Locatie :
Campovalano is een plaats in de Italiaanse gemeente Campli (Regio
Abruzzen).

Over Scuppoz :
MISSIE
Wij zijn een bedrijf dat verbonden is met de wortels van ons territorium,
maar dat met nieuwsgierigheid en dynamiek naar de toekomst kijkt. We
produceren sinds 1982 likeuren, met respect voor de natuur en de
gemeenschap.
Ons doel is om het vakmanschap en de hoogwaardige producten van
onze regio Abruzzen over de hele wereld bekend te maken.
GESCHIEDENIS
Scuppoz is een populair woord, geboren in Valle Castellana in Abruzzo,
en wordt gebruikt om het "knallende glazen" aan te duiden als een
uitnodiging om te proosten en te vieren. In de loop van de tijd is dit
dialectwoord dat onder de mensen in onbruik is geraakt, gepasseerd om
de producten en de familie aan te duiden die momenteel achter dit merk
zitten.
Het ambachtelijke project “Scuppoz” start eind jaren 70 vanuit een idee
van Benito Cicconi, gepassioneerd door kruiden en infusies. Het bedrijf
werd toen officieel opgericht in 1982 in Valle Castellana, Frazione Colle,
vanuit een klein magazijn van een paar vierkante meter, met een
laboratorium en een aangrenzend verkooppunt.
Het stokje gaat dan over naar zijn zoon die, in navolging van de trend van
de sector, Genziana begint te produceren, een typische Abruzzen-likeur.

Het eerste kinderproduct van dit bedrijf is de beroemde AMARO SCUPPOZ.
De eigenaardigheid van deze likeur, nog steeds, is het etiket dat met de hand is
getekend door professor Marco Tullio, met op de achtergrond het Della
Laga-gebergte en de Abruzzese herder die naar de transhumance vertrekt.
Een foto die het begin van dit bedrijf bevat, een ambachtsman die met zijn
creaties de bouw van dit bedrijf begint.
Beginnend met de Amaro Scuppoz zijn er veel likeuren en infusies getest, van
limoncelli tot gearomatiseerde grappa's.
Al ongeveer 10 jaar runt Adriano, de zoon van Benito, dit bedrijf met zijn gezin.
De Genziana Secca en Amabile zijn nu de ruggengraat van dit bedrijf, die zijn
vergezeld door andere lijnen van de beste gentiaan en andere likeuren zoals
Ratafià en Zoethout.
De evolutie in de tijd is constant geweest vanaf de producten tot de verpakking,
de filosofie achter dit bedrijf is altijd hetzelfde gebleven: produceren met liefde
en passie en het verhaal doorgeven met de unieke Scuppoz-stijl.
De medewerkers, elk met hun eigen geest, zijn stukjes van een puzzel die de
grote Scuppoz-familie vormen, die elk met hun eigen kenmerken en diversiteit
een fundamentele bijdrage leveren aan ons bedrijfsproject.
Dit is de geest die het bedrijf Scuppoz onderscheidt. De passie voor ons werk,
de liefde voor schoonheid, respect voor anderen en het milieu, de continue
zoektocht naar kostbare en natuurlijke materialen en de constante studie voor
de optimale productie van onze producten, vormen de basis van onze filosofie.
Scuppoz is een merk met een sterke identiteit, een bedrijf doorgegeven van
vader op zoon, waardoor dit woord een symbool is geworden van vakmanschap
en traditie van een veelzijdige regio: Abruzzen.
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GIFT BOX
De gift box kit bestaat uit 5 x 200ml :
- 1 x 200ml Ratafià
- 1 x 200ml Liquirizia
- 1 x 200ml Genziana
- 1 x 200ml Anice Stellato
- 1 x 200ml Amaro Scuppoz
In het lokale dialect van onze bergen is het gebruikelijk om aan het einde van een grote maaltijd te
vragen "wil je het medicijn?", Dit betekent als je een digestief wilt. Daarom hebben we besloten om
de flessen met medicijnen uit de jaren dertig te gebruiken voor onze sterke drank.
Het resultaat is een kwintet van producten, elk met specifieke smaken en effecten op lichaam en
geest. De kit kan worden gecombineerd met een prachtige houten kist die exclusief voor Scuppoz is
ontworpen. Ideaal voor een verrassend cadeau.

GENZIANA
Lang geleden, tussen de groene weiden van Valle Castellana ... merkten de herders dat de schapen,
tevreden na het grazen, voortdurend Gentiaanplanten gingen likken; deze merkwaardige gewoonte
deed hen na verloop van tijd begrijpen dat de wortels de spijsvertering stimuleerden.
Vanaf hier begon het allemaal! Genziana delle Pecore is een op witte wijn gebaseerde amaro,
samengesteld uit een blend van drie met de hand gesneden wortels.
Het productieproces is volledig ambachtelijk. Witte wijn slaagt erin alle aroma's van gentiaanwortel
te extraheren, waardoor een distillaat ontstaat met een gearticuleerde en ronde smaak.
De Gentiaan van het Schaap is bitter in de mond.
- Ideale temperatuur voor consumptie: + 12 °C / + 14 °C
- Ingrediënten: infusie van gentiaanwortels in 80% witte wijn, alcohol, suiker.
- Alcohol vol. 23%
- Bevat sulfieten.

RATAFIA
Een verhaal dat teruggaat tot de tijd dat het gegeven woord meer waard was dan een contract.
Vroeger was het namelijk gebruikelijk om direct na de bekrachtiging van een notarieel contract
ratafià te drinken, om het pact te bekrachtigen.
De bijzondere naam is afgeleid van de Latijnse uitdrukking "ut rata fiat": de akte wordt bekrachtigd.
De likeur gemaakt door vrouwen maar gedronken door mannen had een connotatie die sterk
verbonden was met het territorium. De zwarte kersen uit de heuvels en de rode wijn uit de Abruzzen
geven deze likeur een krachtige structuur.
Ratafià Scuppoz is een blend op basis van rode wijn met zwarte kersen.
De zoetheid van de wijn geeft de juiste balans van smaken met de zwarte kersen. Het hele proces
voor de bereiding van de Ratafià-likeur gebeurt met de hand, door middel van constant infusiewerk
dat erop gericht is de best mogelijke kwaliteit van het eindproduct te garanderen.
Ratafià is een perfecte likeur om te drinken tijdens de maaltijd als bijgerecht bij het dessert.
- Ideale temperatuur voor consumptie: + 2 °C / + 8 °C
- Ingrediënten: Rode wijn, Amarena-sap, Suiker
- Alcohol vol. 20%
- Bevat Sulfieten

LIQUIRIZIA
Dit is een verhaal over een kostbare schat: zwart goud. Door de natuur in te trekken, langs paden die
van de bergen naar de vallei afdalen, bereiken we de zee.
En juist in deze mariene omgeving ontdekken we de zoetste wortel die in de natuur aanwezig is:
Zoethout. Het werd aan kinderen gegeven, in tijden dat suiker niet voor iedereen bereikbaar was,
als snoepje om op te zuigen omdat het zo zoet was.
De Scuppoz Drop Likeur wordt geproduceerd met de beste grondstoffen. Het hele
bereidingsproces van deze likeur vindt op ambachtelijke wijze plaats. Scuppoz-droplikeur is een
dichte infusie met het harmonieuze en delicate aroma van zoethout.
Ideaal voor alle gelegenheden, het moet koud of bevroren worden gedronken.
- Ideale temperatuur voor consumptie: + 1 °C / + 4 °C
- Ingrediënten: water, alcohol, suiker, zoethoutextract (15%), natuurlijk zoethoutaroma.
- Alcohol vol. 25%
- Bevat zoethout, vermijd overmatige consumptie in geval van hypertensie.

AMARO SCUPPOZ
Amaro Scuppoz della Laga is een kruidenlikeur die afkomstig is uit de bergtraditie van Valle
Castellana. Het eeuwenoude recept, overgeleverd door herders en bandieten, is tot op de dag van
vandaag bewaard gebleven dankzij Benito Cicconi, oprichter van het bedrijf Scuppoz Liquori.
Zoals alle Scuppoz-likeuren is ook deze bitter handgemaakt, zonder toevoeging van kleurstoffen of
conserveermiddelen.
De likeur wordt geboren met een sterke persoonlijkheid, met een unieke smaak in Italië, met een
uitgesproken bittere hint.
Het kan puur worden geproefd, maar ook met ijs en met een citroenschil. Uitstekend na de maaltijd.
- Ingrediënten: water, alcohol, suiker, aromatische kruidenextracten.
- Alcohol vol. 30%
- Ideale temperatuur voor consumptie: + 8 ° C / + 10 ° C

ANICE STELLATO
Anijslikeur gemaakt met grondstoffen die het boeket en de smaak versterken, een bedwelmende
smaak in de mond.
Ideaal om koud te consumeren, uitstekend te drinken bij de koffie maar ook als aperitief.
- Ingrediënten: Water, Alcohol, Suiker, Steranijsdistillaat, natuurlijke anijssmaak.
- Alcohol vol. 40%
- Ideale temperatuur voor consumptie: + 10 °C / + 12 °C

Scuppoz Limoncello - 500ml
Scuppoz Limoncello - 500ml
Aan de Adriatische kust ruikt het naar citrus.
De citroenboomgaarden, gestreeld door de zeebries, strekken zich uit over de glooiende heuvels
van het centrum naar het zuiden. Hun vruchten, verzameld door bekwame handen, geven essentiële
oliën die behouden blijven en een schatkamer zijn van cultuur en keuken.
Geurend, kleurrijk, met een intense en onmiskenbare smaak, authentiek en onbehandeld.
Het zijn de citroenen van onze kust. En zo wordt, zonder ook maar een nuance van smaak en kleur te
verliezen, onze ambachtelijke en ongefilterde versie van de beroemdste likeur ter wereld geboren:
limoncello!
Dit product, dat niet wordt gefilterd, bevat sedimenten op de bodem en mogelijke schilresten.
- Kenmerken: 500ml
- Alcohol vol. 33%
- Ideale temperatuur voor consumptie + 1C / + 5C
- Ingrediënten : Water, infusie van citroenschil in 33% alcohol, suiker.
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GIFT BOX
Onze Complete Mixology II 592 Kit bestaande uit :
- 1 x 700ml GIN BOTTANICO
- 1 x 700ml AMARETTO
- 1 x 700ml AURANGE
- De Scuppoz Wood Mixology Gift Box, die van hout is ontworpen voor onze nieuwe lijn 592.
Het is de perfecte gift van de hele Mixology-lijn 592 voor elke gelegenheid.
Flessen en verfijnde producten in een doos met een uniek ontwerp dat zich onderscheidt van de
gebruikelijke verpakking. De kist is aan alle kanten verstevigd.

Scuppoz Wood Mixology il 592 Full - GIFT BOX - 3 x 700ml

Scuppoz Wood Mixology il 592 Full - GIFT BOX - 3 x 700ml
AURANGE :
Aurange Scuppoz vertegenwoordigt de geschiedenis van onze Abruzzo.
Ons land produceert in feite een triplesec genaamd "AURUM", een symbool van goud en het is
bekend dat het goud van de kusten van Abruzzen wordt vertegenwoordigd door onze pittige
citrusvruchten.
In de heerlijke Scuppoz drank smelten sinaasappel, bloedsinaasappel en mandarijn en vertellen een
onvergetelijke citrus in de mond. Onder de curiositeiten, de etymologie van de naam Aurange.
In het Abruzzo dialect wordt Arancia uitgesproken als "Range", Oro wordt uitgesproken als "Au".
Aurange beschrijft de mix van citrus, zuurgraad en zuurheid van de essentiële oliën van onze
sinaasappels. Om te proeven om intense momenten van gezelligheid te delen.
Ideaal voor de bereiding van Cocktails.
- Eigenschappen: 700ml
- Alcohol vol. 40%
- Ingrediënten: water, alcohol, suiker, natuurlijke aroma's, bittere sinaasappelinfusie, kleurstof
(gekarameliseerde suiker).

Scuppoz Wood Mixology il 592 Full - GIFT BOX - 3 x 700ml
AMARETTO
Amaretto is een likeur op basis van kruiden en bittere amandelen, het is aromatisch en
vertegenwoordigt de indrukwekkende geschiedenis van een van de meest populaire internationale
likeuren in het buitenland.
De smaak fascineert alle smaakpapillen.
Om alleen of in goed gezelschap van te genieten.
- Eigenschappen: 700ml
- Alcohol vol. 28%
- Ingrediënten: water, suiker, alcohol, natuurlijke aroma's, geroosterd amandeldestillaat, kleurstof
(gekarameliseerde suiker).

Scuppoz Wood Mixology il 592 Full - GIFT BOX - 3 x 700ml
GIN BOTTANICO
De plantaardige ingrediënten ontmoeten elkaar verkeerd in onze nieuwe Gin-melange, waar de
unieke citrusnoot van mandarijn zich vermengt met specerijen en kruiden.
Het resultaat is een diepe zintuiglijke betrokkenheid, met een aanhoudende smaak en aroma.
Een 43° Gin om van te nippen en niet te vergeten.
- Eigenschappen: 700ml
- Alcohol vol. 43%
- Ingrediënten: water, tarwealcohol, jeneverbesdestillaat, natuurlijke aroma’s.

