Produktblad

Organic Winter Spirit

Oak matured Cinnamon, Clove & Ginger Vodka; 38 %vol
Produced and bottled by: Spirit of Hven, Sweden

ORGANIC & ETHICAL TRADE
CERTIFIED BY SE-EKO-01

Backafallsbyn AB
SE-260 13 S:t Ibb
VAT: 556247-470901

Fakta
Denna Organic Winter Spirit är en verkligt nydanande variant av smaksatt
vodka, med jul tydligt skrivet i både doft och smak. Den är handgjord från
grunden och innehåller endast certifierat ekologiska ingredienser. Vodkan är
ekfatslagrad både före och efter destillering, vilket ger extra djup i karaktären.
Bara de bästa färska ekologiska örter, rotsaker, frukter, bär och kryddor väljs ut
för at ge så mjuk och rund karaktär som möjligt. Den har en väldigt tydlig doft
som låter tankarna sväva mot den magiska känslan av jul.
Den unika destillationsprocessen i de små kopparpannorna på Hven ger en
sötma som balanseras perfekt med nejlika och kanel och resulterar i en härlig
cocktail av dofter och smaker med hjälp av den speciella ekfatslagringen.
Spirit of Hven Organic Winter Spirit kan serveras som snaps till en kall förrätt,
över is med en apelsinskiva eller bara som den är med en skvätt vatten i
aromkupa. Det är en perfekt ingrediens i drinkar såväl som i många maträtter.
Den fungerar även som ersättare för dessert vin. Prova och upptäck något nytt.
Den är designad för att match de delikata smaker som vi förknippar med jul
med allt från inlagd sill till rökt lax, julskinka och ostkaka och risgrynsgröt.
Prova gärna även som sidovagn till en lagrad ost, det är ”H(ea)ven.
Den slutgiltiga produkten buteljeras och vaxas för hand på plats vid 38 vol%
utan någon kol- eller utökad kylfiltrering, ingen färgkorrigering eller tillsatser.
Varje flaska är individuellt numrerad och kontrollerad före godkännande.
Doft och smak
Doften avslöjar det mesta vi kopplar till julen, kanelstången, apelsiner, nejlika,
och kardemumma. Allt detta knytes samman med mjuka strängar av vanilj och
lakrits. En av sitt slag, omvälvande, denna snaps sticker ut i alla samlingar.
Smaken är söt men trots det tilltalande med mat, den har en lång eftersmak
med en mjuk, oljig munkänsla. Smaken är perfekt balanserad mitt på tungan.
Ekfatslagringen på primärt färsk amerikansk vit ek från Oregon, bidrar med en
söt karamell ton som passar som hand i handske med de stringenta örtiga
tonerna från kryddningen.
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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