
Gemaakt van de Cortese druif 
komt deze witte wijn uit  de 
streek Gavi. De streek Gavi ligt 
bij de grens met Ligurië. 
 
Wijn gemaakt van de Cortese-
druif, vooral Gavi, zijn vaak 
favoriet bij restaurants die veel 
werken met visgerechten. De 
wijn heeft een gebalanceerde, 
aangenaam en frisse harmoni-
sche smaak. De matige zuren 
combineren goed met ‘frutti di 
mare’. 
 
In het assortiment van SCS 
Exclusive Wines vinden we Gavi 
’vigne di tufo’, die wat meer 
mineraal tonen heeft door de 
tufsteen waarop de wijngaar-
den staan. De andere Gavi 
heeft een typische smaak die je 

van Gavi mag verwachten.   
 
Naast de combinatie met zee-
vruchten is Gavi ook een goede 
kompaan bij een gerecht met 
het witte goud uit Brabant 
en Limburg; asperges.  
 
 
 
 
 
Meer info of interesse in 
Gavi? 
  w.hessels@scsupplies.nl 
 
 
 
 
 
 
Bron: SCS Exclusive Wines 

Gavi: l’oro bianco. 

DanSpritz, gewoon lekker!  

drankje geserveerd in een wijn-
glas. Maar altijd met een schijfje 
sinaasappel. 

Echter, één ding blijft hetzelfde 
het drankje wordt altijd geser-
veerd in combinatie met wat 
‘fingerfood’ bijvoorbeeld olijfjes 
of chips. 
 
Meer weten? Of interesse in 
DanSpritz? 

      w.hessels@scsupplies.nl 
 

Bron: SCS Exclusive Wines 
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Agenda proeverijen e.d.: 
 

 Er staan momenteel 

geen proeverijen op 

de agenda. 
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Vini Giornale 

 

Wijnquote:   You can’t buy happiness, but you can buy wine!   
    And that’s kinda the same thing. 
(Je kunt geluk niet kopen, maar wijn wel!  
    En dat is ongeveer hetzelfde.) 

DanSpritz is een kant en klare 
cocktail op basis van witte 
wijn. Dankzij de schroefdop is 
de wijn makkelijk te bewaren 
en te gebruiken.  Spritz is een 
typische aperitief uit noord-
oost Italië. Spritz wordt nor-
maal gesproken geserveerd in 
een Old Fashioned glas, ook 
wel tumbler genoemd. In 
sommige regio’s  wordt het 



Willem’s wijn weetjes 
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Vini Giornale 

DanSpritz 
 

DanSpritz heeft een 
bitterzoete smaak en 
heeft daardoor veel 
weg van Crodino.  
De perfecte dorstlesser 
die vaak als aperitief 
wordt gedronken. 

PRIJS: 
 
€4,95 ex btw 

vat het gehele proces van most 
tot wijn. Om rode wijn te krij-
gen laat men de druivenschillen 
mee gisten. 

 
Most is de benaming van vers 
geperste druiven die nog niet 
zijn vergist. 
 

 

Wijn is vergist druivensap. Vol-
gens Franse wetgeving moet 
wijn bestaan uit vers geoogste 
druiven of gedroogde druiven.  
 
Als wijn gemaakt wordt van 
ander fruit door vergisting 
noemt met het vruchtenwijn.  
 
De druivensoort waar men wijn 
van maakt is de Vitis vinifera. 

Het proces van wijnbereiding 
noemt men vinificatie. Het om-

Italië is de grootste producent 
van wijn in hectoliters. De top 
drie wijnproducerende landen 
zijn allemaal zogenaamde Oude 
Wereld landen (Europa), te 
weten; Italië, Frankrijk en Span-
je.  

 
Bron: SCS Exclusive Wines, Product-
schap wijn 


