AB SVENSKA SPRIT
AKVAVIT

Så, varför inte göra akvavit som har modernare kryddning och inte
fastna i förhistorisk stil som var och är till för att gömma smak och
doft av dålig sprit. Vi når en ny intressant dryckeskunnig publik som
gillar den mjuka och lena smak våra akvaviter bjuder på, de som sippar
vår akvavit med rätt tilltugg imponeras av hur drycken trollar med
smaklökarna. Vårt sätt att tillverka med egenproducerade aromer
som inte är sönderdestillerade ger rundare större smaker.

kryddning

Färsk dill och dillfrön, kanel, ingefära, fläder, citron, lime och mandarin.
Färgen är naturlig från ingredienserna. Sötning: 3 gram/liter.

recension i dn

”Elegant och mjuk akvavit med inbjudande toner av citron och kanel i
botten. En förnimmelse av blommig honungssötma gör att den även
funkar bra till icke-klassisk midsommarmat med kryddheta inslag.
Ekologisk. Betyg: 4” 2015-06-05 Alf Tumble dryckesskribent Dagens
Nyheter.

whisky & bourbon

Dryckesjournalisten Anders Melldén beskriver upplevelsen efter
provning med vår akvavit och tilltugg vi valt. ”Tillsammans med en
skiva saltgurka, crème fraiche och god rinnande honung upplevs
spriten mildare, men tilltugget lyfter också smaken och gör att sprit
och mat gifter ihop sig i munnen. En lysande kombination som bör
fungera med flera kryddade brännvinssorter. Nästan lika häftig är
kombinationen mellan denna akvavit och en bit mörk choklad”.

tips

Måtta upp fyra till sex cl rumstempererad akvavit i ett tulpanglas,
snurra lite som om de vore en cognacskupa, känn alla dofter och
sippa lite. Med crème fraiche, saltgurka och god rinnande honung är
det lättare att förnimma de ingående kryddorna och allt smakar milt
och mjukt.
- Som long drink gör man en AT, akvavit och tonic water. Fyll ett
högt glas med 2/3 is, häll över ca 5 cl akvavit, pressa över en liten
citronklyfta och låt den gå med, fyll upp med tonic water, färdig!
- Passar naturligtvis väldigt bra till smörgåsbordet, kräftorna och
internationella maträtter som meze, sushi m.m.

släktingar
Bålsta Akvavit
Djurgårdens Akvavit No 1
Järntorgets Akvavit
Tantolundens Akvavit.

