Webinar och virtuell provning – konsten att välja snaps
till mat.

Onsdagen den 10 mars 2021 kl. 18.00 - helt kostnadsfritt
Missade du provningstillfället?
Se provningen här >>

Få människor är lika kunniga som Jonas Odland vad det gäller att välja rätt snaps till maten. Vi får en gedigen genomgång
om hur man finner de ljuva föreningarna.
Vi kommer att prova fyra olika sorter tillsammans med olika tilltugg. Resten av nubbarna i flerpacket kommer vi inte prova utan
endast diskutera.
Vänligen förbered följande tilltugg:
Till O.P. Anderson - Inlagd sill och/eller lagrad ost på knäckebröd
Till Läckö Slottsaquavit - Löjrom/stenbitsrom/algkaviar, gräddfil, rödlök, hårt tunnbröd
Till Östgöta Sädes Brännvin - Crostini med tapenade
Till Rånäs Brännvin - Mörk choklad naturell eller apelsinchoklad, tex Noblesse eller Romerska bågar

Provningen kommer att ledas av folk o folks egen dryckesexpert Mats Claësson och Altias kryddmästare och Master Blender
Jonas Odland som är mannen bakom alla våra kryddade brännvinssorter.
Provningen äger rum den 10 mars 2021 18.00-18.40 och är helt kostnadsfri, ingen förbokning krävs - du når provningen via
länken nedan vid tidpunkten för provningen:

Livestreama provningen - klicka här >>
Om du har problem att komma in till provningen via länken eller har problem med ljud eller bild mejla gärna webinar@folkofolk.se
så får du hjälp

Vi kommer att prova följande produkt:

Svenska Nubbar, multipack 10x5cl
Systembolagsnummer: 180

249,00 kr

I Svenska Nubbar hittar du tio av våra mest populära
regionala klassiker med en stor bredd i smaktyp och
kryddning. Vi provar O.P. Anderson, Läckö
Slottsaquavit, Östgöta Sädes Brännvin och Rånäs Brännvin.

Se också

Se alla våra virtuella provningar i efterhand.
Under våren har vi haft flera intressanta vinprovningar online från olika
producenter runtom i världen. Här kan du nu se samtliga provningar i efterhand!
Läs mer

Möt Aquavit Master Blender Jonas Odland.
Hur får man ett jobb som oftast går i arv? Ja förutom att hamna i rätt sällskap
alltså. Aquavit Master Blender Jonas Odland delar med sig av sina erfarenheter.
Läs mer

Kryddmästaren Jonas Odland och krögaren Fredrik
Eriksson matchar mat och snaps.
Snaps är en utmärkt smakförhöjare och i två filmer berättar kryddmästaren Jonas
Odland och krögaren Fredrik Eriksson hur du enkelt matchar snaps till mat.
Läs mer

