HATÁS
Az absinth hatása meghaladja a többi szeszes italét,
mivel alkoholon kívül további pszichoaktív anyagot tartalmaz.
Itt döntõ jelentõségû a „thujon“, a vermutkivonat
alkotóeleme.

VOM FASS
KÜLÖNLEGESSÉGEK

Az ürömnövényekhez tartozó vermut
(artemisia absinthium) bokros növény,
amely igen száraz körülmények között,
szürkés zöld színû szárnyalt leveleket
sarjaszt, sárgás füzérvirágzatot hajt és
a délceg egy métert is elérheti.

AZ ÖN VOM FASS ABSINTHJE
A spanyol fennsíkokról származó válogatott
absinthnövények szolgáltatják absinthünk pszichoaktív alkotóelemeit.
Absinthünk pasztellzöld és víz hozzáadása után
zöldesfehérre színezõdik. A kiegyensúlyozott
ízben vermut és ánizs dominál.

Kesernyés-édes fûszernövény-aromáját kiemelkedõ zamata határozza meg. Spanyolországból származó nemes abszinth 55 % alkoholtartalommal.
Látogasson meg bennünket és kóstolja meg...
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Csak ez a jel a garancia a legkiválóbb gyártói-minõséghez és ezért ez a garancia a korlátlan élvezetekhez. Sikeres ötletünknek, hogy folyó termékeket, sokféle nemzetközileg csúcsminõségû a legmagasabb
minõségi igényeknek megfelelõ bort, olajat és ecetet, valamint szeszes italt kínáljunk, idõközben utánzói
akadtak. Figyeljen tehát VOM-FASS üzleteinkre, amelyek csak ezzel a márkajellel forgalmazzák és
garantálják ezt a rendkívüli minõséget.
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TÖRTÉNELEM

ÉLVEZET

CSÁBÍTÓ ABSINTH

HOGYAN IGYUNK ABSINTHET?

Évtizedekig tartó tilalom után az az ital, amely a
19. század sok mûvészét inspirálta, az absinth,
Németországban ismét legális. Mi a titka ennek
a zöld, magas alkoholtartalmú elixírnek?

Az abszint lényegesen több alkoholt tartalmaz, mint a
a legtöbb más szeszes ital, ezért csak ritkán isszák
tisztán.Többnyire jeges vízzel, de francia pezsgõvel,
vagy vörös- vagy fehérborral is szaporítják.

A ZÖLD TÜNDÉR TÖRTÉNETE

A keserû likõrbõl hagyományosan kb. 30 ml-t
öt rész jeges vízzel hígítanak fel.

A Henriod testvérek 1769-ben alkoholból, vermutból,
ánizsból és további fûszernövényekbõl élénkítõ
egyetemes gyógyszert fõztek, amely a hangulatot
különös módon stimulálta.

A legtöbb absinth opálossá kezd válni, amikor keverik.
Tejszerû csillogást vesz fel, mivel a fûszernövénykivonatok vízben nem oldhatók.

Röviddel a századforduló elõtt Henri Dubied a
Henriod testvérektõl megvette a titkos receptet és
nem sokkal azután vejével, Henri-Louis Pernodval
létrehozta az elsõ abszintlepárlót.

Mint hajdanán, az absinthet ma sem csak vízzel, pezsgõvel
vagy borral, hanem más szeszes italokkal is keverik.
Az absinth egyenesen koktéltörténelmet írt, mivel a
sazerac, állítólag a világ elsõ koktélja, absinth-koktél.

Az absinth kezdettõl fogva mûvészek, intellektüelek
és bohém emberek körében volt kedvelt. A legnevesebb
abszintkedvelõk közé tartozott Baudelaire, Manet,
Verlaine, Rimbaud, Oscar Wilde, Degas,
Toulouse-Lautrec, van Gogh, Gauguin, Picasso.

Koktélok

Közvetlenül az I. Világháború kitörése után a francia kormány
törvényt hozott, amely megtiltotta az absinth elõállítását és
értékesítését Ebben az idõben az absinthet a legtöbb európai
országban, valamint az Egyesült Államokban is betiltották.

ABSINTH-KIR

8 cl pezsgõ
1 cl absinth
1 cl Cassis
Az absinthet és a cassist töltse
egy pohárba és öntsön rá
pezsgõt.

Az absinth maradt az egyetlen szeszes ital, amelyet valaha
olyan rendkívüli betiltás sújtott, amelyet a tilalom végén
nem vontak vissza.

AZ ABSINTH RITUÁLÉ
Töltsünk VOM FASS absinthet egy pohárba.
Mártsunk az absinthbe egy különleges absinthes
kanalat vagy egy cukros villát és gyújtsuk meg.
Amint a cukor buborékokat vet vagy karamellizálódik, mártsuk a kanalat az absinthbe és oltsuk el.
Azonnal vegyítsük jéghideg vízzel 50:50 arányban,
nehogy meggyulladjon az alkohol a pohárban.

DEATH IN THE
AFTERNOON

8 cl francia pezsgõ
2 cl absinth
Az absinthet öntse összezúzott jégre
és töltse fel francia pezsgõvel.
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ABSINTH SOUR

4 cl absinth
4 cl citromlé
2 teáskanál cukor
Helyezze jéggel a sékerbe, jól rázza
össze és a szûrõn keresztül öntse ki.

