England

CORNISH GOLD CIDER

PRODUCENT:
LAND:
DISTRIKT:

Cornish Orchards
England
Cornwall

ALKOHOLHALT:
VOLYM:

4,5%
330 ml

ART.NR.:
PRIS EXKL. MOMS:
FL/KRT:

48508
20:12

Cornish Gold cider har en frisk och söt doft av äpplen med tydlig krispighet. Moussen är fin
med härliga toner av friska, syrliga äpplen med ett långt och torrt avslut.
Cornish gold cider är gjord på 100 % färskpressad äppeljuice. Endast naturligt socker används
och för att få fram så mycket aromer från äpplena som möjligt jäser man dem under årets allra
kallaste månader. För att få det rena avslutet så trippelfiltrerar man cidern.
Förutom att dricka som den är passar även Cornish Gold cider bra till en krämig pasta eller till
rätter av fisk, gärna fish & chips.
Cornish Gold cider är klarnad utan animaliska produkter och innehåller 37,8 g socker/liter.

Fruktsyra

Sötma

Fyllighet

Passar till
Aperitif, Fisk

Om Cornish Orchards
Det var på våren 1992 som Andy Atkinson anlände till, den över 400 år gamla, gården
Westnorth Manor Farm i Cornwall. Redan vid första besöket blev han inspirerad av de projekt
som pågick i området för att återplantera traditionella äppelodlingar. Han planterade direkt ett
flertal på sin egen gård som snabbt växte och blev en av de största odlingarna i området. Med
kärleken för sin äppelgård började Andy producera äppeljuice som han sålde på lokala
marknader. Cidern blev snabbt populär och sålde slut.
Med den framgången i ryggen, och i sann entreprenörsandra skapade Andy så småningom
Cornish Orchards cider. Idag, nästan 25 år senare, är företaget välrenommerat och har över
30 anställda som arbetar hårt för att skapa cider av hög kvalitet.
2013 ingicks ett samarbete med ölbryggeriet Fuller’s som idag har hand om all export och
serverar Cornish på sina pubar runt om i England.
Cornish Orchards hemsida
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