Het verschil begint bij water
Het verschil begint bij ú
In Nederland is waterbeheer al een uitdaging, maar kunt u zich voorstellen hoe dat is
in ontwikkelingslanden? Lokale experts in watermanagement en sanitatie maken er ’t
verschil tussen een hygiënische, leefbare omgeving en ziekten en ellende.
Nergens ter wereld is méér kennis over watermanagement voorhanden dan in
Nederland, onder andere bij het IHE Delft Institute for Water & Education.
Het IHE wil toptalent uit ontwikkelingslanden de kans geven een academische
opleiding te volgen die zij thuis kunnen inzetten voor het algemeen belang. Omdat
hiervoor geen gelden vanuit de Nederlandse of andere overheden beschikbaar zijn, is
hulp nodig. Van u. Rotary Nederland draagt daarom bij aan dit programma. Dat
werkt: bijna honderd studenten hebben sinds 2012 hun masterstudie
Watermanagement succesvol afgerond, 11 zelfs cum laude. 80% van hen werkt
inmiddels in het land van herkomst in de watersector.
Wijn voor water

Rotaryclub Amersfoort-Regio houdt in mei 2020 de actie 'Wijn voor Water'. In
belangeloze samenwerking met Geurtsen Wijnimport is het mogelijk om ónder de
winkelprijs, een toonaangevende rosé te kopen van tophuis Caprice uit de Provence.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het streven om in 2020 14 studiebeurzen te
realiseren voor studenten Water- en Sanitatiemanagement uit ontwikkelingslanden.
Dankzij het stimuleringsprogramma van Rotary International wordt elke euro
verdubbeld! Reden temeer om uw wijnvoorraad aan te vullen met een aantal mooie
flessen voor een nog mooier doel!

‘Rotaryclub Amersfoort-Regio Wijnactie’
 Normaal in de winkel €10,99 uw voordeel €1,- per fles!!

AANTAL
- Provence rosé, Caprice

Actieprijs € 9,99 p/fl.

(incl.btw)

_____fl

BESSTELLING TOTAAL _____FL

Bestellen p/doos van 6 fl. van €65,70 p/doos vóór 
Naam
Adres
Postcode
Email

Prijs p/ds = €59.94

:____________________________________________________________
:____________________________________________________________
:____________________________________________________________
:________________________________________________(voor facturatie)

U kunt uw bestelling ophalen op zaterdag 20 juni op Nijverheidsweg Noord 62 te
Amersfoort tussen 9 uur en 11 uur volgens Covid-19 norm.

Capr!ce Rosé
Côtes de Provence – Frankrijk
De la Presqu’ile de Saint-Tropez

In 1964 sloeg een aantal wijnbouwers in de Côtes de Provence de handen ineen. Geen coöperatie, maar niettemin
een samenwerking op alle terreinen. Vanaf het begin is het een doorslaand succes. De maîtres vignerons van het
presqu’île de Saint-Tropez produceren sublieme wijnen, die worden gebotteld op markante flessen. Capr!ce rosé is
het levende bewijs van de stelling dat in de wijnbouw in het Franse zuiden de voorbije 15 à 20 jaar een revolutie
heeft plaatsgehad. In dat verband wordt ook wel gesproken van “het Californië van de Franse wijnbouw”.

WIJNGAARDOPPERVLAKTE
321 hectare.

GROND EN KLIMAAT.
De druiven groeien op heuvels van vulkanisch gesteente met
daarin graniet. Wijngaarden hebben een uitgekiende ligging t.o.v.
de zon, de ‘Mistral’ die er geregeld waait en de nabijheid van de
Middellandse Zee.

DRUIVEN
Grenache, Syrah en Rolle

VINIFICATIE
De Rosé wijnen worden gevinifieerd onder een lage temperatuur met
een lichte en korte maceratie. De zgn. ‘saignée-methode’; hierdoor
verkrijgt de wijn zijn rosé-kleur. Het sap komt kort tijd (paar uur) in
aanraking met de schil (blauw) waar zij haar kleur van krijgt.

CULINAIR
Denkbaar bij vele momenten en voor alle jaargetijden. Als aperitief,
voor bij de borrel, de alom bekende Salade Niçoise, maar ook te
combineren bij b.v. de BBQ, pasta’s en zachte kazen en ook bij
(gepocheerde) vis of gerookte ‘zachte’ zalm.

DRINKEN
Vooral jong drinken

KARAKTER EN SMAAK
Typische Provence-rosé! Lichtroze van kleur en heerlijke kenmerkende aroma’s van de Zuid-Franse Côte d’Azur
zoals lavendel, rozemarijn, tijm, etc. Jong rood fruit als in bosaardbei, aalbessen, frambozen en hints van jong
frisse abrikoosjes. Mooi in balans, sappig en heerlijke zomerse frisse afdronk. Dit smaakt naar meer!

