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Världens nyårstraditioner: Champagne, resväskor, tenn 
och färgglada underkläder 
 
Världen är ti l l  för att utforskas. För inget annat berikar oss som nya 
influenser. Nya intryck. Nya människor. Nya smaker. En av världens 
populäraste och mest beresta champagner, Nicolas Feuil latte, har koll 
på nyårstraditionerna runt om i världen.  
 
Nyårsfirandena skiljer sig ordentligt åt mellan olika länder, men något som är universellt är 
champagne till tolvslaget. Den godaste av drycker, med perfekta små bubblor och fin syra 
som passar lika bra till välkomstdrinken, som till middagen och till tolvslagsskål. Förutom 
champagne-drickande händer detta på nyårsafton: 
 
Colombia. På nyårsafton bär man en resväska runt kvarteret för att nästa år ska bli fyllt av 
resor.  
 
Danmark. Att tillsammans hoppa ned från stolar vid 12-slaget ska ge tur det kommande året.  
 
Spanien. Vid 12-slaget äts en vindruva för varje klockslag och årets månader. Vindruvorna 
ska ge tur under året.  
 
Finland. Finnarna häller smält tenn i kallt vatten och tolkar sen formerna för att se hur nästa 
år blir. Hjärt- eller ringform betyder att någon ska gifta sig – grisform betyder mycket mat.  
 
Panama. Karikatyrer av kändisar eldas upp som en symbol för det gångna året och en färsk 
start på det nya.  
 
Brasilien. Färgglada underkläderna på nyårsafton bestämmer hur det 
nya året ska bli. Röda underkläder ger mycket kärlek – gula mycket 
pengar.  
 
Fortsätt upptäcka världen med dess olika traditioner och smaker 
med Nicolas Feuillatte.  
 
Om Nicolas Feuil latte Brut Chardonnay 2006 
Nicolas Feuillatte Brut Chardonnay 2006 är en champagne med 
friska, fruktiga äppeltoner som samsas med fina syror och med en 
vacker ljusgrön färg och stor fin mousse.  Nicolas Feuillatte är den 
mest sålda champagnen i Frankrike och en av de största 
producenterna i världen. 
 
Nicolas Feuil latte Brut Chardonnay 2006 
Pris: 299 kr 
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Varunummer: 7592 
Volym: 750 ml 
Alkoholhalt: 12 % 
Land: Frankrike 
 
För mer information om Nicolas Feuil latte, kontakta gärna  
Produktchef Tina Bohlin, tina.bohlin@philipsonsoderberg.se 
 
För högupplösta bilder och produktprover kontakta gärna  
Malin Kadestam, Kelly and Pling, 0761-71 39 58, malin.k@kellyandpling.com 
www.philipsonsoderberg.se  


