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Skånska
Gastronomigalans
Spritpris fick
telefonerna att ringa
Skånska Spritfabriken tilldelades nyligen Årets Skånska Spritpris under

Skånska Gastronomigalan med motiveringen ”innovativ och smakfull
tillverkning, för entreprenörskap och nytänkande som satt världsledande
producenter på plats och som visat skånsk sprit är mycket mer än Skåne”
”Även om vi tidigare har vunnit flera stora internationella pris betyder det här
priset jättemycket. Det är närmare, lokalt och vansinnigt kul” intygar Jan
Rothman, Master Blender på Skånska Spritfabriken.
”Priset betyder ett erkännande för allt slit och motiverar våra fantastiska
medarbetare. Och det har definitivt fått telefonerna att ringa. Det stärker också
relationerna till våra kunder och återförsäljare. Deras stöd betyder allt. Jag är
också mycket imponerad av personerna bakom galan; upplägget, deras förmåga
att samla branschen och skapa det samröre de faktiskt åstadkommer mellan
branschen och näringslivet. Och självklart själva tillställningen i sig” bekräftar
Kim Paulin, Vd för Skånska Spritfabriken.
Bakom priset står Sällskapet Malmö Akvavit som är en sammanslutning av
eldsjälar från Skånes samhälls- och näringsliv samt kultur-, mat-, dryck- och
restaurangvärld. Sällskapets syfte är att stärka intresset för skånsk mat- och
dryckeskultur. De premierar personer som lokalt, nationellt och
internationellt utmärkt sig inom gastronomin och dryckeskonsten.
* Skånska Gastronomiprisets jury 2018 bestod av kockarna Titti Qvarnström och
Tareq Taylor, matkreatören Malin Broman, krögaren Nina Christensson,
konditorerna Marie Skogström och Jan Hedh, samt spritproducenten Thomas
Kuuttanen.

Skånska Spritfabriken är ett mindre destilleri i hjärtat av Skåne.
Vi vill skapa drycker för alla, med eller utan alkohol. Drycker som ger känsla
av fest, aromatiska och visuellt tilltalande.
Idag tillverkar vi
•
•
•
•
•
•
•

Gin
Whisky
Svensk calvados
Pommeau
Glögg
Tonic Water
Alkoholfri Gin&Tonic

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

