ALKOHOLFRITT
MED MYE SMAK

Alkoholfrie
drikker
• Alkoholfritt er mye mer enn alkoholfri vin og øl.
• Hos oss er det en egen hylle med alle de
alkoholfrie produktene.
• Flere butikker har også smakinger av
alkoholfritt i butikken en gang i uka.
• Vi kan hjelpe deg å finne de beste alkoholfrie
produktene til festen eller middagen.
• Alkoholfritt er ikke erstatningen.
Det er selve drikken.
• Alkoholfritt kan drikkes til alt og av alle.

Lemonade
Naturlig frisk og leskende.

HVA ER DET?
Leskedrikk, som regel laget på sitron. Kalles både
lemonade og limonade.

SMAKER
Sitron, sitron, sitron!

DRIKKES
Avkjølt, med eller uten isbiter.

VARIANTER
Sitron, bringebær, hylleblomst. Mynte og andre
urter. Musserende eller stille.

KURIOSA
Opprinnelsen er den krydrede drikken nimbu pani
fra Punjab i India.

MÅ PRØVES

Til nyhøvla parmesan

Øl

Bare den gode smaken.

HVA ER DET?
Brygges som øl, men gjæringen avbrytes før
alkoholen dannes.

SMAKER
Som øl, men ikke så tungt.

DRIKKES
Kaldt fra ølglass.

VARIANTER
De fleste øltyper kommer i en alkoholfri utgave.

KURIOSA
Den første alkoholfrie ølen ble laget i USA i 1919.

MÅ PRØVES

Alkoholfri IPA og gulrotkake

Ingefærøl
Sterke smaker i små flasker.

HVA ER DET?
Uttrekk av ingefær og urter. Tilsatt sukker og vann
med kullsyre.

SMAKER
Heftig. Ingefær. Varmer og røsker litt i munnen,
nesten pepperaktig sting.

DRIKKES
Når du trenger et kick.

VARIANTER
Varierende grad av fersk ingfær. Noen er brusliknende, mens andre røsker skikkelig av ekte ingefær.

KURIOSA
Ingefærøl ble populært da drinken Olsendriver ble
lansert av UP-Olsen for å få slutt på fyllekjøring.

MÅ PRØVES

Ingefærøl og chicken tikka masala

Eplemost
Passer til alt. Og alle.

HVA ER DET?
Saften fra bare epler.

SMAKER
Som et eple fra hagen.

DRIKKES
Avkjølt, med eller uten isbiter. Vinglass, ja takk!

VARIANTER
Mange ulike eplesorter. Laget på én eplesort
eller en blanding. Musserende eller stille.

KURIOSA
40 % av de norske eplene kommer fra Hardanger.
Det var munker som bragte eplene dit for 800 år siden.

MÅ PRØVES

Til din favorittmat

Hylleblomstdrikk
Den første smaken av sommer.

HVA ER DET?
Uttrekk av blomster fra svarthylltreet blandet
med sitron og sukker.

SMAKER
Søtt og godt av blomst og sitron. Veldig aromatisk.

DRIKKES
Avkjølt, med isbiter. Gjerne i et fint vinglass.

VARIANTER
Med eller uten kullsyre.

KURIOSA
Hylleblomst sies å ha en avslappende og
beroligende effekt. Bærene kan ikke spises.

MÅ PRØVES

Veldig godt til jordbær og bløtkake

Mocktails
Drinker når du ikke drikker.

HVA ER DET?
En ferdigblandet cocktail eller drink. Uten alkohol, ja.

SMAKER
Som en deilig drink uten den sterke alkoholsmaken.

DRIKKES
I fine glass med stæsj - eller rett fra flaska.

VARIANTER
Nojito, Mockiri og Ginish med tonic.

KURIOSA
Mocktails er alkoholfrie drinker inspirert av
den originale cocktailen.

MÅ PRØVES

Alkoholftitt brennevin
som base i alkoholfrie drinker

Tonic
Best uten gin!

HVA ER DET?
Vann med smak av kinin, sitron og sukker.

SMAKER
Friskt med fin, stram bitterhet.

DRIKKES
Avkjølt, med is og litt lime eller sitron.

VARIANTER
Tonic kommer også smakssatt med ting som yuzu,
agurk eller hylleblomst.

KURIOSA
Tonic ble opprinnelig produsert som medisin mot
malaria, og var en blanding av kullsyreholdig vann
og kinin.

MÅ PRØVES

Tonic med espresso, isbiter
og litt brunt sukker

Vin

Laget av ekte vindruer.

HVA ER DET?
Var vin. Fikk alkoholen fjernet. Ble alkoholfri.

SMAKER
Fruktig og litt søtt.

DRIKKES
Fra kald til lett avkjølt. Bruk vanlige vinglass.

VARIANTER
Rød, hvit, rosé, musserende.

KURIOSA
Alkoholfri rødvin har mye antioksidanter.
Det liker kroppen.

MÅ PRØVES

Alkoholfri rødvin med
cola og isbiter
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Alkoholfritt er ikke lenger en unnskyldning.
Det er et førstevalg. Det er et valg for helse, smak,
livsstil og en duggfrisk morgendag.

