WWF Biovine

Introduktion
WWF Verdensnaturfonden arbejder for at bevare verdens natur og biodiversitet ligesom WWF Biovin-producenterne,
der arbejder på at give vinstokkene naturlige vækstbetingelser uden brug af kunstgødning og sprøjtegifte
som er praksis på konventionelt drevne landbrug og vingårde.
Frugterne af dette arbejde med at værne om jordens mikroorganismer kan vi f.eks. opleve i vinene fra pionérerne fra
La Renaissance des Appellations - en kreds af verdens førende vinproducenter, der gennem biodynamiske dyrkningsmetoder
søger at genføde den autenticitet i vinenes smag og karakter, som i sin tid var grundlaget for skabelsen af vinverdenens
appellationer og klassifikationer, der skete i anerkendelsen af særlige biotopers, enkeltmarkers og distrikters unikke kvaliteter.

www.esprit-du-vin.com

WWF Biovine er særligt udvalgte vine fra statskontrollerede, certificerede økologiske eller biodynamiske vinproducenter.
De er udvalgte som eksempler på den bedste kvalitet fra de respektive vindistrikter eller den bedste pris/kvalitet.
Fælles for WWF Biovine er, at de er produceret uden brug af pesticider og med meget lav eller ingen svovltilsætning
med respekt for naturen og for vinnyderens velbefindende.

Champagne Fleury
Champagnes pionér-vingård siden 1989 mht biodynamisk
dyrkning og certificering ved ECOCERT og DEMETER samt
medlemskab af La Renaissance des Appellations.
Domainet er beliggende i Côte des Bar i den sydlige del af
Champagne og blev i 2008 kåret som Vigneron de l’année
i Le Grand Guide des Vins de France.
Blanc de Noirs · Brut
Fleur de l’Europe · Brut Nature
2004 Cépages Blancs · Brut
2000 Millesimé · Extra Brut
2002 Cuvée Robert Fleury · Brut
Sonate N° 9 · Brut Nature · Sans SO2
Rosé de Saignée Brut

www.champagne-fleury.fr

Blanc de Noirs · Brut

Fleur de l’Europe · Brut Nature

Rosé de Saignée

Vellavet champagne, frugtig fylde
med toner af brød og nødder.
Fleury’s mest populære.

Fleur de l’Europe er i Brut Natureversionen et perfekt valg til apéritif
østers, fruits de mer og sushi.
En civiliseret Brut Nature
på årgangene 2000-2001 med
blomst, glat fylde og præcision.

Champagne lavet efter Saignéemetoden, hvor Pinot Noir-druerne
får lov at ’afbløde’ den første og
fineste saft fra pressen.
Fleury’s Rosé er altid
fra én årgang.

Domaine Bernard Defaix
Bernard Defaix startede dette domaine i 1959, som siden
er blevet udvidet fra de oprindelige 2 hektar til 26 hektar
inklusive besiddelser i velrenommerede 1. Cru marker som
Les Lys, Les Vaillons og Côte de Lechet.
Driften af vingården er i dag gået i arv til sønnerne Didier
og Sylvain samt Didiers kone Helène, som driver gården i
henhold til familiens traditioner – med fornyet fokus på
økologi og bæredygtighed.
2010 Chablis
2009 Chablis · Vieilles Vignes
2010 Chablis 1. Cru ‘Les Lys’
2010 Chablis 1. Cru ‘Les Vaillons’
2010 Chablis 1. Cru ‘Côte de Lêchet’
2009 Chablis 1. Cru ’Côte de Lêchet’ · Vieilles Vignes
www.bernard-defaix.com

Domaine Pierre Morey
2009 Chablis Vieille Vigne
Bernard Defaix’s Chablis fra
gamle stokke byder på klassisk
rank citrusfrugt og mineralitet,
og har takket være vinstokkenes
høje alder en særlig dybde og
koncentration i smagen.

Pierre Morey grundlagde sit domaine i Meursault i 1971
og siden 1998 har datteren Anne assisteret med arbejdet på
gården. Domainet har 11 hektar i kommunerne Meursault,
Monthelie, Pommard, Volnay og Puligny-Montrachet. Efter
fem år med økologisk dyrkning blev alle parceller i 1997
omlagt til biodynamik og er certificeret ved ECOCERT og
BIODYVIN. Pierre Morey var i perioden 1988-2008 ansvarlig
for vinmarkerne og vinene på Domane Leflaive og sidder i
bestyrelsen for La Renaissance des Appellations.
2009 Bourgogne Aligoté
2009 Bourgogne Chardonnay
2009 Meursault ’Les Tessons’
2007 Monthelie
2007 Pommard 1. Cru ’Les Grands Epenots’
2007 Volnay 1. Cru ’Les Santenots’
www.morey-meursault.fr

2009 Bourgogne Aligoté
Druematerialet til denne vin er
fra to parceller i Meursault med
op til 80 år gamle Aligoté-stokke.
En delikat vin med aromaer af
kvæde og pære samt en frisk,
mineralsk struktur, der gør den
velegnet til fisk og skaldyr.

Domaine Jean-Claude Rateau
Domaine Jean-Claude Rateau er det første biodynamiske
Bourgogne-domaine og blev allerede i 1979 certificeret ved
ECOCERT. Vindyrkningskonsulenten Claude Bourguignon
anvendte i 1980’erne jordprøver fra Rateau’s marker som
eksempler på det rigere indhold af organisk liv i jorden som
Rateau havde opnået ved biodynamiske dyrkningsmetoder.
Domainet producerer rene, terroir-typiske Beaune-vine med
attraktiv frugt og fint udviklingspotentiale.

Bodegas Los Frailes
2009 Beaune ’Les Beaux & Bons’
Les Beaux & Bons = De smukke & gode
er fra markerne Les Beaux Fougets og Les
Bons Feuvres, som i 2009-årgangen opnår en særlig god kombination af fyldig
kirsebærfrugt og mineralsk elegance.

Bodegas Los Frailes har tilhørt familien Velazquez siden
1771 hvor gården blev købt på auktion efter Jesuitterne
(frailes = brødre), der ind til da ejede stedet. Vingården har
været økologisk siden 2004, og kvaliteten af vinene tilskriver
familien Velazquez kombinationen af økologisk dyrkning,
det lokale klima og de lave høstudbytter, som også muliggør
et bæredygtigt virke. Certificeret ved CAECV.
2009 Monastrell

2009 Beaune 1. Cru ’Les Coucherias’ (Blanc)

2008 Baricca · Monastrell & Cabernet Sauvignon

2009 Beaune ’Clos de Mariages’

2007 Vino Peregrino

2009 Beaune ’Les Prévoles’

2007 Bilogia

2009 Beaune ’Les Beaux & Bons’

2008 Trilogia

2009 Beaune 1. Cru ’Les Reversées’ · Vieilles Vignes

2008 MOMA

2009 Beaune 1. Cru ’Les Bressandes’ · Vieilles Vignes
www.jc-rateau.com

www.bodegaslosfrailes.com

2009 Monastrell
Monastrell (Mourvedre) har i
denne version fra Frailes en
saftig-frugtig stil, der gør vinen
uimodståelig allerede i dens
ungdom. Stabilt høje ratings af
Robert Parker siden 2004.
”A complete vin de plaisir”

Villa Teresa
Vinene fra Villa Teresa produceres af familien Tonon i Veneto i et område nord for Venedig, som blandt andet byder
Prosecco-druen særligt gunstige vækstbetingelser.
Biologico-vinene fra Villa Teresa er certificeret ved AIAB.

Arnaldo Savian
Prosecco Frizzante · Corda
Frisk, let perlende vin lavet på
prosecco-druen, meget anvendelig
som apéritif og som ledsager til
sushi, grøntsagsretter og lette spiser.

Azienda Agricola Arnaldo Savian, grundlagt i 1925, ligger
i området Lison Pramaggiore lidt nordøst for Venedig med
en vingård på 23 hektar, der siden 1993 har været økologisk
i henhold til Savians ønske om at kunne tilbyde ærlige vine
skabt med hensyntagen til miljøet. Certificeret ved ICEA.

Prosecco Frizzante · Corda
Rosé Frizzante · Corda

Evento Brut

2011 Pinot Grigio · Nonot

2010 La Meridiana Bianco

2010 Merlot · Nonot

2009 Pinot Grigio

2008 Il Conterosso · Cabernet Sauvignon & Merlot

2006 Merlot

www.vinitonon.it

www.savianvini.it

Evento Brut
Mousserende vin fra Venedigs bagland - produceret på Chardonnay
og lidt Riesling, der giver vinen
friskhed og aromatisk elegance.

Domaine Vincent Gaudry
Domaine Vincent Gaudry er et familie-domaine i Sancerre,
som blev omlagt til biodynamisk dyrkning i 1993. Vinene
forener klassicisme og bio-naturisme på smukkeste vis.
Certificeret ved ECOCERT og DEMETER.
2011 Sancerre ’Le Tournebride’
2010 Sancerre ’Mélodie de Vieilles Vignes’
2010 Sancerre ’L’Esprit de Rudolf’
2009 Sancerre ’A mi-chemin’ · Sans SO2

Coulée de Serrant
2010 Sancerre Vieille Vigne
De gamle Sauvignon Blanc
vinstokke giver denne Sancerre
en usædvanlig fylde og en aroma
med nødder og honning i dens
klassiske ’grønne’ smag.

Clos de la Coulée de Serrant er anset som værende den parcel,
der giver verdens største, tørre vin på Chenin Blanc-druen. Vinmarken er anlagt af cisterciensermunke i 1130 og har sin helt
egen Appellation. Nicolas Joly’s i alt 13 hektar i Savennières i
Loire-distriktet har været certificeret biodynamisk siden 1984
ved ECOCERT og DEMETER.
Nicolas Joly er givetvis den person, der siden 1980-erne har
betydet mest internationalt for udbredelsen af kendskabet til
den biodynamiske naturforståelse. Joly tog i 2001 initiativet
til den første La Rennaissance des Appelations smagning.
Se nærmere på www.biovin.dk
2009 Les Vieux Clos · Savennières
2009 Clos de la Bergerie · Savennières Roche aux Moines
2009 Clos de la Coulée de Serrant · Savennières Coulée de Serrant

www.vincent-gaudry.com

www.coulee-de-serrant.com

2009 Les Vieux Clos
Lavet på 100% Chenin Blanc
fra håndhøstede, lave udbytter
der er vinificeret på gamle fade.
Resultatet er en koncentreret vin
med stor kompleksitet og længde.
En perfekt ledsager til f.eks.
pighvar og helleflynder.

Château Léoube

Domaine Valentin Zusslin
Domainet er grundlagt i 1691 og de 11 hektar har været dyrket biodynamisk siden 1997 certificeret ved såvel ECOCERT,
DEMETER og BIODYVIN. Arbejdet på gården følger de naturlige livsrytmer for at opnå bedst mulig balance, elegance,
harmoni og kompleksitet i vinene. Selektiv håndhøstning
fordelt på 2-3 forskellige dage, hvorefter mosten udelukkende gærer på druernes egne, naturlige gærceller.
2010 Pinot Auxerrois · Sans SO2
2010 Riesling ’Bollenberg’
2009 Riesling ’Bollenberg’
2009 Riesling ’Clos Liebenberg’
2005 Riesling ’Pfingstberg’ · Grand Cru
2002 Gewurztraminer ’Bollenberg · La Chapelle’
2010 Pinot Noir ’Bollenberg’ · Sans SO2
www.zusslin.com

2009 Riesling Bollenberg
Zusslin’s Riesling fra
Bollenberg-parcellen er tør og
har en flot koncentration samt
mineralitet og toner af
honningblomst og citrusfrugt.
2002 Gewurztraminer
Bollenberg ’La Chapelle’
Denne Gewurztraminer er helt
tør med udtalte aromaer af
roser, honning og litchifrugt
– og har en usædvanligt
bred appel!

Château Léoube - en af de største, smukkeste og mest velbeliggende ejendomme i Provence - blev i 1998 købt af Sir
Anthony Bamford indehaver af daylesfordorganic.com
Den unge Romain Ott fra naboejendommen, Domaines Ott,
fik ansvaret for at få vinmarkerne og -produktionen omlagt
til organisk drift og perfektionere ejendommens potentiale.
Certificeret fra 2008 ved ECOCERT.
2011 Château Léoube · Petit Rosé Tout Simple
2010 Château Léoube · Rosé
2009 Château Léoube · Rosé · Magnum
2010 Château Léoube · Le Secret de Léoube · Rosé
2010 Château Léoube · Blanc
2007 Château Léoube · Les Forts de Léoube · Rouge
www.chateauleoube.com

2010 Château Léoube Rosé
Produceret på druesorterne
Grenache, Cinsault, Mourvèdre
og Syrah, som er håndhøstede og
nænsomt vinificeret til denne
saftige rosé med en kødfuld
og sensuel frugtkarakter.

Domaine Cazes

Château Sainte Anne
Château Sainte Anne er en familiedrevet vingård i Bandol i
Provence, hvor kombinationen af sommervarme, tung efterårsregn, den kraftige Mistral og den maritime indflydelse
på Mourvèdre-druen giver vinene deres særlige karakter.
Gården har været biodynamisk siden 1992 - certificeret ved
ECOCERT. Medlem af La Renaissance des Appellations.
2003 Bandol Rouge
2000 Bandol Rouge · Cuvée Collection

2003 Bandol Rouge
Mourvèdre, Grenache og
Cinsault giver her en fyldig vin
med mørke noter af brombær,
krydderier og rovdyr - samt
silkebløde taniner.

Domaine Cazes, der blev grundlagt i 1895, ligger Rivesaltes i Roussillon og er med sine 200 hektar Frankrigs største
biodynamisk drevne vingård certificeret 1997 ved ECOCERT
og BIODYVIN.
Roussillon er et af de områder i Frankrig med de største
variationer inden for jordbundsforhold og vækstbetingelser, hvilket Domaine Cazes udnytter til at producere en vifte
af vine, der spænder fra hvidvin over rødvin til de klassiske
hedvinstyper, som området er berømt for.
2011 Le Chalet · Côtes des Catalanes
2001 Trilogy · Côtes du Roussillon Villages
1999 Libre Expression · Blanc
2005 Muscat de Rivesaltes
2005 Grénat de Rivesaltes

www.maisondesvins-bandol.com

www.cazes-rivesaltes.com

2005 Muscat de Rivesaltes
Vin doux naturel på den aromatiske
druesort Muscat, hvor gæringen er stoppet ved tilsætning af vinsprit så vinen
bevarer en del af sin naturlige sødme,
hvilket giver en vinøs hedvin med noter
af citrus og eksotisk frugt.

Domaine du Traginer
Jean-François Deu har drevet Domaine du
Traginer på 8 hektar i Roussillon siden 1975
og omlagde i 1988 til biodynamisk dyrkning
certificeret ved ECOCERT. Nogle parceller
har i over 20 år kun været bearbejdet med
æseltrukne landbrugsredskaber (traginer =
æseldriver) ligesom fremstillingen af vinene
foregår med minimal intervention; ingen tilsætning af gær, ingen tilsætning af enzymer,
ingen klaring eller filtrering og meget lave
svovltilsætninger – nogle vine helt uden.

Quinta Sardonia
2004 Cuvée Capatas
Grenache Noir, Carignan, Syrah
og Mourvedre udgør druematerialet i denne vellavede vin med
stor koncentration og komplekse
noter af mørk frugt og vanille

2005 Banyuls Blanc
Vinen har en umiddelbar
aromatisk friskhed, men bagved
ligger dybe toner af søde pærer,
stenfrugt og cremet vanille.

2004 Collioure · Cuvée Capatas
2005 Banyuls Blanc

Quinta Sardonia har fra starten været drevet biodynamisk.
Peter Sisseck har været med som partner fra starten i 2000
og til 2010. Efter øvelserne med gamle Temperanillo-stokke
på Dominio de Pingus blev der her mulighed for at afprøve
helt unge druestokke fra ejendommens beplantning i 2000.
Der er 7 forskellige druesorter på de 15 hektar - Tempranillo,
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot,
Malbec og lidt Syrah. Allerede med blot 4 år gamle stokke
opnåedes med 2004-årgangen international anerkendelse.
Vingården har fra starten været passet af Jérôme Bougnaud,
der fortsætter som daglig leder af Quinta Sardonia.
2009 Q2 Sardonia · Magnum

.

2009 Quinta Sardonia
2008 Quinta Sardonia
2007 Quinta Sardonia · Magnum

www.traginer.fr

Omtale af Quinta Sardonia 2009

2009 Q2 Sardonia
Q2 Sardonia er lavet på Tempranillo fra en separat mark og
lidt Merlot fra hovedvingården;
stor fylde og intensitet med dybe
aromaer af blommer, kirsebær
og toasted kokos.
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