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Din colaborarea dintre Aluxion Alliance și Distileria Marzadro, 
a luat naștere sub vechea marcă  Vernisse et Vitterra - Spirit 
of Truffles un GIN fin obținut din infuzarea de Noi Plante 
Naturale și veritabila Trufă Albă de Alba.

Farmecul și calitatea tradiției artizanale italiene se întâlnesc 
cu inovația infuzării Trufei Albe de Alba pentru o experiență 
sinestezică ce trebuie descoperită.

O băutură realizată cu pasiune de mâini pricepute într-un 
ambalaj minimalist ce reprezintă căutarea lucrului esențial, 
inspirat de simplitatea naturii și purității metalelor prețioase 
pentru a celebra Trufa cea mai prețioasă, protagonista 
inconfundabilă a acestui GIN.



M A D E  I N  I T A L Y
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Selectarea celor mai bune 
exemplare de Trufă

Ingrediente și plante 
naturale 100% 

Proces de infuzare 
brevetat.

SPIRIT OF TRUFFLES GIN
Experiența comună a echipei Aluxion, expert în metodele 
de infuzare a Trufei Albe de Alba și a Distileriei Marzadro, 
marcată de ani de experimente cu distilarea celor mai rare 
plante, a scos la lumină un produs de lux și exclusivist.
O băutură distilată proaspătă și foarte aromată în care 
aromele paradisiace ale trufei albe de Alba și nuanțele 
primăvăratice ale Ginului se întâlnesc și restituie o nouă 
experiență ce surprinde un public eterogen și care pune 
de acord atât papilele gustative ale iubitorilor de GIN cât și 
căutătorii de gust ce iubesc să se lovească mereu de noutăți.

TRUFA ALBĂ DE ALBA
Pentru a realiza Spirit of Truffles Gin sunt cu atenție căutate 
și selecționate cele mai bune exemplare ale prestigioasei 
protagoniste a tradiției culinare italiene: Trufa Albă de Alba 
(Tuber Magnatum Pico), unul dintre cele mai rare fructe ale 
naturii. 

“ 
Trufa este diamantul 
bucătăriei.
ANTHELME BRILLAT-SAVARIN



CARACTERISTICI TEHNICE
Principalele caracteristici *tehnice ale Spirit of Truffles Gin 

*Le informazioni qui riportate non rappresentano la Scheda Tecnica del prodotto che verrà fornita 
separatamente.

Apă, alcool, arome, trufă albă de Alba, fructe de ienupăr
(Fructele de ienupăr sunt puse în infuzie în produs și scoase înainte de îmbuteliere)

Legea 283/62, și regulamentul CEE 110/2008 

Modificare la rece

Sticlă din sticlă

50cl

Fără termen de valabilitate

Temperatura mediului înconjurător 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 

Nu sunt prezenți alergeni.

Ingrediente

Eligibilitate merceologică 

Tratamente imediate ambalare

Impachetare 

Cantitate pe pachet

Viață pe raft (perioada de păstrare) 

Condiții de păstrare

Grad alcoolic

Aditivi alimentari admiși

HACCP 

Trasabilitatea 

Alergenilor
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DEPĂȘIREA TRENDULUI DE PIAȚĂ
Pe o piață cu o cerere mereu în creștere pentru băuturile 
alcoolice, servirea Spirit of Truffles Gin reprezintă o ocazie 
unică pentru a propune propriei clientele o perlă rară, o 
adevărată experiență sinestezică nemaiîncercată.

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  
Barmanii cocktail barurilor cele mai exclusiviste și proprietarii 
de restaurante quality-first pot acum conta pe un ingredient 
unic pentru a uimi cu creațiile lor. 
Spirit of Truffles Gin poate fi servit ca și aperitiv înainte sau 
după masă și este o ocazie unică pentru o după cină sociabilă 
atât simplu cât și ca bază pentru cocktail.
Baruri cu servire de vin și enoteci, cu o clientelă mereu în 
căutare de noi simțuri, își vor putea satisface curiozitatea, iar 
cele mai căutate structuri de cazare vor adăuga o semnătură 
de neuitat asupra propriei viziuni de ospitalitate.

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

info@spiritoftruffles.com
www.spirit-of-truffles.com



FOLLOW 
Spirit of Truffles

www.spirit-of-truffles.com
www.aluxionalliance.com


