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VELKOMMEN TIL
OSKAR DAVIDSENS
SPIRITUS & COCKTAIL
TR ÆNINGSMANUAL
FOR NYE
BARTENDERE.
Denne guide er til for at hjælpe dig med at forstå de grundlæggende
regler og teknikker ved at lave gode cocktails med vores fantastiske produkter.
Ydermere er det et værktøj til dig, som skal til at lede dit barteam,
et værktøj der giver struktur og overblik samt sikrer, at dine gæster får
en kontinuerlig kvalitetsmæssig oplevelse.
Vi håber du nyder din træning.
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vil gæsterne være parate til at vente længere. Der er
intet mere irriterende end at vente uden anerkendelse.

SERVICE GENERELT
Du vil opleve at din træning kommer til at involvere
de fleste - hvis ikke alle - dine kollegaer. De kan give
yderligere vejledning og indsigt, når det er nødvendigt,
og se tingene fra flere forskellige synspunkter. For
at nyde din rejse i faget, opfordrer vi dig til at stille
spørgsmål når de opstår, også selvom du måtte synes at de måske kan virke dumme. Vi kan garantere
dig en spændende udfordring på en måde, der kun
kan komme fra at arbejde i et professionelt miljø med
et ærligt, nærværende og motiverende team.

• Forsøg altid at få hele ordren fra gæsten på én
gang, da det giver dig mulighed for at klargøre det
hurtigere.
• Ved bestilling af long drinks f.eks. Gin & Tonic,
spørg ind til om hvilken gin gæsten ønsker og om
den skal være dobbelt.
•

Tak altid en gæst, når du tager betaling.

For at sikre din succes under træningen skal du
huske at:
• Være opmærksom
• Huske drinksopskrifterne
• Stille spørgsmål til enhver tid

• Gør noget ekstra for gæsten. F.eks. hvis du
overhører dem sige at de har en yndlingscocktail
eller de måske leder efter noget der ikke er på
menuen, tag initiativet, giv dem muligheden for at
føle sig trygge.

Professionelle bartendere er venlige og udadvendte
i deres tilgang. Skarpe og fokuserede, når det
kommer til den tekniske del af jobbet. Energisk,
og frem for alt proaktiv mht. gæsters behov. Under
træningen og sideløbende med produktkendskab,
vil du også udvikle dine kommunikationsmæssige og
sociale færdigheder, kundeservice og salg.

• Hvis du overhører en gæst, der klager over noget,
skal du tage ansvar, spørge, om der er noget galt,
og løse problemet. Hold øje med gæster der drikker
meget langsomt, kan de ikke lide det? Er de bange
for at klage? Tag initiativ og mød problemet.
• Brug altid kvalitets spiritus, friske råvarer og frisk
is.

Husk altid:
• At være opmærksom på detaljer
• At være professionel
• At være kontinuerligt proaktiv overfor alle gæster

• Følg altid åbne-lukkelisterne, så du selv eller din
kollega er klar til hans/hendes vagt.
• Hold dig til opskrifter. Kontinuitet er nøglen til
succes i enhver bar!

SERVICE – TIPS & TRICKS –
EGENSKABER FOR EN GOD
BARTENDER

• Som en hovedregel er byggede cocktails, såsom
longdrinks meningen at det skal udtrykke spiritussens egenskaber på bedst mulig vis f.eks. gin &
tonic. En cocktail som shakes, bygger videre på
long drinken som en opskrift indeholdende citruseller frugtsaft, samt sirup og evt. aromatiske bitters.
”Rørte” drikkevarer består overvejende kun af spiritus
og/eller hedvin og vermouth, samt aromatiske bitters.
Man kan altid være kreativ, men få altid lige en drink
godkendt inden du præsenterer den for gæsten.

Good Guest Relations
At være en professionel bartender.
• Hils altid alle gæster velkommen på en positiv og
selvsikker måde. Det betyder, at man ser gæsterne i
øjnene, smiler og siger hej!
• Når du har travlt ved din station, skal du ikke
kigge ned og se for travl ud, for dernæst at blive
frustreret over at folk er utilfredse over ventetiden.
I stedet skal du altid anerkende nye gæster med et
glimt i øjet når de kommer ind i baren, lad dem vide,
at du har set dem, og du ved, i hvilken rækkefølge
du kan betjene de gæster, der venter. Hvis du gør en
indsats for at sige ’Jeg har set dig og din bestilling’,

• Smil altid. Du kan nemt være koncentreret, nørdet
og stilfuld mens du smiler, øv din teknik til at formidle
dit talent, og test dig selv jævnligt, så bliver det kun
sjovere at komme på vagt.
• Hvis du laver en cocktail forkert, så lav en ny, det
vil gæsten og det sted du arbejder på altid forvente.
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IS

• Citrussaft er umiddelbart bedst efter presning og
skal helst bruges inden for 24 timer, men er brugbart
i op til 3 dage. Afhængig af hvilken type citrussaft
man vælger, kan der være variationer, og studier
viser oftest at citrussaft kan drikkes længe efter at
være presset, man skal dog vide at smagen ændrer
sig en del undervejs.

”2 Gin og Tonics og med kun én isterning” Underforstået – med mere spiritus tak”- Hvilken bartender har
ikke hørt den bestilling før? Gæsten har normalt altid
ret, men er så forkert i dette tilfælde. Is er essentielt
i cocktails og din bedste ven. For at understrege
vigtigheden, der er ingen cocktails uden is. Is er en
ingrediens i en cocktail, og er derfor lige så vigtig
som enhver anden. Det er ikke blot for at have en
kold drink, det er for at fortynde drikken (shaket, omrørt, bygget) på en kontrolleret måde. Med andre ord:
Is - jo mere desto bedre.

• Når du producerer flere cocktails på én gang,
afslut cocktailen uden is (f.eks. drinken i martiniglasset eller den der serveres uden is (up, eller neat))
først, dernæst den shakede drink og endeligt den
byggede (hvor der typisk bruges mixere med brus).
En god guideline for hvor hurtig man bør være er
således: den hurtige, 6 minutter til ca. 5-7 cocktails,
8 minutter er gennemsnitligt, men hvis du rammer
10 minutter og derover, er du meget dyr at have bag
baren. At træne sin speed, er altid en rigtig god idé.

THE SHAKE
De fleste cocktails skal shakes kraftigt i cirka
10 sekunder. Der er selvfølgelig undtagelser, men
årsagen til at du har brug for at shake en drink
kraftigt, er fordi de fleste cocktails indeholder juice.
Juicen skal bringes til live, og at give den et godt
shake i en shaker fyldt med is sørger for netop det.
Sørg derfor for, at når du shaker, gør du det
kontrolleret, smilende og kraftigt.

• Renlighed betyder, at du er ydmyg over for dit
håndværk, rene bar toppe, ryddede borde og vaskede
hænder er nøglen til dit hygiejniske ansigt udadtil
– og glade kollegaer.
• Ingen bartender beskylder den anden - i er et
hold! Gæsteklager og lignende skal løses af den
person, der får beskeden, også selvom han ikke
kender svaret. Det gælder også generelle spørgsmål
vedrørende mad, vin eller andre områder i forretningen.

JIGGER VS.
FREE POUR
Begge måder at hælde har deres fordele, men vi
mener, at fordelene ved at ”jigge” de mængder, du
tilføjer til en drink, absolut opvejer ulemperne. Det
vigtigste er, at ved at jigge, når du laver cocktails,
får du med garanti det samme resultat igen og igen.
Ensartethed i kvaliteten af cocktails er en god
cocktailbartenders vigtigste egenskab.

COCKTAILS
Den første udgivelse af en bartenderevejledning,
der indeholdte cocktailopskrifter, var How to Mix
Drinks eller The Bon Vivant’s Companion, af
”Professor” Jerry Thomas i 1862. Her finder man
opskrifter på sours, slings, cobblers, shrubs, toddies,
flips, og en lang række andre såkaldte ”mixed drinks”
og ”fancy” cocktails.

Selvom du ikke kan arbejde i samme hastighed som
ved at hælde frit, bedre kendt som ”free pour”, kan
du ikke på samme måde rette en cocktail, hvis du
hælder for lidt eller for meget af en ingrediens i.
Derfor er det overordnet hurtigere og bedre med
jigger – i næsten samme hastighed.

En nøgleingrediens, der adskiller cocktails vi kender i
dag fra dem nævnt i bogen er brugen af bitters såsom
Angostura aromatic bitters. Cocktails, der er populære
i dag, og som overholder den originale betydning af
ordet ”cocktail” består typisk af spiritus, sukker, vand
og bitters og stemmer overens med ingredienserne
i en Old Fashioned, som historisk set er den ældste
cocktailopskrift vi kender til i dag. Den stammer fra et
udtryk, der blev brugt af det sene 1800-tallets bartendere til at skelne cocktails lavet på ”gammeldags”
måde fra de nyere, mere komplekse cocktails.

Ingen er perfekte! Og i et travlt miljø som en bar,
sker der fejl. Derfor anbefaler vi kraftigt at jigge alle
mængder, du hælder i en drink, ligesom en kok altid
vil følge sine opskrifter til punkt og prikke.
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PRODUKTION

HISTORIE OM SPIRITUS

”Still master” er den ansvarlige for destillering af
spiritus og lede dens filtrering. Når det gøres korrekt,
kasseres mange af de ”foreshots” eller ”hoveder” og
”haler”, der adskilles i destillationsprocessen.

Gæret korn, frugtsaft og honning er blevet brugt til at
fremstille alkohol (ethylalkohol eller ethanol) i tusinder
af år.
Gærede eller fermenterede drikkevarer eksisterede
i den tidlige egyptiske civilisation, og der er historisk
set fundet alkoholiske drikke i Kina helt tilbage
omkring 7000 f.Kr. I Indien var en alkoholisk drik
kaldet sura, destilleret fra ris, i brug mellem 3000
og 2000 f.Kr.

Disse dele af destillatet indeholder smagsstoffer
som ethylacetat og ethyllactat (hoveder) samt
fusel olier (haler), der ændrer den rene smag af ren
spiritus. Afhængig af destillationsmetode og ”still
masterens” teknik kan den endelige filtrerede og
destillerede rene spiritus have så meget som 95-96%
ABV (Alcohol by Volume). Som sådan fortyndes de
fleste spirituoser med vand før aftapningen ned
til de klassiske 40% ABV.

Babylonierne tilbad en vingudinde allerede i 2700
f.Kr. I Grækenland var en af de første alkoholholdige
drikkevarer, der fik popularitet, mjød, en gæret drink
fremstillet af honning og vand. Græsk litteratur er
fuld af historier som advarer mod overdrevet alkoholforbrug.

DESTILLATIONSPROCESSOR
POT STILL
En Pot-destillering er den mest simple metode rent
opsætningsmæssigt men samtidig også den, der
giver det mest komplekse resultat.

Flere indfødte amerikanske civilisationer udviklede
alkoholiske drikkevarer i præcolumbianske dage. En
række fermenterede drikkevarer fra Andesregionen
i Sydamerika blev skabt af majs, druer eller æbler,
kaldet ”chicha.”

Destilleringen foregår i store kobberkedler hvori
den fermenterede væske opvarmes, og afledes af
kondensatoren til en anden beholder. Pot-destilleret
spiritus skal i enkelte tilfælde igennem apparatet 4
gange for at garantere et tilfredsstillende produkt.

I 16-tallet blev alkohol (kaldet ”spiritus”) primært
brugt til medicinske formål. I begyndelsen af
1800-tallet vedtog det britiske parlament en lov, der
opmuntrede brugen af korn til destillation af spiritus.
Billig spiritus oversvømmede markedet og nåede
et højdepunkt i midten af 1800-tallet. I Storbritannien
nåede ginforbruget 18 millioner gallon, og alkoholisme
blev udbredt.

Grunden til at denne metode giver det mest komplekse resultat er fordi produktet ikke bliver “rent”,
destillatet bevarer nemlig en masse smagsnuancer
fra den fermenterede afgrøde.

1900-tallet bragte en holdningsændring, og ”The
Temperance Movement” begyndte at fremme en
moderat brug af alkohol - hvilket i sidste ende blev
et til et fuldstændigt forbud.

Eksempler på pot-destilleret spiritus er mørk rom og
whisky.
Den engelske udgave hedder “pot still”, og består
som så mange andre af kobber, da kobber er så
fremragende til at håndtere og fordele varmen. I
Skotland kan en kedel indeholde 20-50.000 liter, og
i Irland er det 100-150.000 liter.

I 1920 vedtog USA en lov, der forbød fremstilling,
salg, import og eksport af berusende væsker, bedre
kendt som Prohibition. Den ulovlige alkoholhandel
steg kraftigt i den periode også kaldet ”bootlegging”.
I sidste ende kunne det ikke kontrolleres, så regeringen indførte skat på alkohol, og den 5. december
1933 blev forbuddet mod alkohol annulleret. I dag
fejrer man datoen under navnet Repeal Day.

Den franske udgave af en potdestillator hedder
“Alambic Charentaise”, hvor den største forskel i
forhold til den engelsk er at den franske blot kan
indeholde 12.000 liter.
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KOLLONNEDESTILLATION
Aeneas Coffey videreudviklede på ideerne af Sir
Anthony Perrier og Robert Stein og fik i 1830 et
patent på sin kolonnedestillator. En kolonnedestillator
er en destillator med to kolonner, som kan destillere
kontinuerligt.
En måde at lave en kolonnedestillator er som på
billedet herunder, hvor væsken, der skal destilleres,
kommer ind ved nr. 1. Væsken ledes over i den
første kolonne, som kaldes en “analyzer”. I bunden
af analyzeren føres damp ind (nr. 2), som opvarmer
væsken. Det, der ikke fordamper væk, vil langsomt
falde ned igennem lagene, blive ledt ud af bunden
(nr. 3) af destillatoren, og det, der fordamper, vil blive
ledt over i kolonne 2 (nr. 4), som kaldes en “rectifier”.
I rectifieren vil den væske, som ikke fordamper,
falde til bunds og blive ledt tilbage (nr. 5) i den første
kolonne. I toppen af den anden kolonne fortættes
dampen (nr. 7) og ledes over i en beholder (nr. 6).
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Vi vil nu præsentere de vigtigste spirituskategorier
og fortælle lidt om, hvad der definerer dem, efterfulgt
af en lille smule af deres historie.

CENTRALE
EMNER
Definitionen af spiritussen
Historie og oprindelse
Good to know
Klassiske cocktails
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Pynt: Top op med is en sidste gang og tilføj mynte
og lime båd.

VODKA
Definition: Vodka er en spiritus som er resultatet af
destillation af enhver form for råvare, der indeholder
sukker. Denne brede kategori af råvarer omfatter
korn, melasse, frugt, grøntsager og mange andre
produkter. Med undtagelse af forskellige typer af
aromaer, består vodka af vand og alkohol (ethanol).
Vodka har normalt en alkoholprocent på mellem
37,5% til 70% ABV.

THE VESPER
4 cl Veuve Capet Vodka, 2 cl Langley’s No. 8 Gin,
1 cl Lillet.
Metode: Tilføj is til mixing glas og rør rundt.
Si overskydende vand fra og tilføj ingrediensene,
start med den billigste ingrediens. Rør til smagen
er tilfredsstillende og si drinken over i et afkølet
martiniglas.

Historie: Oprindelsen af vodka (og dens navn) kan
ikke spores definitivt, men det menes at være opstået
i det kornproducerende område i Østeuropa, der nu
omfatter Polen, Hviderusland, Litauen, Ukraine og
Rusland. Vodka har også lang tradition i Skandinavien.
I dag produceres vodka over hele verden med brug
af forskellige råvarer.

Pynt: Citronzest.
COSMOPOLITAN
4 cl Veuve Capet Vodka, 2 cl Cointreau,
1,5 cl friskpresset limesaft, 6 cl tranebærjuice.

OM VEUVE CAPET
Udmærker sig ved at være den første vodka, der er
lavet 100% på håndplukkede Chardonnay-druer fra
Côtes des Blancs, verdens fineste område for hvide
druer. I huset Jean Goyard, hvor deres Master
Distillers siden 1911 har videreført håndværket,
gennemgår vodkaen 5 gange destillation, inden
den filtreres igennem kul og fortyndes med det
pureste vand. Navnet Veuve Capet er og var et
kælenavn, Marie Antoinette fik som en hyldest efter
hendes mand Louis XVIs død i Reims i 1775. Hun
er senere citeret for at sige: ”Tout vu, Tout su, Tout
oublié” bogstaveligt talt betydende ”Jeg så alt, jeg
vidste alt, og jeg glemte alt” Et citat der er indgraveret i alle etiketter på Veuve Capet-flaskerne.

Metode: Kom is i shakeren og tilføj ingredienserne.
Shake kraftigt i 10 sekunder. Si drinken over i et
afkølet martiniglas.
Pynt: Appelsinzest.

GOOD TO KNOW
Den klassiske vodka er 40% (80 proof).
Vodka kan være glutenfri (majs, kartoffel).
Oprindelsen af ”vodka” kommer fra det russiske
ord ”voda”, som betyder vand.
KLASSISKE VODKACOCKTAILS
MOSCOW MULE
5 cl Veuve Capet Vodka, 2 cl friskpresset limesaft,
12 cl ginger beer
Metode: Kom is i shakeren og tilføj ingredienser.
Shake kraftigt i 10 sekunder. Fyld highball glasset
med is. Double strain shakerens indhold i glasset og
rør rundt med barskeen. Top op med ginger beer og
rør rundt.
12
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GIN

Langley producerer derudover 2 typer gins:

Definition: Gin er neutral kornspiritus infuseret med
enebær, hvor den største og mest karakteristiske
smagsprofil kommer fra enebær. Gin er i moderne tid
blevet meget mere alsidig, og har været den største
trend i branchen i de seneste år. Der findes mange
spændende og innovative fortolkninger. De fleste
gins er dog i kategorien London Dry Gin. Denne
stil gin blev identificeret med byen London, i det
omfang, at udtrykket ”London Dry” Gin blev en
generisk betegnelse for den stil, uanset hvor det
var faktisk produceret, og stilen er præcis hvad
Dry antyder – nemlig tør.

Langley’s First Chapter
En mere prisvenlig gin der er bygget på 10 botanicals
og lavet som en hyldest til foreningen af botanikeren
og destillatøren. Udtrykket er let, elegant, krydret,
med et strejf af koriander og citrus, ganske velegnet
i en G&T.
Langley’s Old Tom
Old Tom er en sødere type gin, men som er perfekt
til at give førstegangssmagere en mild introduktion
til gin. Langley bruger en opskrift fra 1891 som er
en velbevaret hemmelighed. Utrolig mild i udtrykket
og med noter af mandarin, fennikel, muskatnød og
orange sødme.

Historie: Ordet er en engelsk forkortelse af genever,
det hollandske ord for enebær. I slutningen af
1580’erne en blev en speciel enebærspiritus fundet
i Holland af britiske tropper, der kæmpede mod
Spanien i den hollandske uafhængighedskrig.
I kampens hede drak de spiritussen som senere hen
blev kendt som ”Dutch Courage”.

GOOD TO KNOW
Gin kommer i mange afskygninger og det er vigtigt
at man sætter sig ind i typerne for at kunne rådgive
gæsten til en smag der passer til den enkeltes smag.
London dry
Indebærer overordnet set blot at typen er tør, qua
navnet. Disse gins er typisk neutral spiritus der er
kolonnedestilleret og hvor smagen primært er
enebær og citrus.

OM LANGLEY
Gins fra Langley destilleriet i London, er modsat
mange andre brands meget unge, og startede
allerede i 2011. Deres gins er som en gin burde
være, enkel, rig på enebær og citrus og lige til.
Destilleriet blev startet af Mark Dawkins og
Mark Crump som begge har sammenlagt 50 års
erfaring i spiritusverdenen.

Plymouth
Eller Plymouth dry, har sit navn efter byen Plymouth i
England, og må derfor kun produceres indenfor dette
område. Typen er knap så tør, men bærer præg af en
tydeligere og mere tilstedeværende smag af enebær
sammenlignet med London dry.

Langley’s nr. 8 blev født i et forsøg på at skabe de
mest velafbalancerede af Londons tørre gins for at
imødekomme kravene til den moderne, kræsne gane.
Det giver en blød klassisk og tidløs ginstil, der skal
nydes i godt selskab.

Old Tom
Denne gin-type stammer tilbage fra 1800-tallets
England, og var med til at popularisere gin. Typen er
sødet hvilket gør den nem at drikke, og den vinder
mere popularitet nu hvor flere producenter har fået
den i sortimentet.

Langley’s nr. 8 hedder således, fordi ginens ottende
inkarnation ramte den perfekte balance mellem styrke,
tekstur og smag. Langley’s nr. 8 er 41,7%.
Langley’s nr. 8 destilleres en enkelt gang i en engelskfremstillet pot still. Den er lavet af 100% engelsk
korn spiritus og klassiske ginbotanicals fra egne
regioner, herunder Angelica rod, jordnødder mus,
cassiabark og nelliker.
Næse: rig på enebær, med duftende fyr, hint af
citron, lavendel med lyse violet noter.
Smagsnoter: enebær og korianderfrø, med en dejlig
længde. Midt på ganen en delikat sødme med citrus
noter. Eftersmag af dvælende lakrids, krakket sort
peber og nogle krydrede noter.
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Genever
Genever, også kendt som hollandsk gin, er destilleret
fra maltet kornmask svarende til den, der anvendes
til fremstillingen af whisky. “Oude” (gammel) genever
er den oprindelige stil, som er halmfarvet, relativ sød
og aromatisk. “Jonge” (ung) genever har en mere tør
gane og lettere krop. Enkelte genevers er ældet i ét
til tre år i egetræsfade. Genever har en tendens til at
være lavere i alkoholprocent end engelsk gin, som
normalt ligger på 36-40%. Denne type gin fremstilles
normalt i Holland og Belgien.
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Sukkerindhold og typer: Måden, en tonic er sødet på
har utroligt stor indvirkning på hvordan ginen opfører
sig i f.eks. G&T, da sødmen. Jo kraftigere den er, vil
svække noterne i ginen. Der findes både naturligt
sødet tonics og mere syntetisk sødet, det kræver dog
en særlig evne at kunne smage forskellen.

New Style
Denne kategori kan også kaldes “New Western”
eller “American”, for at indikere den vilde vest
indenfor gin. Kategorien er lidt en “skraldespand”,
da den indeholder alle typer af botaniske destillater,
der ikke umiddelbart falder indenfor én af de ovenstående kategorier. Som med andre gin er enebærerne
selvfølgelig en konstant, men derfra kan man frit
eksperimentere.

Kinin: Essensen af tonic er kinin som udvindes af
kinabark eller fremstilles syntetisk. Det blev oprindeligt brugt til at kurere malaria, men bruges i dag
til natlige lægkramper. Måden, hvorpå det bruges i
Tonicvand afgør også udtrykket i smagen. Det er den
smag der giver tonic bitterheden.

Slåen Gin (Sloe Gin)
Denne gintype er egentlig nærmere en likør da den
typisk holder maks. 25% alkohol, dens karakteristiske
smag og farve kommer fra slåenbær som bl.a. bruges i den klassiske Singapore Sling cocktail.

Bobler: Kraftige bobler er i nogle sammenhænge
også et tegn på ordentlig kvalitet, men kan også
være med til at skærme smagen af gin og kinin.
Her er der også mange mulighederne for at finde
frem til det rette match i en G&T.

TONICTYPER
Tonic bevæger sig generelt i en blandet landhandel
af stærke brands som hver især har nogle attributter
som gør sig gældende, ser man bort fra brand value,
så skal man kigge nærmere på følgende:

Økologi: En mere moderne tilgang til tonics, og i
nogen sammenhæng også mere besværlig, er at
holde en økologisk linje. Denne giver et renere udtryk
men kan også have negative sider, da det i nogen
sammenhænge fjerner smag. Økologi er stadig nyt i
tonicsammenhæng og udvikles løbende.
Brand Value: Den opfattede værdig som tilskrives et
spiritusbrand. F.eks. Bacardi og Schweppes kendes
af de fleste, derfor kan de bruge deres markedsværdi i markedsføring, prissætning og tilblivelse/introduktion af nye produkter.
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GIN BASIL SMASH
5 cl Langley’s No.8 gin, 2 cl friskpresset citronsaft,
1 cl Vedrenne gomme, 12 basilikumblade.

KLASSISKE GINCOCKTAILS
MARTINI
6 cl Langley’s First Chapter gin, 1 cl Armas de
Guerra Vermouth Reserva Blanco.

Metode: Kom is i shakeren og tilføj ingredienserne.
Shake kraftigt i 10 sekunder. Kom is i lowball glasset.
Double strain shakerens indehold i glasset og rør
rundt med barskeen. Top op med is en sidste gang.

Metode: Tilføj is til røreglas og rør rundt. Si
overskydende vand fra og tilføj ingredienserne.
Rør til smagen er tilfredsstillende og si over i et
afkølet cocktailglas.

Pynt: Basilikum kvast.

Husk altid at spørge kunden om den skal være med
vodka eller gin (eller begge dele), om den skal være
“wet” dvs. med lidt mere vermouth, om den skal
være “tør” underforstået Dry Martini og man bruger
en normal mængde vermouth, eller om den skal
være ekstra tør, hvor kun et strejf af vermouth bruges.
Slutteligt, spørger man altid gæsten om den skal
være med citron twist eller oliven som pynt. Denne
øvelse giver din gæst et meget professionelt indtryk
af dig som bartender.
Variationer: en Dirty martini hvor man tilføjer saften
fra oliven, en Gibson hvor et syltet perleløg kommes
i, og selvfølgelig James Bond versionen kaldet en
Vesper som bruger vodka, gin og Lillet. Martinien er
i øvrigt én af de sværeste cocktails at få balanceret,
så denne kræver ekstra øvelse.
Pynt: Oliven eller citronzest.
NEGRONI
3 cl Langley’s No.8 gin, 3 cl Armas de Guerra
Vermouth Reserva Rojo, 3 cl Campari.
Metode: Tilføj is til lowballglas og rør rundt med
en barske. Si overskydende vand fra og tilføj
ingredienserne. Rør rundt, omkring 10 gange.
Top op med is, til glasset er fyldt.
Pynt: Appelsinbåd.
CLOVER CLUB
5 cl Langley’s No.8 gin, 3 cl friskpresset citronsaft,
2 cl Vedrenne gomme, 5 friske hindbær, 1 æggehvide.
Metode: Muddle hindbær i bunden af shakeren, tilføj
øvrige ingredienser og shake kraftigt i 10 sekunder
(dry shake). Tilføj is og shake kraftigt i 10 sekunder
igen. Double strain shakerens indehold i et cocktailglas.
Pynt: Ingen.
17
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LAST WORD
2 cl Ækvator akvavit, 2 cl Chartreuse verte, 2 cl
maraschinolikør, 2 cl friskpresset citronsaft.

AKVAVIT
Akvavit er en spiritus destilleret på kartofler eller
korn, krydret med forskellige urter. Materialet som
fremkommer ved destillationen, fortyndes med vand
og ender i de fleste tilfælde på omkring 40% alkohol.
Mange danskere drikker akvavitten iskold, men det
reducerer smagen betydeligt. Derfor foretrækker
andre den kælderkold eller ved stuetemperatur,
da det åbner for smag og noter.

Metode: Kom is i shakeren og tilføj ingredienserne.
Shake kraftigt i 10-15 sekunder. Si over i et afkølet
cocktailglas.
Pynt: Maraschino kirsebær.
NORDIC NEGRONI
3 cl Ækvator akvavit, 3 cl Armas de Guerra Vermouth
Reserva Rojo, 3 cl Campari.

OM ÆKVATOR
En herlig akvavit der modnes på egetræsfade, der
tidligere har været brugt til at lave Madeira, en vin
der minder om Sherry og Portvin. Undervejs i lagringen krydser akvavitten Ækvator på sin rejse fra
København til Cape Town. Fadet og temperaturforandringerne skaber en blid og mild akvavit, i modsætningen til de traditionelle komplekse og kraftige
akvavitter.

Metode: Tilføj is i lowballglas og rør rundt med
en barske. Si overskydende vand fra og tilføj ingredienserne. Rør rundt, omkring 10 gange. Top op med
is, til glasset er fyldt.
Pynt: Appelsinbåd.

GOOD TO KNOW
Akvavit er en meget gammel type spiritus, der er
meget ny i cocktailverdenen. Derfor er de fleste
akvavitcocktails enten nye kreationer, der stadig
er nødt til at stå tidens prøve, eller fortolkninger
af klassiske cocktails.
Akvavit får sin karakteristiske smag fra krydderier
og urter, og den dominerende smag skal (ifølge EU)
komme fra et destillat af kommen- og eller dildfrø.
Ordet akvavit stammer fra det latinske aqua vitae,
”livets vand.”
KLASSISKE AKVAVITCOCKTAILS
AKVAVIT SOUR
5 cl Ækvator akvavit, 3 cl friskpresset citronsaft,
2 cl Vedrenne gomme, 1 æggehvide.
Metode: Kom ingredienserne i shakeren og shake
kraftigt i 10 sekunder (dry shake). Tilføj is og shake i
10 sekunder igen. Double strain shakerens indhold
over i et isfyldt lowballglas.
Pynt: Appelsinzest og maraschino kirsebær.
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TEQUILA

KLASSISKE TEQUILACOCKTAILS

Definition: Tequila er en spiritus der laves primært i
området omkring Tequila, en by i den vestlige del af
den mexicanske stat Jalisco, 50 km fra Guadalajara.
Den er lavet på minimum 51% blå agave, en ananaslignende plante hjemmehørende i Mexico. Mest
almindelige tequilas er 38% til 40% ABV (76 til 80
proof). Tequila findes i mange forskellige udgaver.
Jo højere mængden af agave, er jo bedre vil kvaliteten
være. På grund af dette foretrækkes 100% blå agave
tequilas og ikke såkaldte `Mixtos` hvor det er en
blanding af forskellige typer agave.

MARGARITA
5 cl Codigo blanco tequila, 2 cl Triple Sec, 2 cl
friskpresset limesaft.
Metode: Kom is i shakeren og tilføj alle ingredienser. Shake kraftigt i 10 sekunder. Si over i et afkølet
cocktailglas.
Pynt: Limebåd.
THE PALOMA
5 cl Codigo blanco tequila, 2 cl friskpresset citronsaft,
1 knivspids havsalt, rød grape sodavand.

Historie: Den første producent der fik licens til at
producere tequila var en herre med det velkendte
navn José Antonio Cuervo. Mr. Cuervo fik rettighederne til at dyrke et stykke jord fra kongen af Spanien
i 1758, og resten er historie. Men tequila opnår ikke
sin fremtrædende plads før efter 1821, da Mexico
opnåede uafhængighed, og spanske produkter
var mere vanskelige at opdrive. Tequila fik national betydning under revolutionen i begyndelsen af
1900-tallet, da det blev et symbol på national stolthed. Forbuddet i USA styrkede yderligere tequilas
popularitet, da den blev smuglet over grænsen.

Metode: Kom is i glasset. Tilføj alle ingredienser
til glasset og rør rundt med barskeen. Top op med
rød grape soda og rør igen, top op med is en sidste
gang.
Pynt: Rød grape skive.
EL DIABLO
5 cl Codigo blanco, 2,5 cl friskpresset limesaft,
1,5 cl Creme de cassis, top op med ginger beer.

OM CODIGO
Prisvindende kvalitetstequila der har sit vidunderlige
udtryk grundet en helt unik anvendelse af hvide
franske cabernet fade fra Napa regionen i Californien.
Flasken er nem at genkende da den bærer korset af
Jerusalem, hvilket symboliserer Jaliscos fødsel som
by af det spanske monarki tilbage i 1530, et årstal
der indgår direkte i navnet for at udvise de stærke
værdier der ligger i brandets historie.

Metode: Kom is i shakeren og tilføj de første
3 ingredienser. Shake kraftigt i 10 sekunder. Kom is
i highballglasset. Si shakerens indhold over i glasset
og rør rundt med barskeen. Top op med ginger beer
og rør igen. Top op med is en sidste gang.
Pynt: Limebåd.
TOMMY’S MARGARITA
5 cl Codigo reposado tequila, 3 cl friskpresset limesaft,
2 cl agavesirup.

GOOD TO KNOW
Tequila, der ikke er lavet af 100% blå agave kaldes
’Mixto’. Tequila kan produceres i 5 regioner i Mexico,
hvor Jalisco er den største. De øvrige er Nayarit,
Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato. Alle tequilas er
mezcals, men ikke alle mezcals er tequilaer. Tequila
bliver først tequila ved minimum 51% brug af blå
agave og afgrænses til Jalisco regionen hvoraf
mezcal laves i andre regioner.

Metode: Kom is i shakeren og tilføj alle ingredienser.
Shake kraftigt i 10 sekunder. Kom is i lowballglasset
og si cocktailen over.
Pynt: Limebåd.
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OM DAVIDSEN ROM
Oskar Davidsens eget blend er lavet i samarbejde
med Jamaicanske destillerier som Hampden og
Monymusk. Rommen er et blend på enten Caribiskeller Jamaica/Guyana blend. Udover Gold og Silver,
produceres de forskellige udtryk i begrænset antal
med de romreserver der er til rådighed. Davidsen
rom er utrolig alsidig, rangerer fra tropiske og frugtige
til tørre og komplekse, og egner sig fremragende i
cocktails og som avec.

ROM
Definition: Rom er spiritus destilleret på gæret
sukkerrør juice eller melasse. Pr. definition kan rom
fremstilles i enhver region, hvor der gror sukkerrør.
Destillatet, som er en klar væske, lagres derefter
normalt på egetræ og andre fade. Romproduktion
foregår hovedsageligt i Caribien, langs Demerara
floden i Sydamerika, i Australien og Indien. I modsætning til andre spiritusser, såsom Cognac og
Scotch, har Rom ingen defineret produktionsmetode
– den er afhængig af producenten, hvor enten
melasse eller sukkerrørsaft er fermenteret.

ALDER OG TYPER
Rom kategoriseret efter alder og område. De forskellige
typer navngives efter det område de oprinder fra, og
aldersbetegnelsen er altid skrevet direkte på etiketten,
i samme stil som tequila og whisk(e)y, herunder ses
beskrivelsen og alderen:

Historie: Historien om Rom er historien om sukker.
Sukker er et sødt kulhydrat, der forekommer naturligt
i en række forskellige planter. En af disse er sukkerrør (Saccharum officinarum), et højt, tyk græs, der
har sin oprindelse på øerne i nutidens Indonesien.
Da spaniere og portugisere begyndte at vove sig ud i
Atlanterhavet, plantede de sukkerrør på de Canariske
og Azoriske Øer. I 1493 på sin anden rejse til Amerika samlede Christopher Columbus sukkerrørsplanter
fra De Canariske Øer, og plantede dem på Hispaniola, øen i Caribien, som nu deles af Haiti og Den
Dominikanske Republik.

Cuban style: Lys og let rom, typisk den der vil bruges
i cocktails.
Demerara: Fra Guyana, en blød og mellemkraftig rom.
Golden: Også kaldet ”amber rum”, har generelt fået
lidt alder som giver farven, og i nogle tilfælde er det
hvid rom der er farvet med karamel for at udvise en
bedre kvalitet.

Områderne:
I Caribien, har hver ø eller produktionsområde en
unik stil. For det meste, kan disse stilarter grupperes
efter det sprog, der traditionelt tales. På grund af
den overvældende indflydelse fra Puerto Rico, er det
primært i USA, at rom produceret i spansktalende
lande drikkes. Spansktalende øer producerer
traditionelt lys rom med en forholdsvis ren smag.
Rom fra Cuba, Panama, Den Dominikanske Republik
og Puerto Rico er typisk i denne stil.

Spiced: Som navnet antyder, rom der er tilsat
krydderier, i nogle tilfælde også karamel, ofte
baseret på gylden rom.
Dark: Også kaldet black rom, disse har generelt fået
længere tid på fad og er kraftigere i udtrykket med et
tungt strejf af melasse og karamel.
Flavoured: Lyse rom der er infuseret med smag, dette
kan typisk være citron, mango, appelsin eller kokos.

Engelsktalende øer er kendt for mørkere rom med en
fyldigere smag, der bevarer en større mængde i den
underliggende melassesmag. Rom fra Barbados,
Bermuda, Jamaica og Demerara regionen Guyana,
er typisk i denne stil.

Aged: Alder i rom er meget omdiskuteret fordi reguleringen på området kan gradbøjes. En god tommelfingerregel er at alderen på rom sjældent overgår 15
år da ”angel share” vil have fordampet størstedelen af
indholdet. Alderen skal tydeligt fremgå af etiketten.

Fransktalende øer er bedst kendt for deres landbrugsrom (rhum agricole). Disse rom som er fremstillet
udelukkende af sukkerrørsaft bevarer en større
mængde af den oprindelige smag af sukkerrør. Og
er generelt dyrere og mere komplekse end melassebaserede rom. Rom fra Guadeloupe, Haiti, MarieGalante og Martinique er typisk i denne stil.

Solera: En metode hvor flere forskellige aldre af rom
kan udgøre et specifikt udtryk. En stabel af fade får
tilføjet ny ung spiritus år efter år og når det ønskede
udtryk er opnået, aftapper man spiritussen. Denne metode gør at producenten f.eks. kan skrive 21 år Solera
på etiketten, men typisk vil den yngste rom i flasken
være væsentlig yngre.

Derudover er visse rom fra engelsktalende ø Trinidad
fremstillet af sukkerrørsaft i stedet for melasse.
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Fyld glasset med knust is, tilføj øvrige ingredienser
undtaget danskvand. Churn ”vend” drinken og tilføj
mere knust is. Fordel indholdet i glasset så det
fremstår appetitligt. Top op med danskvand og
knust is en sidste gang, og tilføj sugerør.
Pynt: 2 myntekvaste og 1 limebåd.
PIÑA COLADA
5 cl Davidsen’s gold rom, 7 cl frisk ananasjuice,
3 cl Coco Lopez kokoscreme.

GOOD TO KNOW
I løbet af 1700-tallet var det almindeligt, at sejlere
modtog rom som en del af deres betaling.
80% af verdens romkilder stammer fra Puerto Rico,
med Bacardi som den største producent.
’Tiki’, er en drinkstil, der har sine rødder i de romproducerende lande i Caribien og kendetegnes ved
at være serveret i keramikglas, og være inspireret af
Polynesisk kultur.
Rom lavet på sukkerørsjuice, fra de fransktalende
øer kaldes rhum agricole (landbrugsrom), og har et
mindre frugtigt og meget komplekst smagsudtryk.
Den romtype vi refererer til normalt, kaldes industriel
rom og er lavet på melasse.
KLASSISKE ROMCOCKTAILS

Metode: Kom is i shakeren og tilføj ingredienserne.
Shake kraftigt i 10 sekunder. Kom is i et hurricaneglas. Si shakerens indhold over i glasset og rør rundt
med barskeen. Top op med is en sidste gang og tilføj
pynt.
Pynt: Myntekvast, ananas blade, flormelis.
MAI TAI (Trader Vic’s opskrift)
5 cl Davidsen’s gold rom, 1,5 cl Cointreau,
2 cl friskpresset limesaft, 1,5cl orgeat,
dash Vedrenne gomme
Metode: Kom is i shakeren og tilføj ingredienserne.
Shake kraftigt i 10 sekunder. Kom is i lowballglas.
Si shakerens indhold over i glasset og rør rundt med
barskeen. Top op med is en sidste gang og tilføj
pynt.
Pynt: Appelsinbåd, myntekvast og flormelis.

DAIQUIRI
5 cl Davidsen’s silver rom, 3 cl friskpresset limesaft,
2,5 cl Vedrenne gomme.
Metode: Kom is i shakeren og tilføj ingredienserne.
Shake kraftigt i 10 sekunder. Si over i et afkølet
coupette glas.
Pynt: Limehjul.
MOJITO
5 cl Davidsen’s silver rom, 3 limebåde,
1 cl friskpresset limesaft, 1,5 cl Vedrenne gomme,
1 håndfuld mynte, top med danskvand.
Metode: Mynte og limeskiver muddles i bunden af et
highballglas, vær forsigtig ikke at knuse mynten men
få presset saften ud og få udløs de æteriske olier.
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brænder fadet en smule, som gør at vinene optager
færre tanniner og mere af de tunge delikate noter
såsom vanilje, sødme, krydderier og butterscotch,
et udtryk der gør Camus unik i udtryk og smag.

BRANDY

Historie: Ordet Brandy kommer fra det hollandske
ord ’brandewijn” (brændt vin), som er sådan de
hollandske købmænd beskrev det og introducerede
det til Nordeuropa fra det sydlige Frankrig og
Spanien i det 16. århundrede. Betegnelsen skulle
forstås som vin, som var blevet ”brændt”, eller kogt,
med henblik på at destillere den. Oprindelsen af
Brandy kan spores tilbage til de ekspanderende
muslimske Middelhavslande, i 7. og 8. århundrede.

Alder og lagring
V.S – Very Special indikerer den yngste type lagrer
minimum 2 år på egetræsfade.
V.S.O.P – Very Superior Old Pale er minimum 4 år.
Napoléon – omfatter et blend hvoraf den yngste type
er lagret i minimum 6 år.

Definition: Brandy i sin bredeste definition, er en
spiritus lavet af druesaft, skind, kerner og skal. Mere
specifikt er det opdelt i tre grundlæggende grupperinger. Grape Brandy (f.eks. Cognac), Pomace Brandy (f.eks. Grappa) og Frugt Brandy (f.eks. Calvados).

X.O. – Extra Old – lagring i minium 10 år
X.X.O – er en særlig specifikation der indikerer
cognacs som er lagret i mindst 14 år

COGNAC

Hors d’âge – som betyder hinsides alder, bruges
primært til at definere cognacs der er af ganske
særlig karakter, alder og kvalitet.

Cognac, opkaldt efter byen Cognac i Frankrig,
produceres i området Charente og Charente-Maritime
omkring byen på den vestlige del af Frankrig.
Det skal være fremstillet af mindst 90 procent Ugni
Blanc, Folle Blanche, eller Colombard-druer.
De resterende 10% kan bestå af ti udvalgte druer.
Imidlertid er de fleste cognac lavet primært af Ugni
Blanc. Det skal destilleres to gange i kobber pot stills
og lagre i mindst 2 år på egetræsfade for at blive
kaldt cognac.
Kvaliteten og udtrykket i Cognac kan i store træk
defineres ud fra de oplysninger etiketten giver os.
Cognac består af flere forskellige aldersgraderinger
og områder, som beskrives herunder.
OM CAMUS
Familieejet destilleri beliggende i Borderies (én af
de største og ældste marker i det centrale Cognac),
der igennem 155 år har procuderet Cognac.
Cyril Camus viderefører i dag Camus-brandet som
den 5. generation. Camus er kendt for deres aromatiske, fyldige og frugtige Cognacs. Dette kommer
blandt andet til livs fordi der bruges en stor portion
af Folle-Blance druer mod mindre portion af UgniBlanc druen. Druerne presses allerede 2 timer efter
høst, destilleres ufiltreret for at bevare deres naturlige aromaer, og ved manuel håndkraft, hvilket sikrer
en højere kvalitet i modsætningen til mekanisk og
automatiseret håndtering. Særligt for Camus er at
de lagrer deres vine i fade der er gennemgået en
”French Light Toasting” proces. En teknik hvor man
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Fins Bois
I modsætningen til Borderies er dette det største af
alle Cognacregionerne. Det har en markant mindre
mængde kalk men består udover det også af ler og
sten. Udtrykket kald man kan finde her, minder i høj
grad om det man finder i Bourgogne og Champagne,
og kan bedst beskrives som meget frugtige.

OMRÅDERNE
Grande Champagne
Jorden og især kalken i dette område, giver nogle
af de absolut bedste forudsætninger for at dyrke
kvalitetsdruer, hvilket også gør at dette område er
anderkendt som det mest prestigefyldte.
Petit Champagne
Trods navnet ”petit” dækker dette område et større
areal end sin storebror, det er dog et væsentlig
mindre areal der er faktiske vinmarker. Området
består mestendels af kalk, men jorden er mere
kompakt, vandet let i området, hvilket betyder at det
stadig består fugtigt selv under meget tørre somre.

Bons Bois
Området er en blanding af ler, kalk og sand.
Eaux-de-vie herfra ældes væsentlig hurtigere, og
sammenlignet med Fins Bois som også har små
områder af kalk af høj kvalitet, kan der produceres
nogle exceptionelle Cognacs her.

Borderies
Er det mindste af områder, og udmærker sig ved at
bestå både af kalk og ler, hvilket kan dateres helt
tilbage til Dinosaurnes tid som så også gør områdets
jord til det ældste. Eaux-de-vie som produceres her,
er kendt for deres afrundede, nøddeagtige og florale
noter.

Bois Ordinaire
Er primært dækket til af sand og inkluderer steder
som Île de Ré og Île d’Oleron. Området grænser
op til havet og kan sammenlignet med de øvrige
områder opfattes som af mindre kvalitet. Dog kan Bois
Ordinaire give et helt vidunderligt udtryk med maritime
og distinktive noter, blandt dem findes Camus Île de
Ré, som er en helt unik Cognac fra dette område.
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Metode: Tilføj is til røreglas og rør rundt. Si overskydende vand fra og tilføj ingredienserne. Rør til
smagen er tilfredsstillende og si over i et afkølet
cocktailglas.

KLASSISKE COGNACCOCKTAILS
SIDECAR
5 cl Camus V.S, 3 cl triple sec, 2,5 cl friskpresset
citronsaft.

Pynt: Citronzest og revet muskatnød

Metode: Kom is i shakeren og tilføj ingredienserne.
Shake kraftigt i 10-15 sekunder. Si over i et afkølet
coupette glas.

CHAMPAGNE COCKTAIL
1,5 cl Cognac, 3 dash Angostura bitters,
1 sukkerknald, 10 cl Champagne.

BRANDY ALEXANDER
4,5 cl Camus VS, 3 cl Creme de cacao, 2 cl fløde,
1 æggehvide.

Metode: Sukkerknalden vædes med bitter, hvorefter
cognac tilføjes og der røres rundt så ingredienserne
får lov til at arbejde med hinanden. Afslut cocktailen
ved at toppe med Champagne.

Metode: Kom ingredienserne i shakeren og shake
kraftigt i 10 sekunder (dry shake). Tilføj is og shake
kraftigt i 10 sekunder igen. Double strain shakerens
indhold over i et cocktailglas.

Pynt: Citronzest.
CORPSE REVIVER #1
5 cl Cognac, 2 cl apple brandy, 2 cl Armas de
Guerra Vermouth Reserva Rojo, 1 dash Absint.

Pynt: Revet muskatnød.

Metode: Tilføj is til rørglas og rør rundt. Si overskydende vand fra og tilføj ingredienserne. Rør til
smagen er tilfredsstillende og double strain over i et
afkølet cocktailglas.

VIEUX CARRÉ
5 cl Camus V.S, 2 cl Armas de Guerra Vermouth
Reserva Rojo, 1 cl DOM Bénèdictine, 2 dash
Angostura bitters, 2 dash Peychaud’s bitters.

Pynt: Citronzest.
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WHISKY OG WHISKEY
Forskellene mellem de to navne, ud over bogstavet
»e« som er tilføjet den sidstnævnte, er at ”Whisky”
omfatter skotsk, walisisk og japansk whisky, og
”Whiskey” omfatter Bourbon, USA, irske og canadiske.
Fælles for dem alle, er at det er udtryk for destillation
af fermenteret korn. Hver region anvender forskellige
materialer og produktionsmetoder, og den lovgivning
der klassificerer dem, har forskellige krav. Hvad der
anses for at være mest alsidig og kompleks whisky
af alle, er single malt og blended skotsk whisky.
Reglerne for skotsk whisky er som følger:
• Den SKAL være destilleret på et skotsk destilleri
fra vand og maltet byg, være blevet behandlet på
samme destilleri til en grød ”mash” og gæret
udelukkende ved tilsætning af gær.
• Den SKAL være destilleret til en ABV på mindre
end 94,8% vol., så den bevarer smag af de anvendte
råvarer i sin produktion.

Lowland: Generelt er whisky fra denne region lys i
farven og har typisk en tør finish. Deres aromatiske
intensitet er lav, og tendens til at være præget af
græs og grønt med noter af korn og blomster. De
har tendens til at bruge en meget let malttype, som
giver en sødme til den overordnede fornemmelse i
munden og smag. Lowland malts betragtes af mange
som en fremragende aperitif, og de kan meget vel
være den bedste whisky for begyndere, der ikke er
sikkre på at de kan håndtere mere komplekse udtryk.

• Den SKAL være modnet i Skotland i egetræsfade
i ikke mindre end tre år.
• Den MÅ ikke indeholde andet tilsat stof end vand
og karamelfarve.

SCOTCH WHISKY
Definition: For at blive kaldt skotsk whisky skal
udtrykket være i overensstemmelse med standarderne
i Scotch Whisky bekendtgørelsen af 1990 (England),
som er præciseret i Scotch Whisky Act 1988.

Highland: Er den største region og har mange
variationer inden for whisky. Highland Northern
whisky er normalt mediumfyldig, ganske kompleks
og delikat. Den har tendens til at være tørre, er som
regel salt og kan være krydret. Whisky fra det østlige
Highland kan være fyldig- til mediumfyldig, blød, sød
med et tørt Highland finish. Den er ofte maltet og
let røget, sommetider karamel-strejf med citrusnoter
og krydderi. Highland Southerns har tendens til at
være lysere. De kan være ganske velduftende med
honning og lyng på næsen - men stadig med et tørt
finish.Highland westerns tendens til at have mere
tørvede noter og ofte en fast, afrundet karakter.

Historie: Ifølge Scotch Whisky Association udviklede skotsk whisky sig fra en skotsk drink kaldet ”uisge
beatha”, fra Gælisk som betyder ”livets vand”. Den
tidligste fortegnelse over destillation i Skotland fandt
sted så langt tilbage som 1494, som dokumenteret i
Exchequer Rolls, som var en oversigt over kongelig
indkomst og udgifter.
OMRÅDERNE OG STILARTER
Skotsk whisky er grundlæggende opdelt i seks
regioner, der producerer hver deres type ”malts”:

Island: Disse malt er endnu sværere at definere, da
hver har sin egen karakter. Men typisk Island malt,
med undtagelse af Isle of Jura, er mærkbart tørvede,
men mindre end Islay malt. Nogle typer har en saltet,
maritim note.

1. Highland, 2. Speyside, 3.Lowland
4. Campbeltown, 5. Island, 6. Islay.
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Speyside: Hjertet af whiskydestillering i Skotland,
Speyside indeholder to tredjedele af alle whiskydestillerier i landet. Disse whiskyer er ganske søde og
rige på frugtige noter. Kendt for at være komplekse og
sofistikerede whiskyer med stor finesse, er de generelt
anerkendt blandt kendere og eksperter. Speyside
whisky har en tendens til at være lettere og mere
elegant end Highland og Islay whisky, da mange malts
derfra er modnet på sherryfade, kan man opleve en
meget karakteristisk fylde i udtrykket.

1833. De tørrer stadig deres byg i solen og destillerer
som de langsomste i hele Skotland. Hårdt arbejde og
masser af øvelse.
Glenhoygne Single Malt Scotch 10y
En 12y highlander fra Glengoyne, berømt for deres
unpeated (urøget) single malt. Glengoyne er altid
meget blød i stil, så deres høje kvalitet, letdrikkelige
whisky kan udtrykke sig i sin naturlige aroma.
Smagsnoter
Næse: karamel, hint af citron, svampekage
Smag: karamel, malt, svagt prikkende, antydningen
af kaprifol
Finish: kort med noter af toffee

Islay: Mindst en fjerdedel af øens overflade er dækket med tørv og Islay malt er kendt for deres jod og
tanglignende kvaliteter. Områdets helt unikke evne til
at producere kraftfulde, udfordrende og i sidste ende
de mest givende malts i verden adskiller den fra alle
andre. Den vigtigste ”ingrediens” i Islay whisky er tørv,
som giver den røgede smag. Øen er dækket af store
dele højmose, og den tørv der gror her, indeholder
spor af meget aromatiske planter. Når det bruges til at
tørre maltet byg, absorberer byggen en karakteristisk
røget smag i whisky.

GOOD TO KNOW
Skotland er hjemsted for mere end 20 millioner fade
med moden whisky. Det er næsten fire pr. indbygger i
Skotland. Whisky, der opbevares i tønder, fordampes
gradvist med omtrent den samme hastighed på 2%
om året. Dette kaldes ’Angel’s Share’.

Campeltown: Udgør det absolut mindste og knap
så anerkendte område i skotsk whisky. Disse malts, har
en overordnet tendens til at være rige på tørret frugt,
vanilje og toffee. Fordi området ligger tæt på havet,
kan man finde både lette, tørre og mere fyldige udtryk
samt hints af maritime noter.

Der er hovedsageligt to typer skotsk whisky –
Single Malt Scotch Whisky og Blended Scotch Whisky.
KLASSISKE SKOTS WHISKY COCKTAILS
ROB ROY
5 cl Glengoyne 10y, 2,5 cl Armas de Guerra Vermouth
Reserva Rojo, 2 dash Angostura bitters.

OM GLENGOYNE
Brandet kommunikerer tydeligt deres ”måde” at gøre
tingene på igennem 6 steps.

Metode: Tilføj is til røreglas og rør rundt. Si overskydende vand fra og tilføj ingredienserne. Rør til smagen
er tilfredsstillende og double strain over i et afkølet
cocktailglas.

For det første er udtrykket urøget, med andre ord har
de ikke tilsat tørv i deres produktion. For det andet
så har de vel nok den langsomste destillation, hvilket
meget omhyggeligt er overvåget og medvirkende til
deres meget unikke whisky. For det tredje er deres
sherryfade de mest sjældne og absolut dyreste på
markedet, en proces de selv varetager fra træet til det
færdige fad. For det fjerde er både produktion og lagring gennemsyret af tålmodighed og lagringen styres
yderst effektivt med korrekt temperatur via stenvæggene. For det femte, så går de en lang bue udenom
at give deres whisky karaktér ved at tilføje karamel. I
stedet tørrer de deres fade i 3 år inden de fyldes med
sherry i yderligere 3 år, altså fadet har en rejse på 6
år inden Glengoyne tilføjer deres spiritus, og derved
opnår det dens unikke farve. Slutteligt så belyser de
vigtigheden af at bære traditionen videre, i kraft af, at
Glengoyne produceres på samme måde i dag som i

Pynt: Citronzest.
BOBBY BURNS
5 cl Glengoyne 10y, 2,5 cl Armas de Guerra Vermouth
Reserva Rojo, 0,75 cl Drambuie, 2 dash Peychaud’s
bitters.
Metode: Tilføj is til røreglas og rør rundt. Si overskydende vand fra og tilføj ingredienserne. Rør til smagen
er tilfredsstillende og double strain over i et afkølet
cocktailglas.
Pynt: Citronzest.
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KLASSISKE BOURBONCOCKTAILS

PENICILLIN
5 cl Glengoyne 10y, 2 cl friskpresset citronsaft,
2 cm ingefær, 2 cl flydende honning.

MANHATTAN (SWEET)
5 cl Redemption rye, 2,5 cl Armas de Guerra Vermouth
Reserva Rojo, 1 dash Angostura bitters.

Metode: Muddle ingefær i bunden af shakeren. Rør
honning og citronsaft i shakeren, indtil honningen er
opløst. Tilføj Glencoyne og shake kraftigt i 10 sekunder.
Double strain over i isfyldt lowballglas og rør rundt med
barskeen. Top op med is og pynt.

Metode: Tilføj is til røreglas og rør rundt. Si overskydende vand fra og tilføj ingredienser. Rør til smagen
er tilfredsstillende og double strain over i et afkølet
cocktailglas.
Pynt: Appelsinzest og maraschino kirsebær.

Pynt: Ingefærskive.

MINT JULEP
5 cl Redemption bourbon, 2 cl Vedrenne gomme, 3
dash Angostura bitters, 12 mynteblade.

AMERIKANSK WHISKEY

Definition: Bourbon er en amerikansk form for
whisky, opkaldt efter Bourbon County, Kentucky. I følge
amerikansk lov, består det af mindst 51% majs - typisk
omkring 70% - mens det resterende kan være hvede,
rug og maltet byg. Det er destilleret til højst 160 (US)
Proof, og lagres på nye forkullede egetræsfade i mindst
to år.

Metode: Muddle mynten i bunden af en julep cup. Tilsæt resten af ingredienserne, og tilsæt knust is. Omrør
med den flade side af barskeen, indtil cuppen begynder at fryse. Top op med knust is.
Pynt: 4-5 myntekvaste, drysset med flormelis.
OLD FASHIONED
5 cl Redemption bourbon, 0,5 cl Vedrenne gomme,
dash Angostura bitters.

Historie: Destillation blev sandsynligvis bragt til
nutidens Kentucky i slutningen af det 18. århundrede af
skotter, skotske-irske og andre bosættere (herunder
engelske, irske, walisiske, tyske og franske), der
begyndte at dyrke området for alvor. Oprindelsen af
bourbon som en særskilt form for whisky er desværre
ikke veldokumenteret. Der er mange modstridende
sagn og påstande, nogle mere troværdige end andre.

Metode: Tilføj is til røreglas. Tilføj ingredienser,
begyndende med den mindste mængde til dit røreglas.
Rør indtil den er ordentligt fortyndet. Double strain
over i et lowball glas fyldt med is.
Pynt: Appelsinzest.
BOURBON SOUR
5 cl Redemption bourbon, 3 cl friskpresset citronsaft,
2 cl Vedrenne gomme, 1 æggehvide.

OM REDEMPTION
Redemptions helt store mission er at få fremhævet
glæden ved rug- og majsspiritus, her især med fokus
på rug da dette var en voldsom populær spiritus inden
forbudstiden, som ledte til lukningen af de mange gode
destillerier. Redemption handler om at få fuldendt
potentialet i deres whiskeykategori. De producerer
deres whiskey nær flodbyen Lawrenceburg i Indiana
på et 172 år gammelt MP destlleri, som vandt Whisky
Advocate’s Destiller of the Year i 2015.

Metode: Kom ingredienser i shakeren og shake kraftigt
i 10 sekunder (dry shake). Tilføj is, og shake kraftigt i 10
sekunder igen. Double strain shakerens indhold over i
et lowballglas og pynt.
Pynt: Appelsinzest og maraschino kirsebær.

GOOD TO KNOW
Kentucky er fødestedet til Bourbon. 95 procent af
verdens bourbon forsyning kommer herfra.
Navnet stammer oprindeligt fra House of Bourbon
(fransk royal slægt).
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Amarula: er et flødebaseret destillat på gærede
sydafrikanske Marulafrugter.

SNAPS, CORDIAL OG
LIKØRER

Baileys Irsk Cream: er en irsk whisky- og flødelikør.
Mængden af øvrige anvendte ingredienser er ikke
kendt, men de omfatter chokolade, vanilje, karamel
og sukker.

Definition: Snaps stammer fra det tyske ord
Schnapps, og agerer som overordnet betegnelse
for en hvid spiritus destilleret på gæret frugt. Ægte
snaps har ikke noget sødme tilføjet, og har en rå
smag. Forskellen på snaps og likører er at likører
er frugt (smag) tilføjet en allerede destilleret og/eller
lagret spiritus.

Crème de Cassis: er en blodrød, sød, solbærlikør,
og hovedingrediensen i Kir (aperitif cocktail).
Cointreau: er en appelsinbaseret likør, også kendt
som triple sec, der produceres i Saint-Barthélemy-d’Anjou, Frankrig.

Cordial: Kan betyde meget afhængig af hvor man
bruger ordet, men oftest så omfatter betegnelsen en
alkoholfri sirupsagtig saft. Den mest kendte cordial er
Rose’s Lime Cordial som har sin oprindelse i London.

Grand Marnier: er en likør skabt i 1880 af Alexandre
Marnier-Lapostolle. Det er en slags triple sec, fremstillet af en blanding af ægte cognac, destilleret
appelsinessens, og andre ingredienser og produceres
i flere varianter, hvoraf de fleste kan indtages rent,
eller kan bruges i blandede drinks.
Midori: er en lys, grøn, melonlikør lavet af Suntory.
Navnet kommer fra Midori, det japanske ord for grøn.
Cherry Heering: er en cognacbaseret likør krydret
med kirsebær. Det er blandt andet en del af opskriften i en klassisk Singapore Sling cocktail.
Chambord: er en likør, der er fremstilles i Loire dalen
i Frankrig. Det dateres helt tilbage til 1685, da Louis
XIV besøgte Château de Chambord. Det er lavet på
mørke hindbær, honning, vanille, og cognac.
Galliano: er en likør skabt i 1896 af det italienske destilleri og cognacproducent Arturo Vaccari af Livorno
i Toscana. Det er en blanding af over 30 lokale og
eksotiske ingredienser som stjerneanis, pebermynte,
ingefær og citrus, der derefter infuseres med vanilje.
Pastis: er en anislikør og aperitif fra Frankrig. Da
Absint blev forbudt i Frankrig i 1915, måtte de store
absintproducenter (herunder Pernod Fils og Ricard,
som siden har fusioneret med Pernod Ricard) ændre
drikken, som ikke længere måtte indeholde malurt.
Det gjorde de med et højere fokus på anissmagen
med mere stjerneanis, sukker og et lavere alkoholindhold og skabte derved pastis, som stadig er populært i Frankrig i dag.

KENDTE LIKØRTYPER OG MÆRKER
Kahlua: er mexicansk kaffe likør. Den er tung og
sød, med en tydelig smag af kaffe.

Sambuca: er en italiensk anislikør. Det mest almindelige slags er ofte omtalt som hvid Sambuca for at
differentiere det fra Opal Nera der har en dyb blå
farve (kendt som mørk Sambuca) eller den noget
mindre kendte røde Sambuca.

Tia Maria: i Jamaica er lavet ved hjælp af Jamaican
Blue Mountain kaffebønner. De vigtigste smagsingredienser er kaffebønner, sukkerrør, vanilje og
sukker.
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Chartreuse: er en fransk likør bestående af destilleret alkohol aromatiseret med 130 urteekstrakter.
Chartreuse er opkaldt efter Grande Chartreuse
klostret, hvor den er produceret. Grøn Chartreuse
har en naturlig grønt farve og er aromatiseret med
ekstrakter fra 130 planter, den genkendelige farve
kommer fra klorofyl hvorfra navnet stammer. Der
findes også Gul Chartreuse som har en mildere og
sødere smag og aroma.

WHITE RUSSIAN
3 cl Veuve Capet vodka, 3 cl Kahlua, 6 cl fløde.

Amaretto: er en sød likør lavet på en infusion af
stenfrugter, såsom fersken, abrikos og anden
stenfrugt, og har en udpræget mandelsmag.

STINGER
5 cl Camus V.S, 2 cl Crème de Menthe.

Metode: Hæld vodka og Kahlua sammen i lowballglas fyldt med is. Shake fløden kraftigt i 10 sekunder.
Si fløden med en ske så cocktailen ligger i lag og
servér med et sugerør ved siden.
Pynt: Ingen.

Metode: Kom ingredienserne i shakeren og shake
kraftigt i 10 sekunder. Double strain shakerens indhold over i et afkølet cocktailglas.

Frangelico: er en hasselnød og urtelikør (farvet med
karamel), som er produceret i Canale, Italien. Det
blev udgivet i 1980’erne, og fik stor opmærksomhed
på baggrund af sin usædvanlige flasketype.

Pynt: Limezest.

Drambuie: er en honning-og urtelikør baseret på
skotsk whisky, lynghonning og en hemmelig blanding
af urter og krydderier. Smagen udgøres af safran,
honning, anis, muskatnød og urter. Sammen med
skotsk whisky, bruges Drambuie også i opskriften
på den klassiske cocktail kaldet Rusty Nail.

GRASSHOPPER
3 cl Crème de Menthe, 3 cl Crème de Cacao,
3 cl fløde.
Metode: Kom ingredienserne i shakeren og shake
kraftigt i 10 sekunder. Double strain shakerens
indhold over i et afkølet cocktailglas.

GOOD TO KNOW
Likører følger produktionsprincippet om at man tager
sin smag og tilføjer til rå spiritus, hvorefter man tilføjer
sukker og enten lagrer likøren eller kommer det på
flaske.

Pynt: Mynteblad eller revet chokolade.
KIR
1,5 cl Crème de Cassis, 10 cl hvidvin

De fleste likører har deres helt egen opskrift, og det
er ofte en velbevaret hemmelighed præcis, hvad der
bruges af ingredienser.

Metode: Byg ingredienserne i et afkølet cocktailglas.
Byttes hvidvinen ud med Champagne kaldes cocktailen Kir Royal, og bygges derfor i et afkølet champagneglas.

ABV kan være mellem 15% og helt op 70% ABV.

Pynt: Umiddelbart ingen, vi anbefaler citronzest til
Royal udgaven.

Likører følger et sukkerindhold på 100 til 250 gram,
hvor Crème har 250 til 400 gram og Crème de
Cassis er over 400 gram.

SINGAPORE SLING
3 cl Langley’s No. 8 gin, 2 cl Cherry Heering, 1 cl
Cointreau, 0,5 cl D.O.M Bénèdictine likør, 2 cl friskpresset limejuice, 7 cl friskpresset anansjuice, 1 dash
grenadine, 1 dash Angostura bitters.

LIKØRBASERET COCKTAILS
GIMLET
5 cl Langley’s Old Tom gin, 3 cl Rose’s Lime Cordial.

Metode: Kom ingredienserne i shakeren og shake
kraftigt i 10 sekunder. Strain shakerens indhold over i
et hurricaneglas fyldt med is..

Metode: Kom ingredienserne i shakeren og shake
kraftigt i 10 sekunder. Double strain shakerens
indhold over i et afkølet cocktailglas.

Pynt: Ananasskive og maraschino kirsebær

Pynt: Limezest.
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VIN
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MOUSSERRENDE VIN: I modsætningen til ”stille”
vine som nævnt ovenfor, kræver mousserende vin en
del mere kuldioxid. Dette fremkommer typisk via en
naturlig gæring direkte i flasken, via pressetanke eller
via injektion. Champagne (og nogle mousserende)
er dog traditionelt karboneret efter at vinen har gæret
og er kommet på flaske, hvorefter en alkoholisk
gæring foregår i flasken. Dette opstår ved at
efterlade gær i direkte i flasken.

VIN
DEFINITION: Vin er resultatet af gæret druesaft.
Druer modnes over sommeren, indtil det mest
optimale forhold mellem sødme og citrus er opnået.
Druerne høstes, presses og mosten bruges dernæst
til at producere vin
PRODUKTION: Gæringsprocessen er meget
afgørende for vin, og netop derfor er det vigtigt at
vin behandles med den ypperste respekt og
opmærksomhed. Gæringen finder sted ved temperaturer mellem 15 og 26 grader, afhængig af hvilken
type vin der produceres.

Ifølge A.O.C., skal Champagne bruge minimum
1,5 år for at udvikle sig smagsmæssigt. For årgange
hvor høsten har været exceptionel god, opnår vinen
en ”millésime” klassifikation. Dette betyder samtidig
at vinen skal modens i minimum 3 år. Resterne fra
gæring kontrolleres ved at vinkle flasken så det
samler sig i flaskehalsen, der efterfølgende bliver
frosset. Ved denne metode kan man skyde resterne
ud via flaskens tryk, når proppen fjernes, der påføres
hurtigt en korkprop for at bibeholde kuldioxiden.

Der kan også ske afvigelser i den normale
produktion. I nogle tilfælde kan der ske en ”stuck
fermentation”, hvilket typisk opstår ved at næringsindholdet af vinen ikke er tilstrækkelig til at
gennemføre processen. Mængden af resterende
sukker vil dermed definere sødmen på vinen. Eller
det kan ske at temperaturen har været svingende og
dermed forhindret gæringen i at virke efter hensigten.
Slutteligt kan det ske at alkoholprocenten har været
for høj, i forhold til den type gær man har valgt. I
mange nyere tilfælde ser man gæringsprocessen
afbrudt bevidst af vinbonden for at lave en særlig
type vin.

DESSERTVINE: Dessertvine, eller sweet wines, er
lavet ved at beholde efterladt sukker i flasken efter
gæring. Dette kan man opnå ved at høste sent på
sæsonen og efterfølgende fryse druerne for at
koncentrere sukkerindholdet, eller ved at tilføje
alkohol inden gæringen sluttes for at ”dræbe”
resterende gær. Eksempelvis tilføjes der highproof brandy, når man laver portvin. I andre tilfælde
gemmer man noget af den søde druesaft for at
tilføje det efter gæring, en teknik bedre kendt som
”süsreserve”.

Rødvin laves ved at man benytter skindet fra de
mørke (røde) druer sammen med druemosten i
gæringsprocessen, hvor hvidvin som regel er
druesaften der er presset fra såkaldte hvide druer
(selvom de er grønne af farve), det kan dog også
laves med saft fra mørke druer, dog uden kontakt
med skindet. Rosévin laves fra mørke druer hvor at
mosten får lov til at hvile med skindet længe nok til
at aftage den karakteristiske lyserøde farve, men
så lidt af tanninerne fra skindet som muligt.

LAGRING OG FLASKER: Det sker ofte, at vinbonden opbevarer vine, uanset vintype, fra forskellige
årgange for at kunne ”blende” vinens udtryk for at
sikre ensartet syre, tanniner, udtryk og smag. Sulfitter
tilføjes, og flasken forsegles med en korkprop. Alternative propper såsom skrue- eller glasprop er også
populære og bruges også for at forhindre bismag fra
korken, hvilket dog forekommer sjældent.

Nogle vine lagres i egetræsfade inden de kommer
på flaske, og andre kommer direkte på flaske efter
et par måneders stabilisering. Tiden mellem høst
og til at vinen ender i glasset afhænger af druernes
kvalitet, hvor det vurderes om vinen skal lagres i et
par måneder eller 20+ år. Metodikkerne herom kan
variere kraftigt, eller helt ses bort fra for at kreere en
særlig type vin, det er noget som forsat bliver mere
og mere populært, hvorfor mange nye typer vin de
seneste par år har ramt markedet.

Lagring foretages som regel i en given periode, der
enten er til for at leve op til kravene for vintypen, eller
for at opnå et særligt udtryk. Lagring kan både ske i
ståltanke eller træfade. Ståltanke bruges som regel
i forbindelse med kortvarig lagring for at stabilisere
vinen, hvor træfade har det formål at bidrage med
smagsnoter fra træet til vinens karakter og smag.
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Druetyper: Grønne og røde eller hvide og mørke.
Druerne afgør vinens udtryk, og jo mere man får
smagt, jo bedre kan man identificere, hvordan de
opfører sig i vinen, og hvilket historie de fortæller.
Verdens bedste sommelierer kan udelukkende ved at
iagttage, smage og dufte vinen forklare hvilken drue,
område, land og producent der er tale om.

ØVRIGT: Vinens verden er enorm. Dette materiale
fungerer blot som introduktion. Såfremt en dybere
forståelse for vin ønskes, bør man udforske følgende:
Vinregioner: Her skelnes der typisk mellem såkaldt
”Old World” som omfatter Vesteuropæiske vinlande
herunder Italien, Frankrig, Tyskland og Spanien samt
lande indenfor den Europæiske grænse. New World
vine udmærker sig ved at være strengt reguleret,
da områderne har en lang historik, samt behandling
af druer og tradition som de skal leve op til. ”New
World” vine omfatter Australien, det amerikanske
kontinent og øvrige lande. Det er vigtigt at pointere
at der er mange individuelle områder som kan være
spændende såsom Bourgogne i Frankrig, Toscana i
Italien og Napa Valley i U.S.A.
Klassifikationer: På engelsk oftest refereret til som
appellation. Er et kvalitetsstempel, der typisk kan
læses på vinens etikette. Hvad angår stille vine kan
det være f.eks Vin de Pays, DOCG, A.O.C, Grand
Cru eller Premier Cru. Appellation er gældende
primært for Old World, for det tages en anden mindre
højtidelig tilgang i New World.
Sødmegrad og druesammensætning:
I Champagne og mousserende vine foreskriver
etiketten altid hvorledes sukkerindholdet og
drueforholdende er. F.eks. Blancs de Blancs
(udelukkende Chardonnay) og Brut som er ”tør”
med kun 0-12 gr. sukker pr. liter tilføjet.
Champagne betegnelser angives på etiketten i
forhold til mængden af restsukker pr. liter:
0-3 g/l – Brût Nature
Ingen sukker tilsættes og er den tørreste udgave.
0-6 g/l – Ekstra Brût
Tør og klar i stilen.
0-12 g/l – Brût
Mest sete betegnelse – kan variere i udtryk da den
kan dække fra 0-12 g/l.
12-17 g/l – Extra Dry
Champagnen har nu en anelse sødme.
17-32 g/l – Sec
Sec betyder tør på fransk. Men denne champagne
har en del sødme alligevel.
32-50 g/l – Demi sec
yderst sødmefuld og ofte med et frisk pift – kan med
fordel bruges til dessert og kage
50+ g/l – Doux
Så er der fuld blus på sødmen.
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MICHELADA
12 cl Pilsner, 2 cl friskpresset limesaft,
7 cl tomatjuice.

Øl

DEFINITION: Øl er resultatet af gæret sukker, der
er udvundet fra maltet byg samt hvede, majs og
ris. Andre alkoholiske drikke gæret fra andet end
kornsorter såsom druesaft (vin) og honning (mjød),
kan ikke kaldes øl. Cider er ofte nævnt i forbindelse
med øl, men er lavet på gæret æble og/eller
pæremost. Et indhold på minimum 35% æblemost
for at kunne kaldes cider ifølge engelsk lovgivning.
Dette varierer fra land til land dog.

Metode: Byg ingredienser i afkølet ølglas, fyld med
is og rør rundt med barskeen.
Pynt: Saltet glaskant.

PRODUKTION: Øl produceres ved at brygge
vand, gær, humle og maltet korn. Undervejs i
gæringsprocessen udvikles der sukker, som bliver
til alkohol og kuldioxid og dermed øl.
GOOD TO KNOW
Nogle øl er pasteuriseret for at fjerne eksisterende
bakterier og øge holdbarheden.
I nyere tider er ufiltreret øl blevet populært da man
bevarer de rå smagsnoter og en cloudy tekstur.
Et 3900 år gammel Sumerisk digt indeholder den
ældste opskrift der nævner øl. Hvilket samtidig gør
øl til den ældste form for drik, vi kender til.
ØLTYPER
Pilsner: Den mest udbredte type. Lys og let i både
udtryk og smag og med en overtone af humle.
Ale: Gylden i farve og ofte med godt skum, mere
frugtig og dyb i smagen.
Lager: Udmærker sig ved at være undergæret og
at have en mørk, humlet og maltet smag.
IPA (India Pale Ale): Gylden, floral og bitter type.
IPA varierer meget i smag, men kendetegnes ved
den særligt frugtige og humlede bitterhed.
En fremstormende type øl der sidestilles med
pilsner i popularitet.
Weiss: Brygget på hvede, sødlig og forfriskende
Stout og Porter: Meget mørk farve og med et
nærmest karamelliseret udtryk, ofte også højere i
ABV og fed i tekstur.
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BÆREDYGTIGHED
I takt med en tiltagende udvikling i drift og
ledelse i restaurationsbranchen ser man mere og
mere omhyggeligt på, hvordan man kan holde
omkostninger og energiforbrug nede. I moderne
barer er ekstravagante garnishes (pynt), sugerør
og servietter typisk erstattet med et større fokus
på spiselige eller tørrede elementer samt bionedbrydeligt materiale. Flere og flere steder arbejder på
helt at afskaffe pynt, og fokuserer mere på tekstur og
præsentation.

TRENDS 2020

Spiritusverdenen bevæger sig hurtigere end
nogensinde før, og vi vil i de næste afsnit beskrive
de trends som vi ved er kommet for at blive, samtidig
med at vi giver et bud på, hvad der kunne blive den
næste trend.
ALKOHOLFRIE COCKTAILS OG MÅDEHOLD
Inklusion er et vigtigt emne i moderne kultur, og det
gør sig også gældende i spiritusverdenen. Man skal
have ret til at vælge og ret til at holde igen. Derfor
ses udbredelsen af alkoholfri spiritus, mixere og
spritzere i stigende grad at udvikle sig. Langt de
fleste tager udgangspunkt i klassiske cocktails
såsom Dark ’n’ Stormy, G&T samt Aperol Spritz,
men i kraft af, at man nu opererer med basen, som
det alkoholfrie kan man se på mocktails eller cocktailopskrifter på en ny måde.

Bæredygtigheden gør sig også gældende med
et større fokus på personalets helbred, med større
fokus på kortere vagter, bedre løn og ansættelsesvilkår, adgang til fitness og sundere personalemad.
Energiforbruget kan blandt andet måles i en større
tendes til at bruge blokis, som kræver mindre
produktion fra ismaskinen, samt at ismaskiner,
køleskabe, frysere, kaffemaskiner, lyspærer mv.
fremstilles med et mindre energiforbrug.

Begrebet no-low betydende ingen eller lidt alkoholfri
er med til at man nu også leger med opskrifter som
f.eks udelukkende består af vermouth og likører, da
dette vil give en god cocktail men med væsentlig
laverer alkoholprocent.

SUNDHED OG SIKKERHED
Branchens ry med dårligere arbejdstider og alkohol
samt stoffer er ved at være manet til jorden.
Bartendere i dag, har større fokus på at holde sig i
god fysisk i form, noget er i stigende grad tilbydes
som en del af ansættelsespakken, foruden fokus på
vegansk og vegetariske muligheder for p-mad giver
adgang til en sundere og mere varieret kost. Barer
bygges i dag også med et større fokus på arbejdsstilling der ikke belaster ryg, knæ og skuldre i
samme grad som tidligere.

EKSEMPLER PÅ NO-LOW OPSKRIFTER
VIRGIN GREEN PARK
5 cl Seedlip eller Gin-ish, 10 basilikumblade, 3 cl
friskpresset limesaft, 2,5 cl gomme
Metode: Muddle basilikum og tilføj de øvrige
ingredienser. Shake kraftigt i 10 sekunder. Double
strain shakerens indhold over i et afkølet cocktailglas.
VIRGIN RABBIT
5 cl Rum-ish, 3 cl appelsinjuice, 1,5 cl ahornsirup, 1,5
cl friskpresset citronsaft
Metode: Tilføj alle ingredienser i shakeren. Shake
kraftigt i 10 sekunder. Double strain shakerens indhold over i et afkølet cocktailglas.
Pynt: Ingen
VERMOUTH OG TONIC
5 cl Armas de Guerra Vermouth Riserva Blanco,
15 cl Tonic
Metode: Alle ingredienser hældes over glas fyldte
med is og røres rundt inden der pyntes.
Pynt: Rød grapefrugt
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Spiritusbrands vil være meget kraftigere fokuseret
på den private forbruger og vi vil se mange flere
nye typer spiritus både uden, med lidt eller normalt
alkoholindhold men vigtigheden af at forbrugeren
skal have ret til at vælge, vil vinde mere frem.

KOMMENDE TRENDS
2020 har haft en uheldig og altødelæggende krise
i kraft af Covid-19/Coronakrisen. Dette satte hele
branchen under heftig beskydning da det jo opildner
til misbrug og uhensigtsmæssig adfærd, og på den
måde er branchen blevet opdelt i 2, de mere rolige
udskænkningssteder såsom cocktailbarer, hoteller
og restauranter og feststeder såsom natklubber og
spillesteder samt festivaller.

Teknologi vil også blive en mere og mere integreret del af cocktailverdenen. Spiselige sæbebobler,
skum, røg, luft, mv. er allerede opfundet, så hvad
kan det næste blive.

Som resultat har det affødt en trend om at drikke
bedre kvalitet, ikke nødvendigvis mindre, men mere
velovervejet, hvilket kan bane vejen for flere kvalitetsprodukter, men vi vil se en meget usikker fremtid
for de selvstændige forretninger, både nationalt og
internationalt.

Og så håber vi naturligvis på at det at være bartender
kan blive mindst ligeså populært, som de mange
kendte kokke oplever. Det er ikke kun en erklæret
mission fra Oskar Davidsen side men også branchen
generelt, da fremtiden pt. mangler gode nye talenter,
der kan være med til at bære traditionerne og
håndværket videre.

Det ville være nærliggende at se kreative tiltag som
samler branchen, mikrofestivaller samt lang større
udbredelse af private arrangementer og services
derom bliver udviklet og præsenteres over den
næste tid, samt stigende online muligheder for viden
og uddannelse.
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ORDLISTE &
DEFINITIONER
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Absint: Spiritus lavet på anis, ofte med en høj ABV
mellem 60-89%

Coupetteglas:

ABV: Alcohol by volume. Beskriver indholdet af alkohol i en given spiritus.
Angostura bitters: Højkoncentreret alkoholisk bitter
der består af ca. 150 forskellige botanicals og
krydderier opfundet af Johann Gottlieb Benjamin
Siegert i byen af samme navn.

Dash: Svarer til 10 dråber
Digestif: En drink der nydes før eller efter et måltid
for at hjælpe med fordøjelsen.

A.O.C – “Appellation d’Origine Contrôlée”: Er en
fransk betegnelse for det regulativ, der sikrer, at al
produktion her især vine lever op til de specifikke
krav der sikrer kvaliteten af produktet. Bruges også
til at regulere spiritus og ost bl.a.

DOM Bénèdictine: Fransk likør lavet på 27
blomster, krydderier, urter, rødder og krydderurter
fra Normandiet.

Armas de Guerra: Spansk vinproducent der er en af
de ældste vinhuse i Spanien med historie helt tilbage
til 1870.

Double strain: Teknikken hvor der sies igennem
en fin si for at give drinken en klar farve uden isflager eller rester fra f.eks krydderuter. Bruges oftes til
cocktails der serveres i martiniglas.

Avec: Betydende ”med”. Er et udtryk der bruges til
at beskrive den brede kategori af spiritus der nydes
efter et måltid på en restaurant.

Fermentering: Gæringsprocessen er processen
hvor sukker omdannes til alkohol (ca. 9-14%) og
kyldioxid ved hjælp af gær.

Bitter: Er traditionelt urter og citrus opløst i alkohol
med bitter eller bittersøde noter. Historisk har bitter
altid haft et medicinsk formål og nydes i dag som
digestif. Bitter produceres i dag ved at infusere eller
destillere aromatiske ingredienser, herunder typisk
cassia bark, gentian, appelsinskal og kinin.

Gomme: Også kaldet simple syrup, en sirup lavet
på lige dele sukker og vand der er kogt op.
Nogle simple syrups lavet 1 til 2, hvilket giver en
mere tykflydende sirup, i sådanne tilfælde bør der
bruges mindre i opskrifter for at cocktailen ikke
bliver for sød.

Blended Scotch Whisky: Er et udtryk der opstår
ved at blande single malt whisky fra flere forskellige
destillerier.

Highballglas:

Cocktail/martiniglas:

High-proof: Et udtryk for en vin eller spiritus der har
en højere ABV en normalt
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Sulfitter: Også kaldet svovl, er livsvigtigt for
mennesket, da det hjælper leveren til at nedbryde
gifte. Svovl fremdannes i gæringsprocessen, og
tilføjes i små mængder for at sikre, at vinen ikke
eftergærer eller iltes, og dræber skadelige bakterier
og gærsvampe.

Hurricaneglas:

Tanniner: Også kaldet garvesyre er et stof, der
sidder naturligt i rødvinsdruers skal, kerner og stilk
og kan smage både besk skarp og kan have en
udtørrende effekt i munden på samme måde som te
men giver samtidig vinen en vigtig struktur, tekstur,
bitterhed og fylde.

Jigger: Betegnelsen for et professionelt målebærer
Lowballglas:

Triple sec: En klar lys likør lavet på appelsiner, sec
er fransk og betyder tør.
Vermouth: Aromatiseret vin, typisk tilsat rødder,
bark, blomster, frø, urter og krydderier

Maraschino kirsebær: Er en klassisk type cocktailkirsebær der konserveret i sin egen lage for at givet
et ultrasødt og meget smagfyldt bær.

Vedrenne: Fransk producent af sirupper, kvalitet
siden siden 1923.

Mezcal: Agave-spiritus der er produceret ved at ryge
agave-planten, hvilket giver et karakteristisk røget
udtryk og smag.

Zest: Udløsning af olier fra citrusfrugt, der skabes
ved at skære citrusskal fra og presse med 2 fingre.

Melasse: En tykflydende honningagtig mørk sirup
som er resultatet af krystalliseret sukkerør.

Æteriske olier: Er flygtige olier der, afhængig af
råmateriale agerer forskelligt. Olierne findes i
planteceller eller kirtler, enten på oversiden af
planten eller i plantevævet. Typisk vil vi i barfaget
bruge olier fra citrus, som udløses via skallen, der
enten udløses udover drinken for duft eller muddles i
cocktailen for smag.

Orgeat sirup: Mandelsirup udtales på fransk (Orsja)
Peychaud’s bittes: Gentian-baseret bitter, i samme
stil som Angostura, dog med en overtone af anis og
mynte. Den blev opfundet i New Orleans omkring
1830 af Antoine Amédée Peychaud.
Saltet glaskant: Teknikken for man væder glassets
kant i lime- eller citronsaft og dypper den i havsalt.
Single Malt Whisky: Skotsk whisky fra ét destilleret
lavet på én type korn.
Sommelier: Er betegnelsen for en vinkyndig, der har
gennemgået en uddannelse indenfor vin og spiritus.
Højprofileret restauranter har typisk en fast sommelier
der er tilknyttet, for at sammensætte vinkort og vin til
maden. Der er flere grader af uddannelsen, og den
mest udbredte uddannelse er WSET – Wine and
Spirits Education Education Trust. I Danmark er
vinakademiet en anderkendt uddannelse
indenfor faget.
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