
Dit jaar kan je bij ons je feestwijnen bestellen. 

De opbrengst van deze wijnverkoop gaat volledig

naar de werking van Vale Viver vzw.

Vale Viver vzw is een Belgische organisatie die samen

met haar Braziliaanse zusterorganisatie Associação

Vale Viver de Promoção Social, sociale en educatieve

projecten uitwerkt.

Deze projecten verbeteren aanzienlijk de

levensomstandigheden van de bewoners van de

sloppenwijken van het stadje Águas Formosas in het

noordoosten van de staat Minas Gerais, alsook dat

van de arme boerenfamilies in de streek.

En de wijnen smaken nog beter, wanneer je weet dat

deze afkomstig zijn van kleinschalige wijnbouwers.

Lokale vakmensen die met de nodige passie, zorg

voor het terroir en de natuur, alle stappen van het

wijn maken meester zijn. 

Een aantal van hen werken volgens de principes van

de 'lutte raisonnée', biodynamisch of zelfs biologisch.

(H)EERLIJKE WIJNEN
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Wijn smaakt beter
als je hem deelt

E N  O N D E R T U S S E N  O O K  N O G
E E N S  H E T  G O E D E  D O E L  S T E U N T  

B E S T E L L E N  D O E  J E  Z O

Lees welke wijnen we aanbieden en maak je keuze

Vul het online bestelformulier in voor 9 dec 2021

Je krijgt een mail toegestuurd met het overzicht

van je bestelling en een referentie

Je schrijft het te betalen bedrag over op het

rekeningnummer van Vale Viver vzw met de

referentie uit de mail

Haal je bestelling op bij je aangeduid leverpunt op 

 11 of 12 december tussen 14 en 17u

Geniet met familie en vrienden van deze heerlijke

wijnen tijdens de feestdagen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

https://vale-viver.org/heerlijke-wijnen
https://vale-viver.org/heerlijke-wijnen
https://vale-viver.org/heerlijke-wijnen
https://vale-viver.org/heerlijke-wijnen


Alain Maurel van Maison Ventenac richtte in

1973 zijn bedrijf op in de appellatie Cabardés.

Dit is een wijnstreek, gelegen ten westen van

Carcassonne, Frankrijk. Samen met zijn vader

deed hij uitvoerig onderzoek naar de invloed

van het klimaat en de bodem op een

wijngaard en bracht een bezoek aan diverse

topwijngaarden in het gebied. Ondertussen

heeft schoonzoon Olivier de leiding

overgenomen. Het is onder zijn impuls dat het

domein ondertussen in reconversie is voor het

bio-label.

Wilfried koos deze wijnen omwille van hun

veelzijdigheid, mooie presentatie en

uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. 

Carole, IGP d’Oc, wit, 2019

Deze Chardonnay is zeer vol en boterachtig

van smaak, met toetsen van pompelmoes en

ananas. Een vleugje Gros Manseng zorgt voor

net voldoende aciditeit in de afdronk. Een

korte houtrijping geeft extra kracht aan de

wijn.

Steph, IGP d’Oc, rood         

Deze rode wijn heeft volle, fruitige smaken van

rood fruit zoals kers en rode bes. De tannines

zijn mooi versmolten, de afdronk is elegant.

Deze wijn combineert mooi bij vele

vleesgerechten en is een perfecte passe-

partout.

Côtes du Roussillon, wit, 2019 

Een blend van Grenache Blanc en

Roussanne. Alles wordt manueel geoogst,

lage rendementen, ondergrond van

zwarte leisteen die zorgt voor een mooie

mineraliteit. Frisse aroma’s met een licht

kruidige ondertoon.

Côtes du Roussillon, rood, 2018

Deze heerlijke rode wijn bestaat uit twee

druivensoorten : 70 jaar oude Syrah (voor

80%) en Grenache (voor 20%). De

ondergrond bestaat uit zwarte schistes

(leisteen), wat een mineraal karakter aan

de wijn geeft. Alle druiven werden met de

hand geoogst en nadien koud vergist: de

alcoholische vergisting gebeurde bij een

constante temperatuur van 16°C,

waardoor deze vergisting heel traag

verloopt en alle aroma’s aan de druiven

onttrokken worden.

Met deze wijnen scoor je altijd
B E S T E L L E N  D O E  J E  V I A  D E Z E  L I N K

Deze wijnen werden uitgekozen omwille van hun uitstekende kwaliteiten door Wilfried Fleurackers, de voorzitter van Vale

Viver vzw en tevens chef-kok met jarenlange ervaring in het kiezen van wijnen voor feestgerechten

Maison Ventenac Château Saint-Roch
Dit kleine domein ligt in het dorpje Maury

aan de voet van de Pyreneeën, helemaal

in het uiterste zuiden van Frankrijk, tegen

de Spaanse grens. Het wordt gerund door

Jean-Marc Lafage en zijn echtgenote

Eliane, beiden oenoloog van opleiding. Zij

maken ook samen de wijnen, Eliane

voornamelijk de witte en Jean-Marc de

rode. 

Cava Grimau, Alt-Penedès, Spanje, Brut                                                                     

Schitterende cava, gemaakt door Montse

Nicolas, een wijnbouwster uit de streek van

Barcelona. Een minimumrijping van 12

maanden staat garant voor fijne smaken en

lange afdronk. Zachte pareling die vooral niet

agressief is. Perfect aperitief!

Azienda Agricola Frassinelli, DOC Prosecco

di Treviso, Italië, Extra Dry

Sinds 1995 is dit kleine domein in handen van

Gianluca en zijn zus Roberta. In 2005 werd de

wijnkelder volledig vernieuwd met als doel

nog betere kwaliteit te maken. Heerlijk

aperitief, gemaakt van 100% Glera-druiven.

Hele zachte, fijne parel, met een lange,

intense afdronk.B E S T E L L E N  D O E  J E  V I A  D E Z E  L I N K
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