Produktblad

Organic Vodka
Oak matured Pot Distilled Vodka; 40 %vol
Produced and bottled by: Spirit of Hven, Sweden

ORGANIC & ETHICAL TRADE
CERTIFIED BY SE-EKO-01

Fakta
Bara det bästa certifierat ekologiska vetet används vid framställningen av Spirit
of Hven Organic Vodka. De slutgiltiga destillationerna i de unika
enkelpannorna av koppar, som finns på Hven, bidrar med en distinkt men
mjuk, lätt pepprig elegant smak, även den runda oljiga munkänslan och doften
av sädesfält har sitt ursprung i de karakteristiska pannorna. Allt helt naturligt…
Denna Vodka dricks bäst som den är, över is eller med tillsats av ett stänk
vatten, men den fungerar även väldigt väl som ingrediens i drinkar och
cocktails.
Prova den med Ginger Ale och ett stänk citronjuice; i en klassisk Bloody Mary
eller varför inte prova en skånsk ”honunga gök”, med vodka, honung och kaffe,
en perfekt avslutning på en god middag.
Spirit of Hven Organic Vodka innehåller inga tillsatser och är handgjord in i
minsta detalj av familjen Molin på ön Hven.
Denna Vodka är unik genom att vara den enda ekologiska pot still destillerade
vete vodkan i Världen som genomgår ekfatslagring innan sista destilleringen.
Ekfatslagringen ger en extra dimension på doft och smak i Vodkan genom att
bidra med mjuka trätoner, vanilj och lakrits till slutprodukten.
Den slutgiltiga produkten buteljeras för och vaxas för hand på plats vid 40 vol%
utan någon kol- eller utökad kylfiltrering, ingen färgkorrigering eller tillsatser.
Varje flaska är individuellt numrerad och kontrollerad före godkännande.
Doft och smak
Denna vodka visar tydligt sitt ursprung i smaken, distinkt med stor oljig smak.
Spår av vanilj från ekfatslagringen mellan destilleringarna följer med genom
kopparpannorna till den slutgiltiga produkten, vilket ger en rund munkänsla.
Destilleringen i de speciella kopparpannorna bidrar med en söt ton med lätt
metallisk örtighet. Buteljering utan överdriven filtrering lämnar kvar en
komplex, lång och smörig eftersmak som avslutas med en lätt pepprig ton.
Vodkan är mjuk men ändå mångfacetterad med diskreta toner av spannmål.
Spirit of Hven Backafallsbyn
Välkommen att avnjuta denna unika ekologiska pot still destillerade dryck,
gjord på den vackra ön Hven belägen i Öresund mellan Danmark och Sverige.
Destilleriet är unikt genom att vara det tredje pot still destilleriet som någonsin
byggts i Sverige, ett lyckotal i sig. Destilleriet tillverkar allt från Eau-de-Vie’er
och Gin, till Vodka, Aqua Vitae och Rhum (Rom) varianter. Trots bredden i
portföljen är hjärtat och själen i destilleriet ägnat åt produktionen av Single Malt
Whisky, mjuk och orökt så väl som rejält rökig. Destilleriet har även sitt eget
Hotel med bar och restaurang, vilket ger kunder och besökare möjlighet att
förstå och se ursprunget till produkterna.
För att ge denna produkt sin mjuka runda karaktär, maceraras ekologiskt vete
destillat med de bästa handplockade ekologiska örter, kryddor och frukter. Allt
destilleras sedan tillsammans i de unika små enkelpannorna av koppar och det
slutgiltiga resultatet hand-buteljeras på plats invid destilleriet.
Alla produkter tillverkas i destilleriet blir buteljerade utan tillsatser, färgämnen,
kol- eller utökad kylfiltrering, detta kan resultera i att det uppstår slöjor, eller
”moln” i spriten, detta skall ses som ett kvalitetstecken eftersom slöjorna är de
doft och smakämnen som lämnats i spriten för din njutning.
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