
”PLEX iscider 2017 visar upp 
nya sidor av vad iscider kan vara 
för mig vilket är fantastiskt kul. Den tidigare 
strama profilen är delvis ersatt av en tyngre, 
rundare karaktär, utan att iscidern för den 
skull har förlorat i tydlighet. 
För mig blir det barndomsminnen av mina 
föräldrars parad-dessert som var smörstekta 
bananer med karameliserat socker och vanilj-
glass. Det här är ett vin som skulle få de trista 
bitarna i Aladdin asken som ingen vill ha 
på jul att skina upp. Jag skulle också säga 
att 2017 är mer ett ostvin än tidigare men 
att det kanske framförallt skulle göra sig 
otroligt bra till en cigarr av rätt sort.”

Petter Alexis Askergren, November 2019.



 
BRÄNNLAND ISCIDER PLEX 
FATLAGRAD BARRIQUE 2017

ALKOHOLHALT: 9,5%  
RESTSOCKER: 210 gr/liter
TOTAL SYRA: 24 gr/liter
BUTELJERAD: 2019
ÅRGÅNG: 650 flaskor 187 ml – 6 flaskor/kolli

SERVERINGSTEMPERATUR: 8-12 grader

LAGRING/FÖRVARING: Svalt och mörkt. Stor lag-
ringspotential. 

MED MAT: Ostar, desserter med inslag av äpplen 
och bär, ank och gåslever. Cigarr och meditationsvin.

Innehåller sulfiter • Contains sulfites • Enthält Sulfite • Contient des sulfites 

• Contiene solfiti • Contiene sulfitos

FÖRFRÅGNINGAR: order@brannlandcider.se

SMAKNOTER AV PETTER ALEXIS ASKERGREN
 
UTSEENDE 
Mörkt röd gyllene. Mer koncentrerad än tidigare årgång, rör sig 
mot mörkt socker.
 
DOFT 
Röda äpplen med inslag av stenfrukt, tydlig doft av honung och mo-
gen, tung frukt. Toner av Chesterfield fåtölj och engelsk marmelad.
 
SMAK
Stor smak med avec-liknande varm karaktär. Stark ryggrad och 
kropp. Tung söt fallfrukt. Lång rundad avslutning där syran är väl 
integrerad med sötman. Aprikos och honung.
 
KOMMENTARER TILL SMAKNOTERNA 
Andreas Sundgren Graniti, Brännland Cider
Brännland Isicder PLEX 2017 bygger på äppelsorterna Ingrid
Ingrid Marie, Kim, Aroma, Belle De Boskoop och Cox Orange vars 
äppelmust koncentrerades med hjälp av Västerbottnisk vinterkyla. 
Iscidern jästes varsamt under våren 2018 och fick sedan mogna
i 12 månader på ett 114 liters ekfat tillverkat av Transylvansk ek. 
 
Brännland Iscider 2017 är en iscider som balanserar djup och tyngd 
med mörk karibisk sötma och stram äppelsyra.

Med hjälp av norrländsk vinterkyla 
koncentrerar vi must från Svenska äpplen 
och jäser den söta musten till ett isvin 
med lika delar friska äppelaromer, 
syra och sötma.
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