Velkommen til den 12. Danske Kryddersnapsemesse
i Sønderjyllandshallens foyer, H.P. Hanssensgade 7
i Aabenraa.

Sønderjyllandshallen i Aabenraa

Lørdag den 31. oktober 2020 klokken 10-16
afholder Agerskov Brændevinslaug sin 12. årlige kryddersnapsemesse.
Igen i år er vi ramme om en messe med et væld af kryddersnapse, krydderposer,
og et hav af sjove og flotte flasker, samt mulighed for selv at lave din egen gin.
Har du ondt nogen steder, så kom og få en smagsprøve på en kryddersnaps lavet på vand fra Hellig Kilden
i Haderslev. Christian den 4. var overbevist om at det Hellige Vand havde en god virkning, så muligvis kan
den også hjælpe dig. Det kommer an på en prøve.
Gravøren sidder klar med sine flasker og kan gravere næsten hvad du ønsker, er du heldig kan du få
flasken med hjem samme dag. Te-damen har flere spændende kreationer til en god te ved pejsen eller det
gode selskab. Fyn er stadigvæk fin. De to fynboer har urteposer med fra det frodige Fyns land. Vil du sende
en flaskepost, kan flaskemanden og hans viv levere den helt unikke flaske, du kan selvfølgelig også bare
hælde kryddersnaps på den. Træmanden har flotte ting helt uden knaster. Mosekonen sælger krydderposer
der kan bruges til bl.a. at lave sin egen julesnaps eller bruge posen som værtindegave. Alkymisten har fyldt
flere borde med sine flotte flasker med indhold og i år har han fået fat i en flaske fra den Hollandske OstIndien flådes skib Batavia. Alkymisten viser også hvordan man i løbet af et kvarter kan fremstille
"Alkymistens Gin". Der vil være mulighed for at købe bogen "Alkymistens Brændevins Recepter" og til
den sjove side er der mulighed for at prøvesmage over 500 forskellige kryddersnapse.
Vi har en tombola der giver mulighed for dejlige præmier.

Der er igen i år gratis adgang for publikum.
Og vi er Corona forberedte.
Ret til ændringer forbeholdes

Med venlig hilsen.

2003

Skriver Ralf Conradsen
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