
De winter is voorbij
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SAMENVATTING

Scandinavische winters zijn heel lang en heel donker. Geen wonder dus dat de Finnen de
terugkeer van de zon steevast vieren met een uitbundig lentefeest. Vappu noemen ze dat, en
het laat zich het best omschrijven als een cocktail van carnaval en Koningsdag. Als
ambachtelijk Fins vodkamerk, helpt Finlandia ook in Nederland graag om van dit moment iets
bijzonders te maken.

Finlandia Vodka wordt gemaakt met het kraakverse smeltwater uit het ijs van Finse gletsjers.
De komst van de lente, en daarmee het smelten van dit ijs, wil Finlandia inluiden met twee
speciale lente cocktails: ‘Spring Bloom’ en ‘Spring Birch Sap’.

Spring Bloom
2cl Finlandia vodka
1cl appelsap
1 scheutje bosbessensap
druppels limesap

1. Zet een shotglas klaar.
2. Mix het appelsap, bosbessensap en limesap met de vodka.
3. Maak 'm af met verse bosbessen.

Spring Birch Sap
4cl Finlandia vodka
3cl citroensap
2cl suikerrietsiroop
2cl berkensap
1 druppel sodawater
IJsblokjes

1. Mix de vodka met het citroensap, de suikerrietsiroop en het berkensap.
2. Schudden, schudden, schudden.
3. Giet het uit over ijs en maak 'm af met het sodawater.

Over Finlandia
Het Scandinavische vodkamerk Finlandia wordt geproduceerd in de distilleerderij van
Koskenkorva. Dit centraal gelegen gebied wordt ook wel omschreven als ‘het thuis van de
stroomversnellingen’, wat refereert aan het door de lentezon gesmolten gletsjer water. Dit
oeroude water dient als basis voor één van de meest pure wodka’s ter wereld; Finlandia. Door
de zuivere kwaliteit van het water is de smaak fris, puur en kraakhelder. Perfect te gebruiken



voor cocktails of om puur te drinken met ijs en een limoentje.

Geen 18, geen alcohol - www.stiva.nl
Kijk voor meer informatie en zomerse cocktails op www.finlandia.com

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal neem je contact op met
Eline Rem eline@hagenspr.com of Sarah Hagens sarah@hagenspr.com
T: +31 20 625 9685
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