
PUNSCH
Klassisk punsch innehåller arrak, socker, citronsaft och te. Förr fi ck 
man vid beställning på krogen själv ange hur de fem ingredienserna 
skulle blandas, då blev det naturligtvis väldigt olika smak på punschen 
beroende på hur man ville ha drycken. Idag vill de fl esta ha en mindre 
söt punsch och det uppnår man på två sätt, mindre sötma och en 
smaksvans med bra tebeska.

kryddning
Ren arrak utan störande felsmaker från arraksprit, äkta macererat 
ekologiskt Earl Grey te som då också innehåller citrusfruktens berg-
amott, ekologiskt lätt karamelliserat rinnande socker och ren vit 
melassprit (rom) alkoholstyrkan är 31,7% vol.

beskrivning
Rund naturlig klassisk doft av arrak, karamelltoner och te med lite 
blommighet från bergamottcitrusen. Smaken är mindre söt då vi 
bara använder 160 gram socker per kg mot det stipulerade för svensk 
punsch som är mellan 200 till 300 gram per kg. Den fi na upplevelsen 
kommer i eftersmaken som i en lång svans möter upp det söta med 
en elegant tebeska toppad med bergamott. Naturligtvis passar vår 
punsch utmärkt till den klassiska ärtsoppan, men särdeles bra är den 
på klassiskt vis som avec då den inte upplevs för söt och har lite hö-
gre alkoholstyrka än de gängse 26% de fl esta punschsorter har mot 
AB Svenska Sprits Punsch 31,7%.

vad tycker de som testat
Det är ungefär 6 - 700 personer som gett utlåtande under de fyra 
största mässorna i landet under 2017 och 2018. Allt i från Konnäs-
sörer, vanligt folk och kollegor i dryckesbranschen är väldigt positiva 
och så samstämmigt lyriska. Det brukar vara nått negativt om de 
drycker som provas, fast med denna punsch är det bara idel lovord.

tips
Utmärkt rumsvarm till kall naturell hummus toppad med slotts van-
liga senap, rostad lök och picklad lök. Vi själva serverar det som en 
liten förrätt vid provningar. 
- Eller varför inte en halv cantaloupemelon som man fyller med 
punsch där kärnorna satt. Cantaloupemelon i halvor brukar serveras 
med portvin i Frankrike som förrätt.
- Som avec till kaffet har man här en riktigt elegant punsch. Det är 
också i punschverandorna man drack sin punsch som avec och till 
den grad så det i folkmun fortfarande kallas för punschverandor. 
Fram för fl er punschverandor så vi kan på bästa sätt njuta av denna 
nationalklenod till dryck
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