AB SVENSKA SPRIT
GIN

Vi gör gin av ekologisk absolut ren sädessprit och egentillverkade
ej värmebehandlade råvaror, som vin som macereras fast det här
handlar om att hålla liv i komplexa smaker i kryddor, bär och frukter
som vi använder i spritdryckstillverkningen.

kryddning

Torkade enbär, korianderfrön, kanel, rölleka och färsk citron. Inget
sötningsmedel är tillsatt. 40% vol.

beskrivning

Har en rund naturlig doft av enbär, doftar mjukare och lite mer komplext än de vanligtvis destillerade enbär vi vanligtvis hittar i gin.
Korianderfröna förstärker ginkänslan som brukligt, kanelen ger lite
trätoner och röllekan tillför lite beska medans citronen ger en tydligare friskhet.

saxat från press

I en artikel i Whisky & Bourbon påstår VD på AB Svenska Sprit Lars
Taavola: Hittar du någon bättre gin än vår till en gin och tonic är
du duktig. Den kan också drickas ren, det är det inte många andra
sorter som klarar. Anders Melldén från dryckestidningen fortsätter:
Och faktum är att han inte är helt fel ute. Ginen testar vi mot ett stort
internationellt varumärke och ett småskaligt svenskt av erkänt hög
kvalitet. Det internationella smakar rent ut sagt finkel i jämförelse.
Den andra svenska är fin men har en helt annan karaktär, med mer
citrus. Svenska Sprits gin har en fylligare enbärsstil med rondör och
liten gulton.

tips

Utstickande god i en GT. AB Svenska Sprit Gin är nog en av de behagligaste ginsorterna att förtära ren med eller utan is då de runda
tonerna av icke destillerade aromer innehåller så mycket mer av tilltalande doft och smakämnen. En riktigt bra gin och tonic görs så här:
Fyll ett highballglas med stora riktigt iskalla stora iskuber, häll ca 5 cl
gin över isen så den putsas och blankeras (detta görs för att kolsyran
i tonicen inte ska brusa upp och försvinna som den gör av kärv kantig
is). Ur en citronklyfta pressar man sedan lite saft över drinken och
låter den gå med, sedan fyller man upp med tonic water, ca 12 cl. Njut
Tänk på att mycket is i stora kuber smälter långsamt och håller drinken kall, en eller två isbitar gör vilken drink som helst blaskig på ett
par minuter. Dessutom får man plats med lagom mängd tonic så drinken inte blir översötad, ca 12 cl.
- Vi tillverkar även Djurgårdens Gin, Sickla Gin, Slottsskogens Gin och
Zinkens Gin med te i.

