Produktblad

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

ORGANIC & ETHICAL TRADE
CERTIFIED BY SE-EKO-01

Fakta
Spirit of Hven Organic Distilled Gin är en äkta handgjord distilled gin,
producerad med färska örter som fått macerera 24 timmar med den bästa
ekfatslagrade ekologiska sädesspriten. Efter macereringen destilleras brygden
varsamt i de unika kopparpannorna, som med sina höga, graciösa halsar hjälper
till att föra over de rätta smakämnena i ginen.
Resultatet är en exklusiv ojämförlig super premium gin, med delikata aromer av
citrus, enbär och vanilj. Till detta en lätt pepprighet med lakritstoner.
Den komplexa ton som sätter Spirit of Hven Organic Distilled Gin framför sina
konkurrenter, är en fond av vanilj och ektoner som länkas ihop med de
traditionella enbärstonerna av en sötma kryddad med citrus.
Spirit of Hven Organic Distilled Gin kan serveras över is med en citronskiva
och tonic eller helt enkelt drickas för sig själv med ett stänk vatten.
Detta är en mycket speciell super premium gin som tar kvalitet ett steg längre,
välkommen att upptäcka en ny dimension.
Denna gin är även unik genom att vara den enda ekologiska gin som
ekfatslagras innan sista destilleringen, vilket ger extra djup i doft och smak.
Den slutgiltiga produkten buteljeras 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 gin har klara citrus dofter, men även en tydlig mjuk karaktär av
Mauritansk bourbon vanilj och cassiabark. Färska skandinaviska enbär ger en
rund fräschör, väl balanserad med kardemumma och calamusrot.
Sichuan peppar, anis och guinea peppar ger struktur och spets.
Denna gin har en förvånansvärt lång mjuk, oljig eftersmak med toner av lakrits
och nyslaget hö.
Utan tvekan har ursprunget på Hven påverkat smakprofilen av denna gin.
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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