Jan Rothman är ansvarig för skapandet av flertalet internationellt och nationellt prisbelönta dryckesprodukter.
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En bra dryck flörtar med
alla sinnen
Hos Skånska Spritfabriken har vi fokuserat på råvaran vid framställning av
sprit och tonic. Detta mycket på grund av vår Master Blender Jan Rothman. I
våra alkoholhaltiga drycker som gin, whisky och äppeldestillat har smaken
av råvarans karaktär sparats och vilket givit dem en mjukhet som gör
dryckerna unika.
Vad gör en master blender?

Alla insatta; kemister, kockar, blenders, parfymörer kan blanda, men för att
få en riktigt framgångsrik produkt krävs en riktigt bra ”näsa”. Någon som
förstår sig på vad som är niche och vad som är ”mass appealing”. Som
smakar av, känner doft och vet precis när det ska sättas stopp eller läggas
till. Det kräver en extrem känsla och ett mycket bra doftsinne.
De smaker vi kan känna via tungan är sött, salt, surt och beskt. Resten
måste vi framkalla via våra andra sinnen. Att balansera detta och skapa en
dryck där doft och smak stärker varandra är centralt i framtagandet av varje
produkt. Alla ingredienser som man tillsätter bidrar med sina grundsmaker.
Det är viktigt att ha tålamod och låta drycken utvecklas över tid, så att
smakerna får möjlighet att samverka.
Om du någon gång köpt en riktigt bra dryck, med eller utan alkohol har du
säkert dragit in doften av den, låtit den fylla dina sinnen och ta dig till
lämplig nivå eller plats. Det är så vi jobbar, vi suger in doften och smakar
av. Sedan kanske vi lägger till is – kyla eller för all del värme för att
ytterligare sätta igång doft som ger smak och triggar våra sinnen.
”Mat och dryck; att få laga, blanda, experimentera, har alltid varit min passion.
Jag brinner för att skapa spritdrycker med tydlig karaktär av råvaran” förklarar
Jan. Det är denna passion som driver honom att skapa prisbelönta drycker.
Han ser också fram emot att kunna dela denna kunskap nu när företaget
söker nya delägare. ”Ju fler vi är desto mer kan vi lära av varandra vilket kan
leda till väldigt spännande saker.

Skånska Spritfabriken är ett mindre destilleri i hjärtat av Skåne.
Vår målsättning är att utveckla och producera
alkoholhaltiga smaksensationer med lokala råvaror och beprövade
framställningsmetoder.
Idag tillverkar vi
•
•
•
•
•
•

Gin
Whisky
Svensk calvados
Pommeau
Glögg
Tonic Water

Istället för att satsa på dyra flaskor och etiketter har vi valt att börja med
innehållet.
Dryckerna är idag både internationellt och nationellt prisbelönta

”Vi har provat ett flertal olika framställningsmetoder och råvaror för att
komma fram till de recept vi idag använder”.
”Vi vill stå för renhet, friskhet, enkelhet och etik”
www.spritfabriken.com

