‘Spirit’
De Vinturi spirit beluchter

Geniet vanaf uw eerste slokje van uw favoriete spirit! Hoe werkt deze beluchter:
Vinturi was de eerste manuele beluchter die gebruik maakt van gepatenteerde technologie. De luchttoevoer werd perfect ingesteld om de juiste hoeveelheid zuurstof
in uw spirits te infuseren (binnen de juiste tijdspanne) wanneer de spirit doorheen
de beluchter wordt geschonken.
Wanneer de spirit doorheen de beluchter wordt geschonken, blijft uw drank in de ‘jigger’ zitten. Pas na
een druk op de knop loopt de drank uit de beluchter.
De snelheid verhoogt (en de druk verlaagt), waardoor de 2 luchtinlaat kanalen de juiste hoeveelheid
zuurstof aan uw spirit toevoegen. Dit merkt u perfect door het geluid dat de Vinturi maakt wanneer
zuurstof wordt aangetrokken. Oppassen dat u met
uw vingers de luchtkanaaltjes niet bedekt. Hierdoor
kan er geen lucht worden aangezogen en zal de wijn
niet de nodige zuurstof krijgen.
De Vinturi ‘Spirit’ bestaat uit een mooie compacte
geschenkdoos met 2 elementen: het voetstuk om de
Vinturi Spirit stevig op tafel of in de barkast te
plaatsen en de beluchter met ingebouwde jigger
met maathoeveelheden en een drukknop om de
spirit door de jigger te laten lopen.
Na het gebruik spoelt u de Vinturi beluchter makkelijk uit door er warm water doorheen te laten
lopen. De Vinturi is niet geschikt voor de vaatwasmachine.
Binnen de Vinturi Barware tools zijn nog
volgende zaken beschikbaar:
• de Vinturi Carafe set (links)
• de Vinturi ‘Classic Red’ beluchter
(beluchter voor rode wijnen, midden)
• de Vinturi Tower set (rechts).
Vinturi Essential Barware wordt exclusief ingevoerd door TheGinGents

SPIRITS VERDIENEN BETER:
Van Cognac, Scotch tot Porto en van Whiskey tot Bourbon, Vodka, Rum, Gin en
Brandy... De Vinturi Spirit beluchter haalt het beste van uw sterke drank naar
boven. De ingebouwde jigger met maateenheden en drukknop zijn een onmisbaar
bar element voor thuis- én professioneel gebruik. De ervaring die u uw gasten
geeft bij het gebruik van de beluchter zullen zich onmiskenbaar verder zetten bij de
eerste slok.
VOORDELEN:
•
•
•
•
•

Beter bouquet & neus
Versterkte smaak
Fijnere afdronk
Jigger met maateenheden
Strak design & opvallend bar element

Vinturi producten worden exclusief voor België
door TheGinGents geïmporteerd en verdeeld. Voor
meer informatie betreffende Vinturi en andere bar
gerelateerde producten: christophe@thegingents.be
(of via www.mrgin.be)

