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Danske jordbær, franske bobler 

og en lille smule je ne sais quoi...

Pierson Cuvelier Tradition

- og vores ekstra sommergave til dig:

R O S E   C H A M  P A G N E   S P R I T Z  

champagne cocktail-mix 

- udviklet af barmanager hos Kester Thomas, Erwan le Bonniec.

En vidunderlig sommercocktail med en skøn rød farve og en lækker 

kombination af friskhed, sprødhed og bærsmag - se mere på bagsiden!

ROSE

CHAMPAGNE SPRITZ

Indeholder:

Ratafia Rouge fra Pierson Cuvelier

Cordial lavet af danske jordbær fra Rokkedyssegaard

Denne cocktail er udarbejdet til netop 

Pierson Cuvelier Tradition, 

som følger med i denne måneds pakke.

Vi anbefaler derfor, at du bruger denne champagne, 

når du mixer dine cocktails 

- der er også champagne nok i flasken til et glas eller to, mens du 

blander cocktails til dine gæster!

Skænk 10cl af cocktail-mixet i dit vinglas

Tilsæt champagne til glasset er halvt fyldt

Kom isterninger i din drink og rør lidt rundt - og nyd!

En lille historie om de røde bær 

Vi har brugt lækre, sa�ige, danske jordbær fra Rokkedyssegaard til denne cocktail.

Men vidste du, at havejordbær - altså de store bær, vi nyder i dag, faktisk er en krydsning 

mellem to vilde jordbær-forfædre fra henholdsvis Chile og Virginia i USA? 

Den europæiske jordbærhistorie starter i 1700-tallet, hvor en fransk løjtnant blev udsendt af 

Ludvig den 14.  til de spanske kolonier i Chile og Peru. Hans opgave var at udspionere og 

registrere forsvarsværker i de spanske kolonier. Han nøjedes dog ikke med at tegne forsvars-

værker, han tegnede også planter og indsamlede vilde jordbærplanter.

Da han i august 1714 kom tilbage til Frankrig, havde han fem levende Chile-jordbærplanter 

med hjem. Planterne voksede fint i Frankrig, men de gav ikke nogen bær. Først da de 

omkring 1740’erne blev plantet i den botaniske have i Brest i Frankrig, skete der noget. 

Chilejordbærret var blevet bestøvet af skarlagenjordbær, og det gav velsmagende gevinst. 

Skarlagenjordbærret fra Virginia er sandsynligvis ankommet til Europa først i 1600-tallet. 

Here�er gik det stærkt med udviklingen af nye sorter, og den udvikling er fortsat lige siden.

Champagnen i denne måneds kasse kommer fra 

PIERSON CUVELIER - det gælder også den 

ratafia, der er blandet i vores gave til dig.

Francois Pierson ses her på en mark, som han 

præcis ved, hvornår blev plantet - her kommer en 

lille solstrålehistorie fra Champagne:

”Den 11. marts 1993 var jeg i gang med at plante 

netop denne mark, da der blev kaldt på mig - min 

hustru var taget på hospitalet og var i gang med at 

føde.

Jeg stoppede arbejdet og tog ind på fødestuen for at 

se min nyfødte søn - han er nu 28 år og er en del af  

den generation, som er ved at overtage e�er mig... 

det er 5. generation her på gården, og denne mark 

har præcis hans alder...”

Se en video, hvor Francois Pierson fortæller 

hele historien... den ligger på vores 

facebookside.


