en kristalhelder. Snelle afgifte van kleine bubbels stijgend naar een delicate kroon in het glas.
Neus: Krachtig, fijn en delicaat met een grote expressie van de Muscat druif en hints van citrusvruchten en tropische
vruchten. Natuurlijk restsuiker 11,9 g/l.
Smaak: Breed en zacht, evenwichtige, fruitige nuances met een fijne bubbel die verfrissend en aangenaam is.
Gastronomie: Een uitstekende alcoholvrije keuze voor elke gelegenheid. Goed gekoeld, tussen 4 en 6°C.
0% alcohol = ideaal voor:
- Horeca - Bob rijders
- alcohol vrije cocktails
- personen die door medicijn gebruik geen alcohol mogen drinken
- zwangere vrouwen
- medewerking daling in alcohol gebruik
- toevoeging aan alcoholvrije kerstpakketten

Link producent: Domaine du Bouchot
Bodegas Bocopa

