AALBORG JUBILÆUMS AKVAVIT NV
Art. nr 178
Pris 219,55 kr exkl. moms
Alkoholhalt 40%
Storlek 700 ml
Land Danmark
Varukategori Akvavit

Varumärke Aalborg

Information Togs fram 1946 som en hyllning till Isidor Henius, fadern till Aalborg Taffel, samt
för att fira Taffels 100 årsjubileum. Elegant doft som präglas av dill och koriander. Balanserad
smak av dill och koriander med fin finish av stjärnanis, citrus och lite karamell. Serveras bäst
kyld till fisk, fågel samt orientaliska rätter.

Om producenten
Vi danskar har skapat mycket speciella ritualer kring det att njuta Aalborg Akvavit. Akvavit är speciellt
utformad för att passa till den nordiska maten. Akvavit är särskilt lämpad för skaldjur, men även ost
och diverse charkuterivaror. Akvaviten kan också användas som en ingrediens i livsmedel till exempel
i marinader, is och sorbet. I Danmark är akvavit en viktig del av det klassiska lunchbordet där sill och
snaps är ett återkommande inslag. I Tyskland används det som digestive före och mellan rätterna.
Akvavit bör alltid serveras i långskaftade glas. Varje akvavit har sin unika serveringstemperatur, från
iskall till rumstemperatur.
Historia över Aalborg Akvavit börjar med de tre "sprit fäderna" Isidor Henius, Anthon Brondum och
Harald Jensen, som var och en representerar tre olika filosofier vid tillverkning av snaps och akvavit.
Dessa tre personer har vardera bidragit till utvecklingen av brännvin och snaps och inte minst " De
Danske Spritfabriker".
Isidor Henius(1820-1901) anses vara den viktigaste personen för utvecklingen av den danska
spritproduktionen. Som en skicklig destillatör for Henius 1838, 17 år gammal till Danmark. Här var han
under de följande åren engagerade i moderniseringen av destillerier över hela landet, däribland även i
Ålborg, där han tillslut slog sig ner. Han introducerade rektifikationstekniken i Danmark.
Som 26-åring startade han tillsammans med C. F. Tietgen och CA Olesen Aalborg privilegierad Sirap
och Spritfabrik och lanseras den 15 januari 1846 Aalborg Taffel Akvavit - en klar och stark kumminakvavit som på grund av sin höga kvalitet blev
snart den mest uppskattade akvaviten i Danmark - en status som det fortfarande förtjänar idag.
Aalborg Jubilæum Akvavit, 40% vol
Lanserades den 15 januari 1946 som en hyllning till Isidor Henius i samband med firandet av Aalborg Taffel akvavits 100-årsjubileum.
Aalborg Akvavit Jubilæum är en gyllenfärgad akvavit med dill som stomme. Dill tillsammans med en touch av amerikansk ek och kryddas
ytterligare med koriander.

http://www.aalborgakvavit.dk
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