
 
                  
 
 

 

Over Di Zabbia Orangecello 

Di Zabbia is een biologische alcoholische likeurdrank en wordt op ambachtelijke wijze geproduceerd 
vanuit Amsterdam. Di Zabbia richt zich voornamelijk op fijnproevers bij wie kwaliteit, smaakbeleving, 
duurzaamheid en eerlijke productie hoog in het vaandel staat. 

Historie 
In het voorjaar van 2011 kreeg Di Zabbia oprichter Brandon Zabbia een oud limoncello familierecept 
in handen van z’n Italiaanse oma; omdat hij als mede-eigenaar van het Amsterdamse cateringbedrijf 
Cook’inn Catering bij zijn familie bekend stond als kookgek. Al was hij nog niet direct overtuigd van 
het recept, zijn interesse voor het ontwikkelen van een (h)eerlijke biologische limoncello was gewekt. 
 
Na een jaar lang experimenteren was het zover; de eerste fles Di Zabbia – The Organic Limoncello was 
een feit: een vernieuwd familierecept, biologische citroenen uit Italië, ambachtelijk gefabriceerd en 
ontwikkeld in Amsterdam én Skal (EKO-keurmerk) gecertificeerd: alle ingrediënten voor de perfecte 
limoncello! 
 
Al snel daarna ontwikkelde Brandon Zabbia een lekkere variant: Di Zabbia – The Organic Orangecello. 
Gemaakt van uit Italie (Sicilië) geïmporteerde biologische bloedsinaasappels die in Amsterdam met de 
hand worden geschild als basisingrediënt voor een (h)eerlijke sinaasappellikeur.    

Erkenning en Bekroning 
Reeds in 2012 werd de Di Zabbia – The Organic Limoncello als beste getest in een groot aantal 
Nederlandse smaaktests. Ook diverse topkoks waardeerden de gebalanceerde en intense smaak en al 
snel vonden de flessen hun weg naar fijnproevers via een groot aantal restaurants, bars en slijterijen.  
 
De eerste echte bekroning kwam op The International Wine & Spirit Competition 2012 in Londen 
waar Di Zabbia een belangrijke bronzen internationale prijs in de wacht sleepte. Vervolgens won Di 
Zabbia op The International Wine & Spirit Competition 2013 een zilveren award! De gerenommeerde 
internationale vakjury keerde dat jaar geen goud uit waardoor de zilveren award van Di Zabbia extra 
glans kreeg. 
 
Het is een unicum dat een Nederlandse biologische Limoncello in haar eerste twee productiejaren 
internationaal zo hoog in de prijzen valt. Producenten van de populaire citroenlikeur dingen ieder jaar 
mee naar de felbegeerde awards van 's werelds hoogst aangeschreven Spirits Competition. Di Zabbia 
werd in "the blind tasting" en technische analyse bekroond met een prachtige zilveren award en 
versterkte daarmee nationaal en mondiaal haar goede naam! 

Smaak 
Di Zabbia - The Organic Orangecello is een biologische sinaasappellikeur. De zachte, zoete smaak en 
geur van verse sinaasappels zorgen samen met het licht stroperige karakter voor een perfecte balans. 

Natuurlijke Ingrediënten en 100% Biologisch 
Di Zabbia maakt enkel gebruik van de allerbeste en lekkerste onbespoten citroenschillen en 
bloedsinaasappelschillen uit Italië, natuurlijke suikers, biologische graanalcohol en gezuiverd water, 
en is hiermee 100% biologisch! 

http://www.iwsc.net/searchspirit2012/info/4220
http://www.iwsc.net/searchspirit2013/info/3316


 

 

 

Ambachtelijke Productie 
Di Zabbia importeert de biologische citroenen en sinaasappels direct nadat ze geplukt zijn in de 
prachtige citroen- en sinaasappelgaarden van Italië. De met de hand geplukte vruchten worden door 
het Di Zabbia team met de hand geschild en direct verwerkt door onze ambachtelijke likeurstoker, 
zodat de natuurlijke smaak en geur niet verloren gaat. 

Koken met Di Zabbia 
Naast het genieten van Di Zabbia als likeur bij de koffie of cocktail, kun je de Di Zabbia – The Organic 
Limoncello en – The Organic Orangecello ook perfect gebruiken in de keuken;  voor in een saus, 
dessert of ijs!  

Productspecificaties 
 Alcoholpercentage: 24%. 

 Inhoud fles: 500 ml 

 Verkoopadviesprijs: € 19,95 - €22,50 

 Groothandel en Horeca: prijs op aanvraag 

Verkooppunten 
Di Zabbia Limoncello en Orangecello worden verkocht en geserveerd via onder andere:  

 Horeca- & drankgroothandels (o.a. DeliXL, Hanos, De Kweker, Hocras Heineken) 

 Wijnhandels (o.a. Chabrol Wines, Hart's Wijnhandel, Bacchus Wijnhuis, Whisky- en 
Wijnhandel Verhaar) Gouden ton, Henri Bloem, Vleck, Elzinga, Verkerk, de Logies enz) 

 Slijterijen (o.a. Gall & Gall, Slijterij Topido, Slijterij D'Amstelhoek, Melgers Wijn & Drank) 

 Gerenommeerde restaurants (o.a. Le Garage, De Librije, RON Gastro Bar, Samhout&Places 
De Kas, De Bokkedoorns, Restaurant Volt, Ricardo’s Odeon). 

Skal Certificatie 
Di Zabbia is Skal gecertificeerd en mag daardoor het EKO-keurmerk op de Di Zabbia producten 
gebruiken. Stichting Skal is een onafhankelijke organisatie welke toezicht houdt op biologische 
productie in Nederland. Zie voor meer informatie: www.skal.nl  

Meer Informatie 
Voor aanvullende informatie of het opvragen van fotomateriaal: 
Dhr. Bartel van Willigenburg (verkoop & marketing) 
bartel@dizabbia.nl / info@dizabbia.nl   
020-4710537 

Websites 
www.dizabbia.nl / www.dizabbia.com  
www.cookinn.nl/limoncello-experience 
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