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Din diamantul bucătăriei
Esența cea mai prețioasă
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Din vechea rețetă Vernisse și Vitterra ®, unica băutură 
alcoolică din lume cu infuzie de adevărată Trufă albă de Alba.

Sufletul bucătăriei într-o sticlă care celebrează echilibrul 
perfect între autenticitatea materiilor prime, puritatea 
metalelor prețioase și gustul inconfundabil al celei mai 
rafinate trufe.

Calitatea și eleganța fără vârstă a tradiției artizanale italiene 
găsesc inovația și gusturile noilor generații pentru o 
experiență neîncercată până acum.



M A D E  I N  I T A L Y
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SPIRIT OF TRUFFLES
Spirit of Truffles ® este o băutură alcoolică infuzată din rara 
trufă albă italiană și alte plante naturale cu atenție selectate, 
fabricat în baza vechii rețete originale Vernisse și Vitterra️ și 
printr-un proces brevetat.

Băutură maturată în butoaie, aromele paradisiace ale trufei 
albe de Alba și îmbietoarele nuanțe ale romului afumat 
dezvăluie mai mult decât o simplă băutură distilată.

O experiență autentică și de neuitat, bogată în arome unice 
ce pot fi distinse chiar și cu ochii închiși și un parfum de trufă 
extrem de complex și încântător.

Veche rețetă originală

Ingrediente și plante 
naturale 100%

Proces de infuzie brevetat



Gustul inconfundabil, prețiozitatea 
materiilor prime și un ambalaj ce reprezintă 
echilibrul perfect între istorie și inovație, 
care celebrează eleganța fără vârstă a artei 
caligrafice actualizând-o printr-un design 
modern și elegant, fac ca Spirit of Truffles 
să fie un produs unic în categoria sa.
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O BĂUTURĂ VERSATILĂ
Un adevărat și veritabil obiect rar pe care să îl împarți cu 
prietenii și familia, epilogul perfect pentru o cină pe bază 
de orez, brânzeturi, vânat și carne, de pus alături unui desert 
fin sau de degustat în orice moment al zilei pentru a face 
speciale chiar și momentele mai simple ale mesei.

De consumat de preferat simplu la temperatura camerei, 
Spirit of Truffles este un produs versatil ce poate fi degustat  
chiar și “cu gheață” și este o excelentă bază pentru 
cocktailuri rafinate și neconvenționale. O linie de legătură 
între un public adult, iubitor de anumite băuturi distilate și 
noile generații care iubesc să cadă tentație noilor experiențe 
în descoperirea plăcerilor servirii mesei.

FEEDBACK-UL PIEȚEI
Răspunsurile inițiale ale consumatorilor și ale întreprinzătorilor 
care au crezut în produs au fost mai mult decât pozitive. 
Indicații importante și elocvente au venit și de pe piața 
mondială unde atât conceptul cât și prototipul Spirit of Truffles 
au entuziasmat un public eterogen ce include de la cei mai 
sofisticați consumatori la neofiți.
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Ia naștere distileria verilor 
Vernisse și Vitterra 

Distileria este distrusă de un 
bombardament

Aluxion Alliance aduce la lumină 
o poveste plină de pasiune

UN VIS AL COPILĂRIEI DIN SECOLUL XVII
Povestea  Spirit of Truffles a început în îndepărtatul an 1735 
când 2 verișori întreprinzători, Giuseppe della Vitterra și 
Louis-Antoine Vernisse, au construit o mică distilerie pe riviera 
ligurică. Cele 2 familii s-au dedicat cu pasiune producerii de 
băuturi exotice de o calitate excelentă, obținând un succes 
răsunător încă de la începutul anilor 1800.

Formula creșterii distileriei stătea în dorința constantă de 
inovație, deja din secolul XVII de fapt, verișorii au ipotizat 
producția unei băuturi ce prevedea infuzarea trufei albe, însă 
ambițioasa rețetă a rămas pentru secole doar o dorință ascunsă.

DIN CENUȘĂ ÎN RENAȘTERE
În 1943 distileria a fost transformată în cenușă în urma unui 
bombardament, iar urmașii au decis anterior să delege 
producția propriilor produse și apoi să cedeze în totalitate 
proiectul cui ar fi avut dorința și ambiția de a continua acea 
poveste.

În 2020 firma italiană Aluxion Alliance, cumpărând glorioasa 
marcă, a dat o nouă viață unei povești seculare și introducând 
pe piață în 2021 produsul Spirit of Truffles, a răsplătit în 
sfârșit ambițiosul concept al verișorilor Vernisse și Vitterra: 
o rețetă rămasă într-o mare dorință a secolului XVII și care 
aștepta să vadă lumina.

1735

1943

2021



“ Il ta️rtufo è il dia️ma️nte della️ cucina️.
ANTHELME BRILLAT-SAVARIN

THE WHITE TRUFFLE OF ALBA
Pentru a realiza  Spirit of Truffles sunt cu grijă 
căutate și selectate cele mai bune exemplare 
ale prestigiosului protagonist al tradiției culinare 
italiene: trufa albă de Alba  (Tuber Magnatum 
Pico), unul dintre fructele cele mai rari ale naturii.

Foarte răspândit în întreaga regiune a Piemontelui 
inferior, trufa albă a fost făcută celebră de orașul 
Alba (CN) unde, din 1929, are loc în fiecare an cea 
mai importanță manifestație din lume dedicată 
trufei albe și în apropierea căruia are loc Licitația 
Mondială a Trufei Albe de Alba.
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Căutători experți

Atentă selecție a celor 
mai bune exemplare

Cea mai bună 
performanță olfactivă în 

procesul de infuzie

DIAMANTUL BUCĂTĂRIEI
Raritatea, parfumul său caracteristic și gustul inconfundabil 
pe lângă influențarea costului produsului, îl fac un adevărat 
și real obiect al dorinței gurmanzilor.

Valoarea de piață a trufei albe de Alba este supusă oscilațiilor 
în funcție de cerere, disponibilitate, zona de culegere, 
greutate, dimensiuni și stare de conservare, însă cotațiile 
atinse de Bursa Trufei Albe de Alba 
 (3.500/4.500 euro pe kilogram - 2017) confirmă de ce 
această nestemată unică, cu dibăcie infuzată în Spirit of 
Truffles, este adesea asociată unui obiect prețios.



CARACTERISTICI TEHNICE
Principalele carecteristici*tehnice ale Spirit of Truffles ®

*Informațiile menționate aici nu reprezintă Fișa Tehnică a produsului ce va fi furnizată separat.

Infuzia de trufă (rom învechit din Caraibe, trufă albă de Alba, 
miere, condimente și plante naturale)

Legea 283/62, și regulamentul CEE 110/2008

Infuzare și prelucrare la rece

Ambalaj din sticlă

50cl

Fără termen de valabilitate

Temperatura camerei și nu în contact direct cu soarele

Grad alcoolic 40% vol.

Reg. CE 1333/08

Produsul este în conformitate cu sistemul HACCP adoptat de 
firma producătoare în baza celor prevăzute de Reg. CE 852/04. 

Procedura pentru trasabilitatea produselor alimentare este în 
conformitate cu cele prevăzute de Reg. CE 178/02

Ingrediente

Eligibilitate merceologică

Tratamente suferite

Ambalaj/ împachetare

Cantitate pe pachet

Viața pe raft (perioada de păstrare)

Condiții de păstrare

Grad alcoolic

Aditivi alimentari permiși 

HACCP

Trasabilitate
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DEPĂȘIREA TRENDULUI DE PIAȚĂ
Pe o piață cu o cerere mereu în creștere pentru 
băuturile alcoolice, servirea Spirit of Truffles 
reprezintă nu doar o alegere inteligentă pentru a 
depăși trendul, ci o ocazie unică pentru a propune 
propriei clientele o perlă rară, o adevărată 
experiență sinestezică nemaiîncercată până acum.

Din acest motiv și pentru a garanta unicitatea 
experienței Spirit of Truffles, locurile unde va 
putea fi cumpărat și gustat vor fi atent selecționate 
de responsabilii comerciali Aluxion. Distribuirea 
unei viziuni antreprenoriale care să pună în centru 
Calitatea este o condiție esențială și determinantă 
pentru succes.

CU SPIRIT-UL CORECT
Spirit of Truffles  poate fi servit în restaurant după 
masă, ca și digestiv și folosit chiar și în bucătărie 
cu creativitate pentru a aduce prețiozitate nu doar 
mâncărurilor pe bază de trufe, iar barmanii celor 
mai bune cocktaluri de bar pot acum conta pe un 
ingredient unic pentru a uimi cu creațiile lor.
Baruri cu servire de vin și enoteci, cu o clientelă 
mereu în căutare de noi arome, își vor putea 
satisface curiozitatea, iar cele mai căutate unități 
de cazare vor aduce o semnătură de neuitat 
propriei viziuni asupra ospitalității.

Restaurante și Cocktail Baruri 
premium-lux.

Hoteluri și  Unități de Cazare 
moderne și elegante

Enoteci & Baruri cu servire de 
vin Duty Free

Cluburi Sportive, Asociații și 
locuri de întâlnire exclusiviste 
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www.spirit-of-truffles.com
www.aluxionalliance.com

ALEXANDRU CIOTAU
CEO, ALUXION ALLIANCE SRL       

c.alexandru@aluxionalliance.com
+(39)380.5924027

SAMOIL CIOTAU 
SALES MANAGER, ALUXION ALLIANCE SRL       

c.samoil@aluxionalliance.com
(+39) 345.6331481

FOLLOW Spirit of Truffles



Authentic 17th Century Formula
Made with the finest white truffles

From Alba, Italy

500 ml 40%vol


