
 

 

  

LLaa  ttoouuttee  nnoouuvveellllee  eexxtteennssiioonn  dduu  pprroojjeett  àà  
WWiieessbbaaddeenn  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  
pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  aauurraa  ppoouurr  tthhèèmmee  llee  
ccoonnttrrôôllee  bbiioonniiqquuee  ddeess  bbaallssaammiinneess  ddee  
ll’’HHiimmaallaayyaa,,  ccaarr  cceettttee  ppllaannttee  ssee  pprrooppaaggee  
ééggaalleemmeenntt  rraappiiddeemmeenntt  eett  ssaa  fflleeuurr  ddoonnnnee  
uunnee  ddéélliicciieeuussee  ggeellééee..  SSaa  mmuullttiipplliiccaattiioonn  ppeeuutt  
aaiinnssii  cceesssseerr  dduurraabblleemmeenntt.. 
  

                                      
DDee  pplluuss,,  PPeetteerr  BBeecckkeerr  pprroodduuiitt  ddeeppuuiiss  ll’’aannnnééee  
ddeerrnniièèrree  ddee  llaa  ccoonnffiittuurree  ddee  rreennoouuééee  
qquuii  oobbttiieenntt  llaa  ccoouulleeuurr  eett  ll’’aarrôômmee  ggrrââccee  àà  uunnee  
iinnffuussiioonn  ddee  jjuuss  dduu  ffrruuiitt  dduu  MMaahhoonniiaa..  PPoouurr  
uuttiilliisseerr  cceettttee  ssoorrttee  dd’’ééppiinnee--vviinneettttee  
aamméérriiccaaiinnee,,  llee  mmaahhoonniiaa,,  uunnee  ppllaannttee  
oorrnneemmeennttaallee  aapppprréécciiééee,,  qquuii  aa  aauussssii  tteennddaannccee  
àà  ddeevveenniirr  rraappiiddeemmeenntt  uunnee  ppllaannttee  
eennvvaahhiissssaannttee  nnuuiissiibbllee..  
MMaaiiss  eenn  ffaaiissaanntt  ccoonnnnaaîîttrree  sseess  ffrruuiittss  ccoommmmee  
ffrruuiittss  eenn  bbooccaall,,  nnoottrree  ccoonnssoommmmaattiioonn  
ssttrraattééggiiqquuee  ppeeuutt  ddee  nnoouuvveeaauu  aaggiirr  ccoonnttrree  ssaa  
pprrooppaaggaattiioonn  eexxcceessssiivvee..  

  

  

 

    

 

  
UUnnee  aauuttrree  ééllaabboorraattiioonn  eesstt  cceellllee  ddee  llaa  
ccoonnffiittuurree  dd`̀oorrttiieess    NNeewwTTrriittiioonnIInnkk..  
BBiieenn  qquuee  ppaass  NNééoopphhyyttee  mmaaiiss  ssûûrreemmeenntt  llaa  
rréévvoolluuttiioonn  ssuurr  llaa  ttaabbllee  dduu  ppeettiitt  ddééjjeeuunneerr,,  ccee  
ddéélliiccee  ddoouuxx  eett  aammeerr  ééttaanntt  eexxcclluussiivveemmeenntt  
pprrééppaarréé  aavveecc  ddeess  ffeeuuiilllleess  dd`̀oorrttiieess..  
LLee  pprriinncciippee  ddee  ppeessttoo  ccoommmmee  ccoonnffiittuurree..  
EEllaarrggiisssseezz  vvoottrree  ssppeeccttrree  aalliimmeennttaaiirree  aavveecc    
uunnee  ddeess  ppllaanntteess  ssaauuvvaaggeess  lleess  pplluuss  ssaaiinneess  
qquu’’iill  eexxiissttee.. 

 
 

Tous les produits de la manufacture renouée sont 
disponibles sur le Online Shop : 
wwwwww..nneewwttrriittiioonniinnkk..ddee     ou de nouveau chaque 
samedi sur le marché hebdomadaire de 
Wiesbaden. 

 

                      

 

 
  

PPrroottééggeeoonnss  llaa  nnaattuurree  aavveecc  
ccoouutteeaauuxx  &&  ffoouurrggeetttteess                                    

  
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
                                   

  
  
  
  

LLee  pprroojjeett  ppiilloottee  ppoouurr  llee  ccoonnttrrôôllee  bbiioonniiqquuee    ddee  llaa  
rreennoouuééee  dduu  JJaappoonn  eett  aauuttrreess  nnééoopphhyytteess  iinnvvaassiiffss  àà  

WWiieessbbaaddeenn,,  AAlllleemmaaggnnee  
  

 
                                                            

                                                        
 

 

 

CCoonnssoommmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee    
ppoouurr  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  ddee  llaa  vvaarriiééttéé  ddeess  

eessppèècceess    
  
  



 
     

    
 
DDeeppuuiiss  ll’’aannnnééee  ddeerrnniièèrree  PPeetteerr  BBeecckkeerr,,  hheerrbboorriissttee  ssppéécciiaalliisséé  ddaannss  
lleess  ppllaanntteess  ssaauuvvaaggeess,,  ffaabbrriiqquuee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  ppiilloottee  ddee  
WWiieessbbaaddeenn  sseess  pprroodduuiittss  ddee  rreennoouuééee  BBiioo  eett  oouuvvrree  aaiinnssii  ddee  nnoouuvveelllleess  
vvooiieess  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  ddaannss  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’iinnvvaassiioonn  
ddeess  ppllaanntteess  iinnttrroodduuiitteess..    
LLeess  ppllaanntteess  ccoommmmee  lleess  ttiiggeess  ddee  rreennoouuééee  dduu  JJaappoonn  eett  llaa  bbaallssaammiinnee  
ddee  ll’’HHiimmaallaayyaa  eennvvaahhiisssseenntt  rraappiiddeemmeenntt  lleess  ttaalluuss  llee  lloonngg  ddeess  ccoouurrss  
dd’’eeaauuxx  iinnaacccceessssiibblleess,,  llàà  ooùù  aauuccuunnee  mmeessuurree  ttrraaddiittiioonnnneellllee  nn’’aa  ppuu  
êêttrree  aapppplliiqquuééee..  LLeess  eessccaarrppeemmeennttss  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  nnii  ppââttuurrééss,,  nnii  
ffaauucchhééss,,  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’hheerrbbiicciiddee  ddaannss  lleess  zzoonneess  ddee  pprrootteeccttiioonn  
aammpphhiibbiieenn  nnee  ppeeuutt  àà  ppeeiinnee  êêttrree    eennvviissaaggééee..  CCeess  nniicchheess  dduu  
mmaannaaggeemmeenntt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  nnééoopphhyytteess    ppeerrmmeetttteenntt  aauuxx  
vvééggééttaauuxx  ééttrraannggeerrss  iinnvvaassiiffss  llee  lloonngg  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauuxx  ddee  ccoonnssttiittuueerr  
dd’’iimmppoorrttaannttss  mmoonnooppoolleess  eett  ddee  cchhaasssseerr  llaa  vvééggééttaattiioonn  dd’’oorriiggiinnee  
iinnddiiggèènnee,,  ssoouuvveenntt  ccllaassssééee  rroouuggee,,  ddee  ffaaççoonn  dduurraabbllee..  
  

  

  
  
  
  
  
  

  

  
AAvveecc  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  ddeess  pprroodduuiittss NNeewwTTrriittiioonnIInnkk,,  llaa  
ssaauuvveeggaarrddee  ddeess  ddiivveerrssiittééss  bbiioollooggiiqquueess  eesstt  ffiinnaannccééee,,  ddaannss  llee  pprroojjeett  
ppiilloottee  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ccoonnttrrôôllee  bbiioonniiqquuee  ddeess  rreennoouuééeess  dduu  JJaappoonn  eett  
aauuttrreess  nnééoopphhyytteess  ccoommeessttiibblleess,,  llaa  vvééggééttaattiioonn  dd’’oorriiggiinnee  ééttaanntt  nnoonn  
sseeuulleemmeenntt  rreennaattuurrééee,,  mmaaiiss  aauussssii  uunn  pprrooccééddéé    llooggiissttiiqquuee  eesstt  ééttaabbllii  
aaffiinn  dd’’éévviitteerr  ll’’iinnvvaassiioonn  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall    ddeess  rréésseerrvveess  nnaattuurreelllleess  ppaarr  
ddeess  ppllaanntteess  iinnttrroodduuiitteess..  
MMoonnttrreezz  aauussssii  lleess  ddeennttss  àà  ll’’iinnvvaassiioonn  ddeess  rreennoouuééeess  eett  ddéégguusstteezz  cceess  
pprroodduuiittss..  
                        

          

  
EEnn  pplluuss  ddeess  pprroodduuiittss  ddee  rreennoouuééee  ccoommmmee  
llaa  ccoonnffiittuurree  ppuurree  eett  llee  rreelliisshh  qquuee  PPeetteerr  
BBeecckkeerr  vveenndd  ssuurr  lleess  mmaarrcchhééss  ddeeppuuiiss  
22000055,,  llaa  ggaammmmee    NNeewwTTrriittiioonnIInnkk  sseerraa  
ccoommppllééttééee  cceettttee  aannnnééee  aavveecc  ddee  
nnoouuvveelllleess  pprrééppaarraattiioonnss,,  aaffiinn  dd’’aappppoorrtteerr  
dd’’aauuttrreess  mmaauuvvaaiisseess  hheerrbbeess  ccoommeessttiibblleess  

ddaannss  ccee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee.. 
  

  

LLee  RReelliisshh,,  uunnee  ccoommbbiinnaaiissoonn  ddee  ddoouuxx--aacciiddee--
ééppiiccéé  ppeeuutt,,  ccoommmmee  llaa  mmoouuttaarrddee  oouu  llee  
kkeettcchhuupp,,  aauussssii  bbiieenn  aaccccoommppaaggnneerr  lleess  
ggrriillllaaddeess,,  lleess  nnuuggggeettss  ddee  ppoouulleett,,  lleess  
bboouulleetttteess  ddee  vviiaannddee  oouu  ddee  ccéérrééaalleess,,  oouu  êêttrree  
uuttiilliissééee  ccoommmmee  ssaauuccee  ppoouurr  aaccccoommppaaggnneerr  
lleess  ttoorrttiillllaass,,  ppoouurr  aassssaaiissoonnnneerr  ddeess  lléégguummeess  
rreevveennuuss  ddaannss  uunnee  ppooêêllee  eett  aauussssii  ppoouurr  
eennrriicchhiirr  ll’’aauutthheennttiiqquuee  ccuuiissiinnee  aassiiaattiiqquuee..  
DDoonnnneezz  àà  vvooss  rreessttaauurraattiioonnss  rraappiiddeess  pplluuss  ddee  
ddee  nnoobblleessssee  eenn  aayyaanntt  ccoonnsscciieennccee  ddee  
ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  
aaccttiivvee  !!  

                                    

                        

 
Cette année le relish est également disponible en bocal de  

1062 ml pour les équipements gastronomiques 


