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Annonce

En nydelse for 
smagsløgene
Shots forbinder man normalt 
med små glas og alkohol. 
Svanes Ingefær Shot økolo-
gisk er alkohol fri men stærk 
og frisk i smagen. Den skal  
drikkes afkølet i små glas. Og 
hvis du synes, at smagen er for 
stærk anbefales det, at du kan 

blande den i din morgenjuice. 
Og tanken om, at ingefær har 
et godt ry er heller ikke nogen 
ulempe. Super Avisens forbru-
gerfamilier har testet Svanes 
tre Ingefær Shot økologisk og 
sender de gode drikke lige ind 
i Hall of Fame med tårnhøje 

karakterer. Opfordringen her 
fra skal lyde til butikker og 
supermarkeder: Få nu Svanes 
Ingefær Shot økologisk ind på 
hylderne, så os der ikke bor i 
nærheden af en helsekostfor-
retning også kan få chancen 
for at købe den gode shot. 

Super Avisen ønsker et stort 
tillykke – diplom og medalje er 
på vej. Her kommer forbruger-
familiernes kommentarer med 
karakterer afgivet i parentes:
AF GITTE ACKERMANN

Familien Brinck (5): 
- Det er absolut en god stærk 
drik, denne økologiske ingefær 
shot. Stærk i smagen og den 
kan med fordel blandes op i 
morgenjuicen, hvis man synes, 
at den er for kras i smagen. 
Familien Petterson (5): 
- En stærk og god drik, der 
nydes afkølet for alle dens gode 

egenskaber. Fin og flot embal-
lage i en god lille størrelse. 
Familien Wessel (5): 
- Der er skrevet meget godt om 
ingefærs fortræffeligheder rent 
sundhedsmæssigt og vi synes, 
at denne økologiske Ingefær 
Shot fra Svane Trading smager 
rigtig godt – frisk og indby-
dende morgenshot.

Familien Andersen (4): 
- God og meget frisk ingefær 
shot, hvor vi især bemærker, 
at den er økologisk og ikke til-
sat sukker. Vi synes godt om 
smagen og drikker den on the 
rocks.
Familien Gogtaph/Larsen 
(5): 
- Herlig frisk og god sundheds-

fremmende drik med en beha-
gelig let kras smag. Fin og flot 
emballage. En drik, som skal 
nydes afkølet.
Familien Larsen (6): 
- Vi har før haft gode erfarin-
ger med ingefær i forbindelse 
med køresyge. Denne økologi-
ske ingefær shot smager frisk 
og er tilpas sød i smagen. God 

størrelse på flasken.
Familien Jensen/Frederik-
sen (6): 
- Herlig velsmagende ingefær 
shot – frisk og fyrig i smagen og 
kendt for de gode egenskaber. 
Absolut en god oplevelse for 
smagsløgene.

Familien Brinck (5): 
- Det er helt sikkert en rigtig 
god Ingefær shot med granat-
æble. Smagen er især domine-
ret af citrus og ingefær, som vi 
holder meget af. En god måde 
at starte dagen på. Kan med 
fordel blandes op i morgen-
juicen, hvis man ikke er til den 
lidt stærke smag.

Familien Petterson (5): 
- En rigtig god opstrammer at 
starte morgenen på. En drik, 
der skal nydes afkølet. Smagen 
er god og stærk og især præget 
af citrus.
Familien Wessel (5): 
- Vi drikker denne økologiske 
ingefær shot med granatæble 
for dens gode egenskaber rent 
sundhedsmæssigt. Smagen er 

markant og meget tiltalende. 
Familien Andersen (6): 
- Vi er meget store fortalere 
for at starte morgenen med 
et herligt Ingefær shot med 
granatæble af helbredsmæs-
sige årsager. Smagen er mild 
og behagelig og især domineret 
af den gode ingefær og citrus. 
Vi er tilhængere af, at drikken 
er økologisk.

Familien Gogtaph/Larsen 
(5): 
- Frisk og velsmagende ingefær 
shot med alle dens gode egen-
skaber. Lidt kras i smagen, lige 
som vi kan lide den.
Familien Larsen (5): 
- Rigtig god og velsmagende 
ingefær shot uden nogen mar-
kant smag af granatæble. Mild 
og rund i smagen og med en 

tilpas sødme. Flot og informa-
tiv emballage i en helt tilpas 
størrelse.
Familien Jensen/Frederik-
sen (5): 
- Efterhånden kan vi ikke und-
være vores lille morgenritual, 
hvor vi tager et ingefær shot. 
Smagen er mild og tilpas sød. 
Vi synes om, at der er lidt kras 
eftersmag. Nydes afkølet.

Familien Brinck (6): 
- Vi nyder denne lille skrappe 
ingefær drik med markant og 
god smag af chili. Eftersmagen 
er varm, skarp og vedvarende. 
Lige noget for os.
Familien Petterson (4): 
- Rimelig stærk og god inge-
fær drik med chili. Nydes 
afkølet for alle dens gode 

egenskaber. 
Familien Wessel (5): 
- Varm, kras og velsmagende 
shot med en aldeles god og 
insisterende eftersmag af chili. 
Vi har nydt den sammen med 
lidt juice på morgenbordet.
Familien Andersen (5): 
- Vi var lidt delte i familien 
i forhold til smagen af dette 

økolgiske ingfær shot med chili 
fra Svane Trading. Vi var i fami-
lien enige om, at smagen er 
intens og eftersmagende ved-
varende og meget stærk. Men 
man kan jo bare blande den 
med en god morgenjuice.  
Familien Gogtaph/Larsen 
(5): 
- Det er da noget, der kan få 

sat gang i forbrændingen, dette 
økologiske ingefær shot med 
juice. Smagen er meget stærk 
og intens og vi kan alle godt 
lide den.
Familien Larsen (5): 
- En økologisk ingefær drik med 
en meget kraftig smag af citrus 
og ingefær og med en barsk 
og varm afslutning med stærk 
smag af chili. Smagen skal man 
lige vænne sig til og så bliver 
man også vild med den.

Familien Jensen/Frederik-
sen (5): 
- En god start på en god dag 
er dette ingefær shot med den 
gode, markante og stærke chi-
lismag. Fin flaske med et rigtig 
godt indhold.

Ingefær Shot økologisk (gennemsnit 5,14)

Økologisk Ingefær shot med granatæble (gennemsnit 5,14)

Økologisk Ingefær shot med chili (gennemsnit 5,00)

Skala: 2= Kunne have været bedre, 3= Acceptabel, 4= God, 5= Meget god, 6= Fremragende. 
Ved en gennemsnitskarakter på 4 eller der over udnævnes produktet til Superprodukt og ved 5 

kommer produktet i Hall of Fame.

Svanes Ingefær Shot økologisk er en frisk og stærk opkvikker, der 
bør drikkes afkølet. I denne forbrugertest kommer alle Svanes 
Økologiske Shots i Hall of Fame


