
De wijnen van Eco & Fair
CLIMAXI: EUROPESE BIOWIJNEN
WIT

Droog en kruidig:

Centopassi Giato Grillo Catarratto – Libera Terra (Italië) 
bio, coop

Licht en fruitig:

Clearly Organic Sauvignon blanc – San Isidro (Spanje)
bio, vegan, coop

Margaret Cataratto - Contrada da Cammuto – Naro (Italië)
bio, coop

Grillo Bagliesi – Terre Siciliane (Italië) 
bio, coop

Centopassi Grillo, Rocce di Pietra Longa – Libera Terra (Italië) 
bio, coop

ROOD

Soepel en rond:

Nero Saraceno - Contrada Contessa – Riesi (Italië) 
bio, coop

Centopassi Nero d’Avola, Argille di Tagghia Via – Libera Terra 
(Italïe) 

bio, coop

Giato Nero d’Avalo Perricone – Libera Terra (Italië) 
bio, coop

Antica Enotria Rosso Puglia (Italië)

bio, coop



Vol en stevig:

Clearly Organic Tempranillo – San Isidro (Spanje) 
bio, vegan, coop

Clearly Organic Syrah Cabernet Sauvignon – San Isidro 
(Spanje)

Kammut Nero d’Avalo - Contrada Contessa – Riesi (Italië) 
bio, coop

Barbera del Monferrato – Cascina Zerbetta (Italië) 
bio, coop

Rijk en krachtig:

Terreforru – Meloni Vini (Italië) 
bio

ROSE

Todo Sobre Mi Syrah cosecha – Bodega Cerron (Spanje) 
bio, coop

SCHUIMWIJN

Giol Prosecco Brut (Italië) 
bio, vegan

Empiria Prosecco (Italië)

Savia Viva Cava (Spanje)

Anne Marie Cava Brut reserva (Spanje) 
bio, coop

Champagne Bruno Michel (Frankrijk)

OXFAM-WERELDWINKEL WIJNEN

WIT

Droog en kruidig:

Sagrada Familia – Sauvignon Blanc (Chili)

Lautaro Sauvignon blanc (Chili)

La Posada Torrontés (Argentinië)
bio

Licht en fruitig:

Raza Pinot Gris (Argentinië)

Koopmanskloof Chenin Blanc – Koopmanskloof (Zuid-Afrika)

Chenin Blanc – Groot Eiland Farm (Zuid-Afrika)

Vol en rijk:

Raza Torrontés Reserva (Argentinië)

Koopmanskloof Chardonnay – Koopmanskloof (Zuid-Afrika)

ROOD

Soepel en rond:

Lautaro Cabernet Sauvignon (Chili)

Bio Lautaro Cabernet Sauvignon (Chili)
bio

Merlot (Argentinië)

Vol en stevig:

Campesino Carmenère – Red Del Vino (Chili)

Sagrada Familia Cabernet Sauvignon (Chili)

Groot eiland Shiraz Pinotage (Zuid-Afrika)



Rijk en krachtig:

Lautaro Cabernet Sauvignon Gran Reserva (Chili)
bio

Lautaro Reserva (Chili)
bio

La Posada Malbec (Argentinië)
bio

Raza Malbec Reserva (Argentinië)

Koopmanskloof Shiraz – Koopmanskloof (Zuid-Afrika)

SCHUIMWIJN

Sensus Brut Rosé Schuimwijn- Pisco Capel (Chili)
coop

Raza Brut Torrontés (Argentinië)

Climaxi: Europese biowijnen
SAN ISIDRO

San Isidro Cooperative startte in 1954 met een groep 
ondernemende wijnbouwers, en telt tegenwoordig al meer dan 
600 leden. In 2007 heeft San Isidro Cooperative, met 
toenemende belangstelling voor haar producten op bredere 
internationale markten, “Bodegas Latùe” toegevoegd aan hun 
titel. Deze naam staat voor de milieuzorg en de kwaliteit van 
hun wijnen.

Clearly Organic Sauvignon blanc

Intense aroma’s van witte bloemen. Hint van
perzik,

ananas en tropisch fruit.
Goed bij tapa’s, (gerookte) vis, schaaldieren,

gevogelte, rijst en paella



Clearly Organic Tempranillo

Druifsoort: Tempranillo
Aroma’s van rode vruchten met liquorice
Goed bij rood vlees en scherpe kazen.

Clearly Organic Syrah
Cabernet Sauvignon

Rode vruchten, cacao, en
nootmuskaat.

Een rijke, gebalanceerde smaak.
Goed bij rood vlees en scherpe

kazen.

BAGLIESI

Tussen de wijde heuvels die het gebied van Naro omringen,
werd in het begin van de jaren 60 het bedrijfje van de familie

Bagliesi geboren. De velden hebben een uitzonderlijk positieve
klimatologische ligging, wat in uitzonderlijke wijnen resulteert.

Margaret Catarratto     

Zeer frisse en fruitige witte wijn op
basis van de Siciliaanse Catarratto
druif.De Catarratto is een typische

oude druivensoort die enkel op
Sicilië wordt verbouwd,

voornamelijk in het uiterste westen
van het eiland.

Onze Cataratto is
een mooie frisse en
fruitige witte wijn.

Grillo Bagliesi

De Grillo is afkomstig van witte
druiven die met de hand zijn
geoogst en en een strogele kleur
heeft met groenachtige tinten.
Deze wijn heeft een fijne en uitgebalanceerde 
smaak.
Lekker bij rauwe en gekookte vis. Geweldig 
voor een aperitief.



Cammut Nero d'Avola

Nero d'Avola is een typische Siciliaanse druif
voor rode wijn. De naam verwijst duidelijk naar
de stad Avola nabij Siracuse in het Oosten van

Sicilië. Nero d'Avola produceert wijnen die mooi
donker, zacht en robuust zijn en die goed rijpen,
vooral als ze kort in eiken vaten zijn behandeld.

Nero Saraceno

Smaakvolle zeer intense rode wijn
op basis van de Nero d'Avola druif
en 1 jaar gelagerd op houten
vaten.
Nero d'Avola is een typische
Siciliaanse druif voor rode wijn. De naam verwijst 
duidelijk naar de stad Avola nabij Siracuse in het 
Oosten van Sicilië. Nero d'Avola produceert 
wijnen die mooi donker, zacht en robuust zijn en 
die goed rijpen, vooral als ze kort in eiken vaten 
zijn behandeld.

LIBERA TERRA

Libera Terra verenigt de sociale coöperatieven die kwalitatief 
hoogstaande voedings-producten maken op de gronden die in 
beslag werden genomen op de maffia.
De geschiedenis van Libera gaat terug naar 1995, toen men 
erin slaagde om 1 miljoen handtekeningen te verzamelen onder
de eis om de op de maffia geconfisceerde gronden toe te wijzen
voor sociale doeleinden. Aan die oproep werd gehoor gegeven 
en in 2001 startten een aantal moedige jongeren, met veel 
moeilijkheden, de eerste coöperatieve in San Giuseppe Jato, in 
het hart van maffialand. Vandaag produceren ze op biologische 
wijze pasta, wijn, confituren en diverse
conserven.

Centopassi Giato Grillo Catarratto

Ruikt naar wilde bloemen en Zagara en heeft
met toetsen van mediterrane kruiden. Smaken

van citrusvruchten met een sterk mineraal
profiel. In de mond wordt de frisheid vergezeld

door hartige tonen en een vervolg met een
langdurige afdronk. Past goed bij voorgerechten

en pasta met zeevruchten. 



Centopassi Giato Grillo Catarratto

De Grillo is een typisch oude Siciliaanse druif de 
Grillo (daterend uit de tijd van Julius Caesar) die 
ook gebruikt werd voor het maken van Marsala-
wijn. Deze wijn heeft een fruitige geur (perzik, 
peer, ananas) gecombineerd met florale toetsen.
Dat zorgt voor een frisse fruitgedreven wijn. De 
ruige rotsen en de plotselinge 
temperatuurveranderingen tijdens de wijnoogst 
die de Pietra Longa wijngaarden karakteriseren 
geeft leven aan dit eeuwenoude Grillo 
druivenras.

Giato Nero d’Avalo Perricone

Heeft intense tonen van rood
fruit, zoals bosbessen, frambozen en zwarte

kersen met een vleugje balsamico en kruidige
tonen van zwarte peper. Het is aards met een

levendige zuurgraad, een aangenaam zacht
mondgevoel met goed geïntegreerde tannines en
een lange afdronk. Een geweldige aanvulling op

salami, antipasti en caponata, maar ook primi
pastagerechten zoals Pasta alle Sarde.

Centopassi Nero d’Avola, Argille di 
Tagghia Via

Deze wijn heeft een intens rode kleur. De geur
heeft een intens en aangenaam aroma en 
bevat sporen van fruit. Deze wijn smaakt 
fluweelachtig en zacht, met de juiste 
hoeveelheid tannines.
Hij wordt het best geserveerd bij 18-20 °C. 
Deze Giato past goed bij rood vlees.



MELONI VINI

In 1995 hebben de wijnboeren van Meloni Vini  besloten hun
wijngaarden te gebruiken voor biologische landbouw. Ze zijn er
zich erg bewust van dat je de aarde niet kan forceren en ze zijn
blij met de vruchten die ze op en zo natuurlijk mogelijke wijze
kunnen oogsten. Deze werkwijze is niet zonder succes; het is
ondertussen  één  van  de  grootste  biologische  wijngaarden  in
Italïe.

Terreforru

Deze wijn heeft een intens robijnrode kleur met
lichte granaatnuances. Hij heeft ook een intens

en typisch expressief parfum. Hij bevat noten van
rijp rood fruit en delicate hints van planten. De
wijn heeft een volle en gebalanceerde smaak.
Deze wijn is bij ideaal vleesgerechten en oude

kazen. 

CASCINA ZERBETTA

Cascina Zerbetta is een biologische boerderij van zeven hectare
in Monferrato, Piemonte. De kleinschaligheid van de wijngaard
was een bewuste beslissing, waardoor de oprichter – Paolo –
een hechte  relatie  kon onderhouden met  elk  aspect  van het
proces.  Paolo  plantte  in  1999  de  eerste  wijnstokken  en
restaureerde een verlaten veld met veel doorzettingsvermogen
naar vier hectare in tien jaar tijd. De lage opbrengste en de
ziltige kleigrond dragen bij aan het geven textuur en smaak.

Barbera del Monferrato

Druifsoort: Barbera
Een rode, hartige en klassieke wijn 
die goed past bij eend en ander gevogelte.



ANTICA ENOTRIA

De Antica Enotria van Raffaele di Tuccio is een gecertificeerd 
biologisch (sinds 1993) werkend familiebedrijf, waar zoon Luigi 
tegenwoordig de scepter zwaait. Het bedrijf ligt in het noorden 
van Puglia in de provincie Foggia, bijna ingeklemd tussen de 
Abruzzen en Campanië, op ongeveer 20 km van de Adriatische 
zee. In deze noordpunt van Puglia geen negroamaro of 
primitivo maar sangiovese, montepulciano, aglianico en 
falanghina. De familie maakt er zeer precieze en zuivere 
kwaliteitswijnen van met een hoge doordrinkfactor. Ze noemen 
hun biologische wijze van werken het ondergaan van het `ritme
van de aarde`.

Antica Enotria Rosso Puglia

Serveer deze wijn bij lichte pastagerechten en
zachte kazen. Ging ook erg goed samen met

een pittige pompoen/paprika soep.

BODEGA CERRON

De wijngaarden van Bodega Cerron zijn  gelegen in  het dorp
Fuente  Alamo  in  het  zuidoosten  van  Spanje.  Sinds  1895
kwamen de wijngaarden in het bezit van de familie, wat leidde
tot  de  traditionele  landbouwmethoden  die  de  leefomgeving
respecteren. Hierdoor kreeg Bodega Cerron in 1995 één van de
eerste biologische certificaten die in Spanje werden toegekend.

Todo Sobre Mi Syrah cosecha

Fruitige aroma’s die doen denken aan aardbei en
framboos. 

Evenwichtige zachte rosé-wijn.
Ideaal om alleen van te genieten, bij tapas of

lichte gerechten.



GIOL

Sind  1427  geven  wijnprofessionals  op  het  landgoed  Giol  de
tradities en lokale cultuur met betrekking tot het maken van
wijn, over aan de volgende generatie. De oude wijnmakerij is
een  zeer  unieke  plek:  schijnbaar  onaangetast  door  het
verstrijken  van  de  tijd.  Het  bewerken  van  de  wijngaarden
gebeurt  met  behulp  van biologische  landbouwmethodes,  met
respect voor zowel de omgeving als het ruwe ingrediënt. 

Giol Prosecco Brut

Druifsoort: Prosecco (Glera)
Een heldere strogele kleur, depareling is 
persistent, aroma’s van rijp, geel fruit en 
bloemen. Het mondgevoel is fris en 
evenwichtig.

ANNE MARIE

20 jaar geleden implementeerden ze biologische wijnbouw in 
hun boerderijen. Ze identificeerden zich met hun land waarbij 
veel aandacht wordt besteed aan de omgeving. Anne Marie 
Comtesse, geboren in Zwitserland, inspireerde de oprichting 
van de kelders in de late jaren tachtig, gevestigd in een 18-
eeuwse boerderij.

Anne Marie Cava Brut reserva

Druifsoort: Xarello, Macabeu
en Prellada

Koel serveren op 8° als
aperitief

Empiria Prosecco

Fris, fruitig, fluweelzacht en
aangenaam.
Past goed als aperitief



Champagne Bruno Michel

Biologische Extra Brut Champagne van 50% 
Chardonnay en 50% Pinot Meunier met een 
dosage slechts 2 gram per liter. Dit geeft een 
zachte Champagne met een romig mondgevoel
en aroma's van perzik, abrikoos en amandel en
een verfijnde verfrissende afdronk.

Savia Viva Cava

Savia Viva Brut Reserva is
fris en levendig in de mond met fruit dat

domineert. Lichte, elegante en zachte textuur
met gladde mousse. Drink deze biologische

cava op een temperatuur van 8-10 °C. Deze
Cava is lekker als aperitief en bij feestelijke

gelegenheden.

Oxfam-Wereldwinkel wijnen
CHILI

Sagrada Familia – Sauvignon Blanc

Een goede mondvullende, fruitige wijn.
Kan ook als aperitief gedronken worden.
Lekker bij rijstgerechten en zachte currys.

Lautaro Sauvignon blanc

Een sauvignon blanc met een frisse
plezierige aanzet en een intense

smaak van citrusvruchten. Hij bezit een zachte
structuur waar bij de finale grassigheid opduikt.
Lekker bij paling in ‘t groen, spinazie, gebakken

vis en groene kruiden.



Lautaro Cabernet Sauvignon

In de aanzet bezit deze cabernet sauvignon het 
aroma van zwart fruit, groene paprika, cassis en 
peper. Dit geurenpalet evolueert mooi naar een 
boeket van rood fruit en specerijen. Hij bezit veel 
karamel in de mond en heeft een aangename 
afdronk.
Lekker bij rood vlees en grillades.

Bio Lautaro Cabernet Sauvignon

Deze complexe bio-cabernet heeft een weelderig
boeket van vers rood fruit, eucalyptus en een

lichte vanilletoets. De smaak is voel en sappig,
met mooi kersenfruit en een fluwelige afdronk.

Lekker bij charcuterie, rood vlees en
braadschotels.

Campesino Carmenère

Deze wijn met diepe robijnrode kleur heeft een 
expressieve neus van warm rijp fruit (kers, 
braambes, cassis), met eucalyptus en paprika, 
bouquet garni en lichte houttoetsen. In de mond 
is deze fruitbom zeer sappig en soepel, met een 
goede structuur, fijn verweven tannine en een 
warme afdronk.
Uitstekend bij de fijnere keuken met rijke sauzen, 
ook niet te versmaden bij de barbecue en gegrild 
vlees.

Sagrada Familia Cabernet Sauvignon

Een speelse, fruitige cabernet met aangename
tannine en een zachte kruidigheid.
Ideaal bij rood vlees en grillades. 



Lautaro Cabernet Sauvignon Gran Reserva

18 maand rijping op eiken vat geeft veel finesse in 
de neus, met zwart fruit, wat chocolade, zwarte 
peper en drop. In de mond een frisfruitige aanzet, 
mooie aciditeit, rijpe tannine en een volle finale.
Lekker bij stoofpotjes met kruidige diepgang en 
gegrild rundsvlees.

Lautaro Reserva

Deze rijke blend van cabernet (86%),
carménère (9%) en merlot (5%) heeft een

uitnodigend boeket met aroma’s van braambes
en cassis, groene peper, laurier en

vanilletoetsen door een jaar rijping op eiken
vat. Een krachtige volle wijn, met mooi fruit,
fluwelige tannine en een weelderige afdronk.

Lekker bij rood vlees en klassieke
stoofgerechten. 

Sensus Brut Rosé Schuimwijn

Deze frisse schuimwijn met elegante paarsroze
kleur wordt gemaakt van pedro jiménez en 
cabernet sauvignon druiven, wat zorgt voor 
een zuivere neus van rood fruit met florale 
(viooltjes) en zelfs minerale toetsen. Licht 
mollig in de mond met zeer fruitige kers en 
aardbei en een harmonieuze afdronk.
Lekker als aperitief.



ARGENTINIË

La Posada Torrontés

Deze droge witte wijn is een blend van
torrontésdruiven met een eerder bloemrijke,

kruidige toets en sauvignon blancdruiven met een
hint van citrus. Het resultaat is een verrukkelijke

frisse wijn met een fijn aroma van tropische
vruchten.

Lekker bij zomerse slaatjes, schelpdieren en
Thaise keuken.

Raza Pinot Gris

Delicate, florale aroma’s
gecombineerd met verfrissende
appel-, ananas- en citrustoetsen.
Prima als aperitief of om zo te
drinken. Heerlijk bij Thaise curry, romige pasta’s, 
gegrilde vis en kruidige kip.

Raza Torrontés Reserva

In het glas geeft deze torrontés Reserva een
opvallende helderheid en verleidelijke tonen van

exotisch fruit. In de mond is deze wijn zeer
aromatisch, vol, rond en zeer sappig, met een
herkenbare smaak van de muskaatdruif, rijpe

ananas en perzik.
Lekker bij exotische gerechten met kruiden en

specerijen of wokgerechten op basis van kip, vis,
kurkuma, koriander.

La Posada Malbec

Deze malbec heeft een intens aroma van 
viooltjes, rode vruchten, pruimen, bessen en 
hazelnoot, met een hint van tabak, chocolade en 
vanille.
Lekker bij gegrild rood vlees, stevig gekruide 
schotels, gegrilde groenten, pasta, kaas en pure 
chocolade.



Raza Malbec Reserva

In het glas geeft deze malbec Reserva een
overvloed aan zwart fruit, een hint van vanille en

een subtiele gerookte toets. In de mond is deze
rode wijn intens smaakvol, met een zacht sappige,
fruitige afdronk. Krachtige wijn door rust op eiken

vaten. 
Lekker bij hartige vleesgerechten, stoofpotten,

lichte wildschotels en volle Italiaanse gerechten.
Ook heerlijk bij kaas, of om zo te drinken.

Raza Brut Torrontés

Deze schuimwijn heeft een bleke goudkleur. Hij 
onderscheidt zich van Cava en Franse 
schuimwijn door zijn subtiele florale aroma met 
toetsen van citrusfruit, wat eigen is aan de 
torrontésdruif waarvan hij gemaakt is. Deze 
mousserende wijn is gemaakt volgens 
traditionele methodes door een coöperatie in 
het noordwesten van Argentinië. 
Lekker als aperitief.

ZUID-AFRIKA

Koopmanskloof Chenin Blanc

Deze klassieke chenin blanc heeft intense geuren
van limoen, kweepeer en tropisch fruit, een
delicaat ananasaroma en een zuivere, frisse

afdronk.
Lekker bij zeevruchten, salades en pasta.

Chenin Blanc – Groot Eiland
Farm

Deze chenin blanc komt uit
Rawson-ville, Zuid-Afrika (Breedekloof). Deze 
wijn oogt aantrekkelijk met een witgele schijn en 
heldere spiegel. In de mond treft men fruitige 
tonen van pompel-moes, rijpe peer en ananas die
vol en sappig zijn. De opvallende aciditeit zorgt 
voor een frisse afdronk. Een soepele drinkwijn.
Lekker bij mediterrane visgerechten, slaatjes en 
licht pikante oosterse gerechten.



Koopmanskloof Chardonnay

Een fruit gedreven chardonnay, met in de neus
levendige tropische aroma’s, limoen en

oranjebloesem. Harmonieus mondgevoel, met
volle body en frisse finale.

Lekker bij slaatjes en exotische vis- en
kipgerechten, ook perfect als aperitief.

Groot Eiland Shiraz-Pinotage

Deze 12 maanden houtgelagerde wijn balanceert 
tussen de kruidigheid van de shiraz en het 
gerookte karakter van de pinotage en heeft een 
dieprode kleur van rijp fruit. Een fluweelzacht 
mondgevoel eindigt in een blijvend vol fruitpalet. 
Deze wijn leent zich perfect voor koudere dagen. 
Perfect bij stevige maaltijden.

Koopmanskloof Shiraz

Deze dieprode stevige wijn heeft een expressief
aroma van rood fruit en specerijen. Fruitig en

soepel in de mond, met peper- en koffietoetsen.
Lekker bij wildschotels, BBQ en kruidige

stoofgerechten.


