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Nyhet! En ovanligt vanlig akvavit 
för sommarens högtider
I Sverige är vi helt unika med vår rika palett av kryddat brännvin, och att dricka 
snaps till sillbordet har anor långt tillbaka i tiden. Så nu inför hägg och syrén, 
varför inte gripa möjligheten att berika brännvinsgarderoben med ett nytt 
välsmakande tillskott? Årets nyhet, Vanlig Akvavit är en klassisk akvavit som 
med sitt rimliga pris och sin intagande rena design gör den tillgänglig för alla 
som vill ta del av vår traditionella festkultur.

Hur kommer det sig att vi dricker snaps till midsommar, och vad är det som gör det så särskilt gott 
till vår älskade midsommarmat? Vårt svenska sillbord är en tradition som lever kvar från 1500-talets 
brännvinsbord. Något man serverade väntande gäster inför ett stundande gille. Alla kom ju inte 
samtidigt, och lite försnacks i form av smör, ost och sill samt diverse tillbehör höll alla på gott humör. 
Därefter samlades man för den egentliga middagen. Brännvinet, som på den här tiden var av ganska 
påver kvalitet, kryddades dels för att dölja detta faktum, men även av medicinska skäl. I dag kryddar 
vi för att det är gott, och för att det passar så utmärkt väl till midsommarmaten. 

Med sin fylliga karaktär lyfter och förhöjer Vanlig Akvavit smakupplevelsen på våra nordiska rätter. 
Sill av olika slag, dillkokta kräftor, vällagrad ost, salt smör och gravad lax. Även räkor och andra 
skaldjur trivs i akvavitens sällskap. Förutom på midsommarbordet är den även en självklar gäst på 
kräftskivan, och varför inte låta dig inspireras till en nyskapande buffé på nationaldagen?

Igenkänning och kvalitet
Vanlig Akvavit står för en okomplicerad och uppriktig hållning, som också blir tydlig i en 
skandinaviskt avskalad och ren design. En omtyckt och uppskattad klassiker i nutida skrud. Vanlig 
Akvavit representerar en traditionell akvavit, med subtila toner av naturliga ingredienser som 
kummin och fänkål, en smak vi känner igen och upplever oss hemma med. Kanske inte så konstigt 
med tanke på att smakerna och sederna har levt med oss i generationer.

Vad är akvavit och snaps?
Akvavit tillhör den största gruppen av kryddat brännvin. Det är en skyddad titel, vilket betyder att 
akvaviten måste uppfylla vissa kriterier för att få kallas akvavit. Drycken är till sin sammansättning 
mer komplicerad, och då ställs det också högre krav på just denna spritsort än annat kryddat 
brännvin. Och själva ordet snaps betyder från början en liten del brännvin, en klunk eller en munfull.  

Servera med känsla för feeling
Temperaturen vid servering är viktig. Det finns snapssommelierer som menar att fatlagrad akvavit 
serveras bäst rumstempererad för att smakerna ska få blomma ut och komma till sin rätt. Blank akvavit 
däremot, rekommenderas oftast att serveras kyld. Men som med alla livets ting är det ju verkligen den 
egna preferensen som bör vägleda. Vad säger magkänslan? En både elegant och smakfull servering är 
att lägga glasen i frysen en stund innan, och förvara akvaviten i kylskåpet. Då blir snapsen krispigt sval 
men tillräckligt tempererad för att låta den örtiga karaktären få behagligt svängrum. 
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Artikelnummer: 82552
Alkoholhalt: 37,5 %
Pris: 219 kronor
Volym: 700 ml
Leverantör: Arcus Norway AS

För mer information, varuprover och högupplösta bilder vänligen kontakta:

Emma Lind, PR Consultant, Kelly and Pling
emma.l@kellyandpling.com 
+46 73 553 72 82 

Alexandra Wachtmeister, Category Manager, Arcus Norway
alexandra.wachtmeister@arcus.no
+47 47 62 67 04 

Vanlig-serien
Utöver Vanlig Akvavit finns även Vanlig Vodka och Vanlig Gin. Vanlig Vodka är en svensk klassisk 
vodka med en ren, mild och rund smak. Vanlig Gin har tydliga toner av enbär och en mjuk touch av 
citrus. Alla samlade under märket med den stolta älgen, som här blir en förmedlare av det Vanlig står 
för, igenkänning, trygghet och kvalitet. En klassisk symbol för våra nordiska rötter och traditioner 
som lever vidare och finner sin plats i vår gemensamma nutid.

Vanlig Akvavit finns i Systembolagets beställningssortiment från och med 2 maj 2018. 


