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SAMENSTELLING MARJOLEIN SCHUMAN

WINELIFE DOORKRUIST DE GLOBE OP ZOEK NAAR DE MOOISTE TOEBEHOREN OM VAN ELK WIJNMOMENT  

EEN KLEIN FEESTJE TE MAKEN. 

JUST CALL MY NAME: ALESSANDRO
In allerlei bonte gedaanten komt Allesandro je wijnfles openen, tot koning, spookje en geruite 'harlecchino'  
aan toe. De lachende kurkentrekker is best een groot object en vernoemd naar zijn grote schepper:  
ontwerper Alessandro Mendini. Inderdaad, de architect van ons kleurrijke Groninger Museum.
KURKENTREKKER  |   !  30 TOT !  60  |   KURKENTREKKERWEBSHOP.NL EN BIJENKORF

ALESSI
Deze cocktailshaker is hét voorbeeld van de strakke esthetiek plus bruikbaarheid  
die de hebbedingen van Alessi onweerstaanbaar maken. De twist in de ronde  
vorm geeft je drankje een extra draaibeweging tijdens het shaken. En bij het  
uitschenken hang je de losse zeef erin.
COCKTAILSHAKER CHIRINGUITO  |   !  130  |   WWW.ALESSI.NL

KLINKEND KRISTAL
Wijn maken kunnen ze, die Italianen, net als de bijbehorende glazen. Wereldberoemd is het  
gekleurde Venetiaanse glas, maar ook in Toscane blazen hordes glasmeesters de longen uit hun  
lijf. RCR Cristalleria Italiana heeft hier de grootste smeltoven ter wereld gebouwd en patent aan- 
gevraagd op Luxion@, een nieuw loodvrij soort kristal. Dit handgegraveerde exemplaar draagt 
de klinkende naam 'Melodia'.
WITTE WIJNGLAS  |   !  28,50 PER SET VAN 6  |   WWW.CRYSTALONLINE.NL

VENINI, VIDI, VINI
Kostbare flessenset-om-naar-te-kijken uit de stal van  
Paolo Venini, de peetvader van modern Murano-glas. In 1921 
begon Venini een glasfabriek op het eiland Murano in de lagune 
bij Venetië. Hij nam gerenommeerde Venetiaanse glasblazers  
in dienst, breidde uit met de hulp van Milanese investeerders  
en richtte zich op moderne technieken en design. Ontwerper  
van deze set 'Bolle' uit 1968 is Tappio Wirkkala, van wie we in  
WINELIFE al het 'geribbelde' wijnglas lieten zien dat Martinair 
jarenlang gebruikte in de lucht.
FLESSENSET BOLLE  |   CA.  !  6000  |   WWW.BARNEYS.COM OF 

WWW.BERRINO-ART.NL

TREVI FONTEIN
Laat de jonge wijn maar stromen in dit glas dat is vernoemd naar de beroemde barokke 
fontein in Rome. Door de negen beluchtingsgaatjes in het glaasje binnenin wordt een flinke 
hoeveelheid zuurstof toegevoegd. En zuurstof maakt de aroma's vrij en de tannines zachter. 
Of het werkt? In ieder geval is Trevi een spectaculaire aanvulling op alle decanteergadgets.
TREVI AERATING WINE GLASS  |   !  17 (EXCL. VERVOER VANUIT DE VS)   |   WWW.HOMEWETBAR.COM 

TAFEL MET MURANO GLAS
Zo'n stijlvolle Italiaanse wijntafel willen wij ook wel. Met in het blad handgemaakt  
origineel glas van Murano, berucht sinds in 1291 alle glasblazers uit Venetië  
gedwongen werden naar dit eilandje te verhuizen. Officieel vanwege het brand- 
risico in de stad, maar eigenlijk werden ze er gevangen gehouden opdat hun  
glaskunstje geheim bleef...
SALONTAFEL L125 X B60 X H32 CM  |   !  1 .195  |   WWW.ITALIAANSDESIGN.EU

PLASTIC FANTASTIC
Wie plastic zegt, zegt Kartell. Het Italiaanse designhuis is al een halve eeuw de  
‘godfather’ van kunststof producten. Ben je in Milaan, bekijk dan zelf in het  
Kartell Museum designiconen als Dr. Glob en Bubble Club (plastic stoelen)  
en dit slimme flessenrek. 'Infinity' bestaat namelijk uit losse modules waarmee  
je oneindig kunt doorstapelen.
WIJNREK, 16 MODULES IN WIT,  BLAUW, GIFGROEN OF ORANJE  |   !  48  |   WWW.FLINDERS.NL

IL LIMONE 
Handig voor 'La Cucina Italiana': een blitse citruspers waarmee je twee  
citroenhelften tegelijk kunt uitpersen. De jonge ontwerper Roland Kreiter  
werd bekroond met de Pure Creativity 2009 Award door Philippe Starck, 
die eerder zelf een soortgelijke pers ontwierp – maar dan op pootjes. 
CITRUSPERS MYSQUEEZE VAN ALESSI  |   !  44  |   WWW.FLINDERS.NL


