
RIJPING

RIJPING

PROEF NOTITIES

TOEPASSING IN DE 

GASTRONOMIE

TOEPASSING IN DE 

GASTRONOMIE

6 maanden tot 2 jaar rijping in 
houten vaten.

2 tot 10 jaar rijping in houten 
vaten.

Intens amberkleurig met 
mahonie tinten.

Azijnzuur aroma met 
nootachtige nuances.

Intense en frisse smaak met 
markant zuurgehalte en 
nuances die aan noten 
herinneren.

Ideaal om allerlei gerechten op 
smaak te brengen of voor 
sausreducties en marinades.

De perfecte geallieerde voor 
koude soepen zoals gazpacho, 
in marinades, ceviches en 
dressings.

SOORTEN SHERRY 

AZIJN

VINAGRE DE JEREZ

VINAGRE DE JEREZ RESERVA

PROEF NOTITIES

Diep mahonie van kleur en 
heldere amberkleurige accenten.

Onmiskenbaar en krachtig aroma 
vol nuances die aan vanille, noten 
en wijnvaten doen denken.

Krachtige smaak met uitgesproken 
zuurgraad en kruidige tonen.

De inhoud van deze promotiecampagne vertegenwoordigt alleen de mening van de auteur en is de enige verantwoordelijkheid van 
hetzelfde. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die zij bevat.

G E N I E T,  M A A R  

D R I N K  M E T M AT E
O N T D E K S H E R R Y . N L
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TOEPASSING IN DE 

GASTRONOMIE

TOEPASSING IN DE 

GASTRONOMIE

Rijpt langer dan 10 jaar in 
houten vaten.

Rijpt minimaal 6 maanden in 
houten vaten.

Rijpt minimaal 6 maanden 
in houten vaten.

Zijn aromatische complexiteit 
benadrukt de smaak van oven 
gegrilde groenten, salades, 
sauzen en reducties.

Perfect voor roerbakgerechten, 
salades, dressings, sauzen en 
reducties.

Ideaal voor het op smaak 
brengen van pastasalades, 
dressings en sauzen.

VINAGRE DE JEREZ GRAN RESERVA

VINAGRE DE JEREZ AL PEDRO XIMENEZ

VINAGRE DE JEREZ AL MOSCATEL

PROEF NOTITIES

Diepe mahoniekleur en 
zijdezachte textuur.

Bijzonder aroma van intense 
zuurgraad, die naast tonen van oude 
wijn de herinnering aan de lange 
rijping in eikenhout bevat.

Ronde, volle, droge 
gebalanceerde smaak met een 
lange en zure afdronk met hints 
van noten en specerijen.

PROEF NOTITIES

Diep donkere mahoniekleur die zijn 
structuur en densiteit benadrukken.

Scherp aroma, met evocaties 
van rozijnen, geroosterde koffi e 
of drop.

Deze halfzoete azijn dankt zijn 
personaliteit aan de Pedro Ximénez. 
Licht zoet op de tong, met een 
verrukkelijk zachte en smeuïge smaak.

PROEF NOTITIES

Amberkleurig met een bijzondere 
levendigheid, vervaardigd door 
toevoeging van Moscatel wijn.

Bloemige aroma´s en 
essenties van rozijnen.

Evenwichtige zoetheid en 
fl uweelzachte textuur.

De inhoud van deze promotiecampagne vertegenwoordigt alleen de mening van de auteur en is de enige verantwoordelijkheid van 
hetzelfde. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die zij bevat.
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