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Ramlösas kryddiga nyheter förhöjer måltidens smaker
I vårnyheterna Ramlösa Äpple & Rosmarin och Ramlösa Citron & Ingefära har vattnet smaksatts
med fräscha frukter och lätt krydda vilket gör att dryckerna passar utmärkt tillsammans med en god
måltid. Kryddor och örter har i alla tider använts för att sätta smak på mat, och med Ramlösas nya
tillskott intar smaksättningarna även dryckens värld. Nyheterna finns i butik från och med april 2015.
Att kombinera måltiden med rätt dryck är viktigt för att uppnå den
ultimata smakupplevelsen. En kulinarisk trend som ökar, och bland
annat synts mycket i Asien, är att matlagningens kryddor nu även
används för att smaksätta drycker. Klassiska fruktsmaker
kompletteras med aromatiska örter och kryddor vilket skapar
spännande smakkombinationer.
Ramlösa Äpple & Rosmarin och Ramlösa Citron & Ingefära är
speciellt framtagna för att passa till mat. Att de klassiska smakerna
äpple och citron får sällskap av rosmarin och ingefära gör dem till
balanserade måltidsdrycker som kan möta de flesta smaker.
Johan Hedberg som driver bloggen Matgeek.se har komponerat en
meny som utgår från nyheternas smaker.
– Samtidigt som svenskarna blir allt mer intresserade av att
kombinera mat och dryck börjar vi förstå att även vatten kan vara
en smakfull dryck som lyfter måltiden. Ramlösas vårnyheter passar
perfekt att dricka till en god måltid. Maten får ytterligare en
dimension när man låter smakerna i vattnet samverka för en större
helhetsupplevelse, säger Johan Hedberg.
Till Ramlösa Äpple & Rosmarin har Johan tagit fram ett recept på
Glaserade fläskkotletter med matvetesallad och fetaostkräm, där
drycken lyfter smakerna i den fräscha salladen och köttet får en
smakknuff av rosmarinen. Ramlösa Citron & Ingefära har Johan
kombinerat med ett recept på Torskrygg med brynt smör,
hollandaise och fänkålssallad, en klassisk rätt som får lite extra
sting från ingefäran i drycken.
Johans recept finns bifogade nedan. Ramlösa Äpple & Rosmarin
och Ramlösa Citron & Ingefära finns i butik från och med april
2015.
För mer information, kontakta gärna:
Henric Byström, Kommunikationschef Carlsberg Sverige
Telefon: 070-483 05 48, E-post: henric.bystrom@carlsberg.se
För högupplösta bilder:
https://app.box.com/s/5doetcuymthfqj6eizb8gbkfucrhyib0

Ramlösas vatten
Ramlösa har i århundraden levererat friskt och naturligt mineralvatten från källan i Ramlösa Hälsobrunn. Redan år 1707 ansåg provinsialläkaren
Johan Jacob Döbelius att Ramlösas vatten hade ”en mycket god inverkan på hälsan”. Det tar 70 år för en droppe regnvatten att nå Ramlösas källa.
Under den tiden har vattnet renats och berikats med mineraler från berggrunden vilket resulterar i ett väl balanserat naturligt mineralvatten. Ramlösa
lanserade 1990 sin första smaksättning, Ramlösa Citrus, och sedan dess har smaksatt mineralvatten blivit alltmer populärt.

