Brasilberg
Eksklusiv og unik
Urter og planter fra Amazonas
En favoritt blant brasilianere
Bitter - Tyskland
Produsent: Underberg
Webside: http://www.brasilberg.com
Produsentbeskrivelse:
Underberg ble etablert i Rheinberg i 1846, men historien begynner flere år før dette.
Grunnleggeren Hubert Underberg var lidenskapelig opptatt av urtedigestiver, men var
ikke fornøyd med sammensettningen og den varierende kvaliteten på de eksisterende
produkter, så han begynte å utvikle en drikk som kombinerte de helbredende effektene
av urter med moderne produksjonsmetoder, under mottoet 'SEMPER IDEM' (=alltid
samme kvalitet og effekt). For å beskytte mot imitasjon registrerte Hubert designet i
1851, 40 år før juridisk varemerkebeskyttelse ble etablert. Det var i 1949 Underberg
virkelig begynte sin vei mot et verdenskjent varemerke, da Emil Underberg (3.
generasjon) bestemte at Underberg kun skulle være tilgjengelig i 2 cl. porsjonsflasker,
dette unike designet gjorde produktet konkurransedyktig mot mange svindlere som
forsøkte å lage kopier. Siden begynnelsen for 170 år siden har den hemmelige
oppskriften blitt videreført fra generasjon til generasjon, og selskapet styres nå av 4. og
5. generasjon som selv håndplukker urtene.

Passer til:

Produktinformasjon:
Brasilberg er en brasiliansk urtebitter laget med unike urter og planter fra Amazonas.
Siden introduksjonen i 1933 har Brasilberg blitt en favoritt blant brasilianerne. De
BESTILLINGSINFORMASJON

drikker den gjerne blandet blandet med guarana-frukt, fruktjuice, brus eller med tonic
som i signaturdrinken Rio Negro, den kan også gjerne drikkes bar som en digestiv

Volum:

1

etter et godt måltid eller ved siden av en øl. Brasilberg vant gull på World spirits award

I kasse:

3

2014.

Emballasje:

Glass

Vinmonopol nr:

2331901

Smaksnotater:

Vinmonopol pris:

kr 669,90

Gyllenbrun med en søt, aromatisk og lett fruktig duft dominert av urter. Frisk og
velbalansert urtesmak

Bruk av alkohol kan gi ulike

Serveringstips:

skadevirkninger. Nærmere informasjon

Drikkes bar etter et måltid som en snaps ved å helle den i 45 grader i et snaps glass.

finner du her.

Har man lyst på en ny opplevelse kan man også utforske signaturdrinken Rio Negro
eller blande den med noe friskt som fruktjuice eller brus.

Harbitzalleen 2 A, N-0275 OSLO

Farge:

Gyllenbrun

Duft:

Dominante urter, søt, aromatisk og lett fruktig

Smak:

Frisk og velbalansert urtesmak

Avslutning:

Litt søt, fruktig

Base:

Krydder og urter

Alkohol:

42.0 %vol
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