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Pressrelease 

Sveriges första Gin & Tonic Festival har fått en flygande start med hela 48 olika 
utställare inom Gin & Tonic samt 124 tävlingsbidrag till Sveriges första stora 
tävling inom området – Gin & Tonic Festival Awards Sweden. Vi har i princip alla 
svenska destillerier och tonictillverkare på plats och även internationella aktörer som 
verkar i Sverige. Vi är stolta över att ha så många prisvinnande utställare på plats som 
har plockat internationella medaljer och priser världen över berättar Festivalgeneral 
Veronica Lindroos. Festivalbesökarna har dryckesupplevelser i världsklass att se fram 
emot i sommargrönskan utanför vackra Dylta Bruk Herrgård 1-2 juli i Närke. 

Apropå medaljer: 

 

Vi har fått in tävlingsbidrag långt över förväntan, 124 bidrag tävlar om att få titeln ”Best 
of Gin & Tonic Festival Awards 2022” samt att ta guld, silver och bronsmedaljer i 
respektive kategori.  

Tävlingens jury bedömer bidragen i en blindtestning, juryn består av: 

Jens Josefsson, huvudförfattare av boken ”Svensk Gin”, ginfluencer samt skribent. 

Charlotta Berggren, ägare av Spriteriet.  

Hans-Olov Öberg, författare. Hans bok ”Jakten på en perfekt Gin & Tonic” fick 2019 
utmärkelsen ”Bäst i världen”.  

Nadja Karlsson, Dryckesexpert från Spritmuseum. 

Henrik Aflodal, chefredaktör för The Spirits News, Skandinaviens största nyhetssajt om 
spritdrycker. 

Tävlingens olika kategorier är för Gin: Dry Gin, Contemporary, Navy Strength, Fatlagrad 
Gin samt Signature Botanical. För Tonic: Original, Lågkalori samt Smaksatt Tonic. 
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De 124 bidragen som tävlar uppdelat i respektive kategori: 

Dry Gin: 28 tävlande bidrag 

Contemporary: 19 tävlande bidrag 

Fatlagrad Gin: 6 tävlande bidrag 

Navy Stength: 14 tävlande bidrag 

Signature Botanical: 20 tävlande bidrag 

Original Tonic: 9 tävlande bidrag 

Lågkalori: 8 tävlande bidrag 

Smaksatt Tonic: 20 tävlande bidrag 

Tävlingen är enbart öppen för festivalens utställare och innefattar både svenska samt 
internationella märken som är etablerade på den svenska marknaden. 

Jurymedlemmen och Spritexperten från Spritmuseum, Nadja Karlsson: ”Det finns 
ca 80 stycken olika märken inom området i Sverige i nuläget, det finns en häftig mångfald 
med gin & tonictillverkare över  hela Sverige, här är ännu ett bevis för att det lokala slår 
genom stort och hur mycket det finns att botanisera bland. Vi kommer få smaka på lokala 
örter, bär och kryddor från hela Sverige och världen, det ser vi fram emot!” 

Jurymedlemmen Hans-Olov Öberg är författare, bokförläggare och driver förlaget 
Southside Stories samt Spritz Lit som specialiserar sig på cocktailitteratur. Hans-
Olovs "Jakten på en perfekt Gin & Tonic" utsågs till "Världens bästa ginbok" 2019 
och "Jakten på en perfekt Dry Martini" blev "Best in world" bland cocktailböcker 
2020. Lagom till festivalen är han aktuell med "Tonictails" - tonicbaserade nya 
cocktails på oväntade vis. ”Jag har följt svenska gin- och tonictillverkare sedan start och 
är imponerad av både uppfinningsrikedomen och kvaliteten därute. Det ska bli synnerligen 
givande att blindtesta sig igenom ett så massivt och kreativt startfält. Sommarens 
höjdpunkt, hands down." 

 

Läs mer om tävlingen här: https://www.gintonicfestival.se/tavling/  

Pressmaterial: https://www.gintonicfestival.se/press/  
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