
  

Medalj till Bergslagens Organic Gin  
Bergslagens Destilleri i Örebro har nu släppt sin första Ekologiska 
produkt, ”Bergslagens Organic Gin” och det blev succé direkt, 
silvermedalj på den prestigefyllda internationella tävlingen IWSC i 
London  

International Wine and Spirits Competition (IWSC) i London är världens äldsta och mest 
prestigefulla dryckestävling och i den prestigefulla klassen Contemporary Style Gin knep 
Bergslagens Organic en silvermedlaj. Bergslagens Destilleri var den enda svenska 
spritproducenten att vinna medalj i den klassen i årets tävling. 

Vi är förstås väldigt stolta över utnämningen och det är ett bevis på att vi har tagit fram 
en bra kvalitets produkt säger VD Mats Lihnell – Vi har gjort en Gin som passar bra till 
att drickas som den är med is och kanske en citronskiva. Den fungerar också väldigt bra 
som bas i en klassik Gin & Tonic eller i en Dry Martini. Kryddningen är förstås hemlig och 
det är bara vi som känner till den men den innehåller de klassiska Ginkryddorna såsom 
enbär, citrus, koriander etc, forsätter Mats Lihnell 

Patrik Axelsson, Försäljningschef ser stora möjligheter med den nya produkten,  
- Att ta fram en egen Ekologisk gin ligger helt klart i tiden och att vi fick en silvermedalj 
på IWSC kommer hjälpa oss i det framtida arbetet med att få ut ginen på marknaden. 
Efterfrågan av ekologiska produkter ökar hela tiden och vi vet att intresset för bra 
Ekologisk gin är stort bland konsumenterna. Vi jobbar hela tiden på att utveckla nya 
egna produkter som vi gillar och som marknaden vill ha, vi har redan fått en order från 
utlandet vilket känns positivt samt att restauranger nu hör av sig och vill ha leverans, 
säger Patrik Axelsson stolt. 
 

Bergslagens Organic Gin har art nr:30089-02  
och kostar 241 kr för 500 ml.  

Ginen finns på Systembolagen i Örebro 
och är beställningsbart till alla andra  
butiker i Sverige 

 

 

Bergslagens Destilleri Örebro AB jobbar med att ta fram spritprodukter för den svenska och internationella 
marknaden. All produkter finns just nu på Systembolagen i Örebro och i beställningssortimentet. Bolaget driver 
även den svenska delen av ”The Scotch Malt Whisky Society (SMWS)” som finns i 17 länder. SMWS är en 
oberoende buteljerare och erbjuder whisky från hela världen.   

Länk till etikett: http://www.bergslagensdestilleri.se/?p=2375 
Länk till silvermedalj: http://www.bergslagensdestilleri.se/?p=2384 
Länk till logga: http://www.bergslagensdestilleri.se/?p=1383 
 
Mats Lihnell, CEO, 0708-235682, mats@bergslagensdestilleri.se 
Patrik Axelsson, Sales Manager, 0733-189000, patrik@bergslagensdestilleri.se 


