VIBEGAARD

PRODUKT SORTIMENT

Vintersymfoni
Vibegaard Vintersymfoni fås i to varianter; solbær og stikkelsbær.
Begge varianter er en lækker hjertevarm drik.
Saften er krydret med kanel, sirup, kardemomme, nelliker, vanilje
og appelsin. I solbærsaften er der yderligere tilsat lidt anis.
Vintersymfoni nydes varm hele den lange kolde vintertid.
Vintersymfoni er klar til at varmes op til en lun drik.
750 ml. 12 stk. pr. kolli.

Single Saft
Vibegaard Single Saft fås i fem varianter;
Solbærsaft, ribssaft, stikkelsbærsaft, hyldeblomstsaft samt en blandingssaft af alle tre bærvarianter.
Vibegaard Single Saft er fremstillet uden tilsætningsstoffer, farve og konserveringsmidler.
Single Saft er den ypperste måde at fremstille saft
på. Bærrene presses kun én gang og bevarer dermed de gode egenskaber såsom antioxidanter,
vitaminer, farver samt den gode smag.
Alle Single Saft skal blandes i forholdet:
1 del Single saft til 4 dele vand.
500 ml. 12 stk. pr. kolli.

Single Saft drikkeklar
Vibegaard Drikkeklar saft er serveringsklar Single Saft i flaske.
Vibegaard Drikkeklar saft fås i fem varianter:
Solbærsaft, ribssaft, stikkelsbærsaft, hyldeblomstsaft samt en
blandingssaft af alle tre bærvarianter.
Drikkeklar er fremstillet med et minimum af sukker og ingen
konserveringsmidler. Drikkeklar bør nydes afkølet.
250 ml. 20 stk. pr. kolli.

Sirup
Vibegaard Sirup findes i tre varianter; Solbærsirup, ribssirup og
stikkelsbærsirup.
Vibegaard Stikkelsbærsirup deltog i en blindtest med 9 forskellige sirup (bla. også fra Claus Meyer) og her blev Vibegaard
Stikkelsbærsirup kåret til ”Danmarks Bedste Sirup”.

KÅRET TIL:

200 ml. 8 stk. pr. kolli.

Danmarks
Bedste
Sirup
Vibegaard Solbærsirup var med
på Danish International FOOD
Contest i Herning
i november 2012
og vandt guldmedalje.

Mousserende vin
Vibegaard Mousserende vin findes i tre varianter;
Stikkelsbærvin, Espinosa - som er en storebror til
stikkelsbærvinen, lavet i en lidt finere kvalitet og
med flere bobler samt rosévin lavet på ribs.
Vinene er fremstillet af bær fra Vibegaards egne plantager og derudover tilsat en smule citron og mynte så
begge vine har en dejlig frisk let smag.
Vinene udmærker sig også ved lave
alkoholprocenter på bare 6%
Vinene er velegnede som velkomstdrink,
aperitif og ideelle til at nyde
iskolde på terrassen
en sommeraften.
750 ml. 6 stk. pr. kolli.

Aronia Shot
Vibegaard Aronia Shot med ingefær er en lækker shot til
den bevidste forbruger af sunde naturprodukter.
Aronia Shot er sødet med æbler i stedet for sukker og
med en lille snert af stikkelsbær for den gode smag.
Aronia Shot bør nydes afkøles
500 ml. flaske. 12 stk. pr. kolli
eller
3 liter bag-in-box (med samme stregkode)

Historien bag Vibegaard
Vibegaard Naturægte Saft blev grundlagt i 2003 af brødrene Anders og Bent Sørensen
på deres fødegård beliggende på Aabenraavej 133, 6780 Skærbæk tæt ved
Vadehavet.
Efter mange år med konventionel-drevet landbrug blev driften omlagt til dyrkning af
solbær, ribs og stikkelsbær.
Allerede ved den første høst i 2005 havde brødrene fokus på at skabe frugtsaft der
kunne overgå de fleste på markedet. Frugtsaft med mindre sukkerindhold, ingen konserveringsmidler eller farvestoffer og til gengæld flere bær i hver eneste flaske.
Allerede ugen efter den første høst blev der hentet råsaft og sukker, komfuret blev tændt
og de første forsøg gik i gang. Efter utallige forsøg og tilsmagninger stod Anders og
Bent med gårdens første produkt; Solbær saft.
Og netop solbærsaften blev gårdens varemærke.
Vibegaard er en af de få producenter der har egne råvarer af solbær, ribs, stikkelsbær
og aronia, hvilket sikrer forbrugerne et naturægte kvalitetsprodukt.
Vibegaard samarbejder med specialbutikker, gårdbutikker, ostebutikker samt restauranter og spisesteder, der værdsætter den gode kvalitet og gode historie.

VIBEGAARD I/S - Åbenråvej 133 - 6780 Skærbæk
Mail: vibegaard@mail.dk - Web: www.vibegaard.dk - Tlf. 20 91 22 73

