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Ginologist

Johannesburg
Sydafrika

Människor har använt vetenskap för att skapa och förbättra nästan alla aspekter av vår
vardag, så varför inte använda den för att fullända en gin? Detta är tanken som våra
vetenskapligt inriktade ginologer hade efter många timmars ginprovning och analys.
Hur är det gjort, vilka smaker ger olika botaniska ämnen, vilken styrka destilleras den till,
ska den macereras ...? Det här är bara några av de frågor de visste att de var tvungna att
hitta svaren på. Beväpnad med grundprinciperna - Kvalitet, originalitet, engagemang och
experimentalism, satte de sig ut på sin vetenskapliga upptäcktsresa.
Allt började med att skapa en fullt inglasad destillationsutrustning rakt ut ur en
laboratorieuppställning och att finna de bästa ingredienserna från hela världen. Från
enbären som ger gin en perfekt bas för botanikerna som kittlar näsan och fyller gommen.
Det tog månader att utveckla formlerna och efter 15 testgrupper och många smakprov
utformades en process som behandlade varje enskild del av receptet med största möjliga
respekt till ingredienserna så att de bästa aromerna kom fram - utifrån Ginologists
vetenskapliga kvalitetssegment skapades något unikt och värdigt.
Slutresultatet, Ginologist, är en gin skapad för att delas med vänner, en gin att njuta av när
nya minnen skapas. Vetenskapligt formulerad för att vara den perfekta drycken för varje
tillfälle.
Att göra Gin är inte en konst, det är en vetenskap!
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Spice Gin
SMAKANMÄRKNINGAR
En helt unik blandning av de finaste kryddorna, inklusive svartpeppar och
paradiskorn, kompletterad med bark av cassiaträd, kardemumma och koriander.
Denna blandning med för till att öka komplexiteten och balansen till en oslagbar
dricksupplevelse.
NÄSA
En komplex sammansättning av kryddiga toner, följd av hård peppar och
understödd av kaneltoner från bark av cassiaträd.
GOM
En Eastern Style London Dry. Spice Gin skapar komplexa kryddiga toner med
inslag av kanel. De unika och skräddarsydda smakerna täcker munnen och
tungan med en varm charm, med ett mjukt avslut. Komplexiteten och mjukheten
hos Spice gin gör det enkelt avnjuta den ”on the rocks”.

Typ
Gin
Alkoholhalt
43%
Volym
750 ml
Land
Sydafrika

Floral Gin
SMAKANMÄRKNINGAR
En aromatisk bouquet accentuerad av rosé geranium och apelsinblomma så mjuk
och lekfull att det garanterar en spännande upplevelse.
NÄSA
En mycket aromatisk gin, rosé geranium kommer genom starkt och understöds av
pollennoter från apelsinblomma.
GOM
Denna New Style-gin frestar smaklökarna med sin rosé geranium-ledda blommiga
infusion och en långvarig smak som elegant avslutas av mjuk torrhet när
apelsinblomman gör sig påmind. Blommigt medley som ger detta Floral Gin en
upplevd sötma, vilket gör den idealisk för dem som föredrar att servera gin med
lite tonic eller sodavatten.

Typ
Gin
Alkoholhalt
43%
Volym
750 ml
Land
Sydafrika

Citrus Gin
SMAKANMÄRKNINGAR
Lime, grapefrukt och en antydan till citron kombineras för att skapa denna härligt
uppfriskande gin.
NÄSA
Rena toner av citrus anfaller näsan, med tydligt urskiljbara toner av både lime och
grapefrukt.
GOM
En puristisk tappning på citrusginet med rena, skarpa citrussmaker som tar den
centrala rollen till vad som är en otroligt uppfriskande smak. Färska citrussmaker
stannar kvar på tungan, med lime och grapefrukt återigen tydligt urskiljbara.

Typ
Gin
Alkoholhalt
43%
Volym
750 ml
Land
Sydafrika
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Leveransvillkor
1. Ordinarie leveransvillkor (avgiftsfritt)
· 10 fullgodskolli eller fler per leveranstillfälle,
alternativt ett ordervärde om minst 4500 kr.
· Ordertagning 2 arbetsdagar före överenskommen
leveransdag. Leverans sker enligt överenskommen
leveransdag utan särskild tidspassning under
leveransdagen.
· Leveransväg till/från kund anvisad uppställningsplats
får maximalt innehålla 5 trappsteg.

2. Särskilda leveransvillkor (f.n. 300 kr/st)
Önskemål om särskilda leveransvillkor, dvs. extra
service utöver ovanstående leveransvillkor, måste
godkännas av Hormiga.
Exempel på särskilda leveransvillkor:
1. Leverans vid förutbestämd tidpunkt under
leveransdagen.
2. Särskild returtagning utan ny leverans.
3. Leverans och returtagning på annan dag än
överenskommen leveransdag.
4. Sen inkommen order.
5. Order mindre än 10 kolli per leveranstillfälle.

3. Reklamationsvillkor
Kvalitets- och kvantitetsfel i vara ska anmälas till
Hormiga inom 2 dagar från leverans.
Fel som inte rimligtvis kan uppdagas vid leverans, ska
anmälas så snart felet upptäckts eller borde upptäckas.

Kontakt
M&A Hormiga AB
Postadress:
Flyinge 1561
247 92 S Sandby
Sverige
info@hormiga.se
www.hormiga.se
Mailorder:
info@hormiga.se
M&A Hormiga AB reserverar sig för eventuella
tryckfel. Med reservation för att årgångar på
viner kan variera vid leverans mot bilderna i
denna katalog.

