Decanter, De Luxe
Luxe wijze om wijn per glas te karaferen.

Deze Luxe decanter kunt u gezellig op tafel neerzetten.
Waarom decanteren?
Alle rode wijn bevat in min of meerdere mate taninnes, die maken dat een net geopende wijn wrang, stroef,
kantig smaakt. Als taninnes met zuurstof in aanraking komen wordt de wijn soepeler, voller van smaak. Dat
kunt u bereiken door de ﬂes in een karaf om te schenken, het nadeel daarvan is dat de wijn binnen een paar
uur gedronken moet zijn. De volgende dag is deze namelijk volledig geoxideerd.
Wilt u slechts een glas of twee drinken maar wel alsof uit een karaf dan is de Magic Decanter ideaal. Stel u wilt
op woensdagavond één of twee glazen van uw mooie wijn drinken alsof deze zijn gekarafeerd en de rest van de
ﬂes pas op zaterdagavond nuttigen. Dan is de Magic Decanter ideaal om van een mooi "geopende" rode wijn te
genieten, zowel op woensdag als op zaterdag.

NB we kunnen dit product zonder extra kosten meesturen met een wijnzending; voor apart versturen
berekenen we u verzendkosten.

Hoe werkt het?
U plaatst uw glas onder de decanter en schenkt de wijn uit de net geopende ﬂes door de decanter. Terwijl de
wijn door de decanter stroomt, zuigt deze lucht aan.De tannines in de wijn zullen door de lucht, lees zuurstof
opmenging veel zachter worden. Op deze manier kunt u direct van uw mooie wijn genieten zonder dat u de hele
ﬂes hoeft te decanteren.
Wat wijngenieters beleven
Het is als of je door een tuin loopt waar de bloemen volop in bloei staan in plaats van nog in de knop zitten.
Geur en smaak worden voller, zachter.
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TIP om te bewaren
Als u niet de volgende dag het restant van de ﬂes wenst te drinken, plaats dan de geopende ﬂes na gebruik
gewoon in de koelkast (wel afsluiten met kurk/schroefdop). Vanwege de lagere temperatuur zal de veroudering
langzamer zijn. Laat de ﬂes een paar uur voor gebruik bijkomen op kamertemperatuur door deze gewoon op
het aanrecht of in de woonkamer (niet op de verwarming) te plaatsen.

Dit product is mooi verpakt in een luxe geschenkdoos.
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