
Almedalsdrinken 2015 släcker törsten med päron, lime och gurka
Almedalsdrinken 2015 smakar päron och lime med en twist av gurka. Årets läskande version av den alkoholfria drinken kommer
att serveras på mingel och uteställen. Nytt för i år är att Almedalsdrinken kommer serveras i en mobil drinkbar för att ännu fler
almedalsbesökare ska få tillgång till bra alkoholfritt. 

— Efterfrågan på ett bra alkoholfritt utbud fortsätter öka och Almedalsdrinken hjälper till att fylla det behovet under Almedalsveckan. Årets
drink svalkar med en härlig, fräsch sommarkänsla, säger Eric Tegnander, talesperson för Almedalsdrinken.

Receptet till årets Almedalsdrink finns på www.almedalsdrinken.se och är komponerad av Örjan Åstrand. Den är lätt att blanda själv, oavsett
om en är på plats i Almedalen eller i en solstol vid sommarstugan. För den som är på plats i Visby kommer den mobila drinkbaren se till att
ännu fler svalkas av Almedalsdrinken när de stressar fram mellan veckans olika arrangemang. 

— Tanken är att Almedalsdrinken 2015 ska vara mer tillgänglig och att ännu fler ska kunna prova den. Vi är många som ibland eller alltid väljer
alkoholfritt som inte vill bli slentrianmässigt hänvisade till vatten eller läsk. Almedalsdrinken vill inspirera till ett utökat alkoholfritt utbud nu under
Almedalsveckan och resten av året, avslutar Eric Tegnander.

Almedalsdrinkens smaker sedan lanseringen 2012

2012 – Jordgubbe, fläder och mynta

2013 – Hallon och citron

2014 – Äpple, lime och ett sting av ingefära

2015 - Päron och lime med en twist av gurka

Receptet, information och bokning av drinkteamet för hjälp på arrangemang finns på www.almedalsdrinken.se

Kontakt

Eric Tegnander, talesperson Almedalsdrinken
Tel: 0733-83 83 59

Sophie Brömster, presskontakt Almedalsdrinken
Tel: 0733-72 62 65

Bakom Almedalsdrinken står följande organisationer:

Anhöriga mot droger - Blå Bandet - CAN - ECAD - Ersta Diakoni - Föreningen Fruktdrycker - Föräldrar mot Narkotika - Hassela
Solidariet - Hela Människan IOGT-NTO - KRIS - KSAN LP-verksamheten - NBV - Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Riksföreningen för förstärkt familjevård - Simon - SMART - Smart Ungdom - UNF - Våga va 


