BORRELPRAAT
D E M E DICINALE WERKING VAN CHAMPAGNE, DE DUURSTE FLES EN A N D E R E O P M E R K E L I J K E W I J N B L A B L A

IT’S CHAMPAGNE! IT’S ORGANIC!
IT’S DELICIOUS!

Na de prosecco vloedgolf (in de eerste helft van 2009 gingen er ruim
2,5 miljoen flessen over de toonbank) is het nu tijd voor échte champagne
vinden Bram Agoston en Bart Krieger. Dus begonnen ze een ‘groen’
champagne-importbedrijf: Agoston & Krieger, Organic champagne.
Het bedrijf speelt handig in op een gat in de markt door zich als eerste
in Nederland uitsluitend te richten op de import en verkoop van organic
(biodynamische) champagne. Krieger: ‘In deze tijd waarin het lijkt dat
alle luxe ten koste gaat van het milieu en de natuur, bieden wij een
smakelijk alternatief om schaamteloos van te genieten. Met onze
duurzame champagnes is het niet genieten van de natuur, maar mét
de natuur.’ Bestellen kan via WWW.ORGANICCHAMPAG N E . N L

CHAMPAGNE ALS MEDICIJN

Elke dag champagne is niet alleen elke dag een klein feestje, het is ook nog
goed voor de gezondheid! Het verlaagt slecht cholesterol, zo blijkt uit onlangs
uitgevoerd onderzoek. Hierbij kregen gezonde mensen dagelijks een glas van
375 ml champagne en werd hun cholesterolgehalte ervoor en erna gemeten.
Bij de champagnedrinkers ging het gehalte aan slecht cholesterol omlaag.

DE BUBBELS VAN MARILYN

Champagne, nectar der liefde. De welgevormde fles,
het mousserende karakter, de bedwelmende werking.
Geen wonder dat het de drank bij uitstek is waaraan
sterren zich graag laven. Marilyn Monroe ontwaakte met
een glas champagne, bij voorkeur van Piper-Heidsieck.
En als ze echt wilde ontspannen werd het bad volgegoten
met Piper-bubbels. Extravagantie tot op de bodem!

Door de opwarming van de aarde
is de oogsttijd de laatste 20 jaar
met 13 dagen verkort
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