Körsbärsmjöd – Beställ på: www.systembolaget.se/70433 eller kombipack 88304
Av naturliga råvaror: Honung, sirap, humle, körbärsjuice, aronia, ingefära.
Alkoholhalt 6% vol, bryggningscykel 18 dagar, glasflaska 33cl skruvkapsyl
Recension: Härligt uppfriskande med en riklig eftersmak av aronia och mogen körsbär.

Mjöd Amber art nr 74909. Finns på hyllan i de flesta Systembolag på Aperitif avdelningen.
Den första i raden av berusande honungsdrycker, som bryggs av Medovarus sedan 1998.
Ingredienser: vatten, honung, sirap, jäst och humle, oregano, basilika, johannesört, malört.
Kryddor: kanel, ingefära, kardemumma, muskot, koriander, kryddnejlika. Ekocertifierad.
Alkohol 5,7% vol, bryggningscykel 21 dagar, glasflaska 33cl skruvkapsyl.
Recensioner: Livets Goda "Mer sötma från honungen i denna mjöd, gentemot exempelvis Äppelmjöden och
Vildmjöden i samma serie. Påminner om Vermouth. Fräsch mjöd med lite honungskaraktär och mandel i en
elegant och ren stil som är fantastiskt lättdrucken och väldigt god. Uppfriskande."

Äppelmjöd - beställ på: www.systembolaget.se/74918 eller kombipack 88304
Festlig dryck av honung och äppeljuice med ciderliknande karaktär.
Ingredienser: vatten, naturlig äppeljuice och honung
Alkoholhalt 5,2% vol, vörtstyrka 16,0%, bryggningscykel 18 dagar, glasflaska 33cl
Recensioner: Livets Goda "Vi blir nästan barnsligt glada när vi dricker det här. Påminner om en sötare
cidervariant i fransk stil med en härlig beska, mycket äppelsmak, lätt torr och en hint av honung. Lättdrucken och
bara jättegod."

Vildmjöd - beställ på: http://www.systembolaget.se/74917 eller kombipack 88304
Berusade honung med en uttalad "maskulin" karaktär. Den är mer "torr", det betydligt mindre
söt än "traditionella", medan det är lite mer alkohol. "Vild" berusande honung har en skarp
smak och lukt kännetecknande för växter som finns i Sibirisk Tajga. Ekocertifierad.
Ingredienser: vatten, honung och humle.
Kryddor och örter: ingefära, rosmarin, enbär, tall knoppar, Bergenia.
Alkoholhalt 5,8% vol, bryggningscykel 21 dagar, glasflaska 33cl
Recensioner: Livets Goda "Inbjudande näsa som påminner om Vermouth, med härliga toner av ingefära,
pepparkaka. Smaken är syrlig med en elegant sötma i fräsch stil. Väldigt god. Denna lättdruckna mjöd passar
superbt kall som den är, men skulle förmodligen bli totalt livsfarlig utblandad med ginger ale och fruktsoda i ett
glas med massa is. Kul!"

Vintermjöd - beställ på: http://www.systembolaget.se/74555 eller kombipack 88304
Vnitermjöd bryggs bara en gång om året, före nyårshelgen. I norra Europa och i Ryssland
var det vanligt att lämna på spisen på julnatten fat av mjöd och ett festligt bröd. Sedan
urminnes tider är traditionen bevarad att dricka vintermjöden ljummen.
Ingredienser: vatten, honung, sirap och humle.
Örter: oregano, basilika, johannesört, malört.
Kryddor: kanel, ingefära, kardemumma, muskot, koriander, kryddnejlika.
Alkoholhalt 5,7%, bryggningscykel 21 dagar, glasflaska 33cl skruvkapsyl.
Recensioner: Livets Goda "Denna mjöd har lite mer av allt, jämfört med de andra i serien. Mer syra, mer sötma,
som en kombination av det bästa mellan Amber och Vildmjöd. Snygg, elegant och komplex, och fantastiskt god.
Servera iskall när som helst lusten faller på. Riktigt bra!"

Medovarus mjödbryggeri ligger nära Sankt Petersburg i
Ryssland och är modernt men brygger enligt recept med 1000-årig
tradition och med naturlig jäsning vilket gör alla drycker friskt
mousserande. Mjöden innehåller endast vatten, honung, hälsosamma
örter, kryddor och jäst samt en med äppeljuice. För att bevara alla
vitaminer och spårämnen är dryckerna inte pastöriserade. De är också
utan konserveringsmedel och är fria från andra tillsatser. Mjöd betyder
på ryska honung.

Ett trevligt sätt att få i sig viktiga vitaminer, antioxidanter och spårämnen.
100% från ren natur, allt nyttigt finns bevarat och allt är glutenfritt.

Honungsmust – en alkoholfri mjöd
Rik på vitaminer och spårämnen.
Passar mycket bra till stekt och grillad mat.
Den har en behaglig mild smak, balanserad doft av
hälsosamma örter och kryddor. Perfekt törstsläckare.
Innehåller ett brett spektrum av spårämnen och
vitaminer. Passar både för vuxna och för barn.
Ingredienser från ekologiskt skyddade områden: Honung från
olika växter, melass, hälsosamma örter och kryddor (oregano,
basilika, johannesört, malört). Vattnet kommer från borrad brunn
med bästa kvalitet.

Lars Röstlund skålar för dig med
festlig honungsmust.

Alkoholfri och PET flaska 0,41 eller 1,0 liter. Säljs som lösa flaskor eller hel förpackning med
12 stora eller 24st små flaskor.
Beställ på www.rtk.se under antioxidanter.

Sbiten – en varm honungsdryck med 15 olika örter
Varm lugnande och stärkande dryck, en huskur. Perfekt innan
förkylning bryter ut eller då man känner stress eller oro.
Innehåller: Honung, citronsaft, kanel, johannesört,
kardemumma, muskot, ingefära, mejram, koriander,
kryddnejlika, lakritsrot, salvia, malört, oregano,
basilika, ålandsrot.
I 100g färdig dryck: energi 26 kcal, kolhydrater 6g.
Säljs som 4, 12, 48 eller 210 portioner á 30g.
Eller påse med skruvlock innehållande 180g för
enklare hantering. Kartong med 16 påsar på bilden.
Tag två matskedar till en
kopp med varmt vatten.
1 Påse ger 6 koppar Sbiten.
Tre Svampar Import/Export Tel 08-437 646 66

En Sbiten 30g späds ut i en kopp
varmt vatten.
Beställ på www.rtk.se under
antioxidanter.
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