Tävla om en islåda från Ice Forward.
Nu har du chansen att vinna en islåda från Ice Forward som gör det enkelt för dig att göra klar-is till dina cocktails. Tävla
genom att skicka in svar på frågan senast 21 oktober 2021. Lycka till!

Markus Lundström och Måns Borg från Barkonsult har testat olika isformar för att frysa in klar-is och de har kommit fram till att
Clear Ice Box från varumärket Ice Forward är bland de bästa på marknaden.
Klar-is innehåller minimalt med syre och mineraler som järn och kalk. Den är helt genomskinlig och syns därmed knappt när den
ligger i drinken.
Enligt isproffset Ice-Ventura finns det tre anledningar att använda klar-is till dina cocktails. För det första är det hållbarheten –
klar-isen smälter långsammare och vattnar därför inte ur drinken lika mycket. Men framför allt är den konstant, det vill säga den
vattnar ur lika mycket vatten varje gång. Den andra anledningen är att klar-is varken avger smak eller doft som annan is kan göra
eftersom den inte är lika kompakt. Och sist men inte minst är att den är vacker!

Tävla om en islåda från Ice Forward

Nu lottar vi ut två stycken islådor från Ice Forward som gör det enklare för dig att
göra egen klar-is hemma i din egna frys. Tävla genom att skicka in svar på
frågan nedan till info@folkofolk.se. Märk ämnesraden med "Islåda". Ange svar
samt adress dit vi kan skicka islådan.
Vilken typ av is brukar finns i en mojito?
1. Den serveras utan is
X. Stora iskuber
2. Krossad is
De två vinnarna kommer att meddelas via mejl och presenteras här. Vi behöver
ditt svar senast den 21 oktober 2021.
Lycka till!

Se också

Ice Ventura – om olika sorters is och isens betydelse i
cocktails.

Ice Ventura eller Sebastian Solstad Törnells som han faktiskt heter är expert på is
och hur olika sorters is påverkar cocktails. Läs intervjun och lär dig hur du gör
egen klar-is.
Läs mer

Så här gör du klar-is hemma.
Vi tog reda på hur du kan göra klar-is hemma i din egen frys. Här hittar du
proffsens bästa tips för hur du lyckas.
Läs mer

Negroni.
Negroni är en populär, elegant och bitter drink som sägs härstamma från 1919 en storfavorit hos många!
Läs mer

