


Distribueras i Sverige av Eat my brand AB

Craft Brew no. 1 
En härligt syrlig och uppfriskande 
explosion av citron och lime i 
sällskap med mynta och inge-
fära för den ultimata friskheten.  
Smaken av sommar och sol.
Ingredienser: Vatten, färsk citron*, 
färsk lime*, färsk ingefära*, färsk 
mynta*, rörsocker* och kolsyra.  
*Ekologisk ingrediens.

Art. nr: 10628 | EAN. 5700002038111
Mängd: 200 ml | Kolli: 24 st

Lemon Lime 
Burst

Craft Brew no. 2 
En delikat, söt och balanserad 
symfoni av pink grapefrukt med en 
diskret piff av mynta och vitt te. 
En ovanligt mjuk och uppfriskande 
pink grapefrukt med en läcker 
twist.
Ingredienser: Vatten, färsk pink 
grapefrukt*, färsk lime*, färsk myn-
ta*, vitt te*, rörsocker* och kolsyra.  
* Ekologisk ingrediens

Art. nr: 10627 | EAN. 5700002038128
Mängd: 200 ml | Kolli: 24 st

Pink Grape-
fruit Blast

Craft Brew no. 3 
En läcker exotisk kompostion av 
passionsfrukt och apelsin, delikat 
blandad med citronmeliss. En söt 
och intensiv smakupplevelse för 
alla. Även de yngsta.
Ingredienser: Vatten, passions-
frukt*, färsk apelsin*, färsk lime*, 
färsk pink grapefrukt*, färsk cit-
ronmeliss*, rörsocker* och kol-
syra. *Ekologisk ingrediens.

Art. nr: 10629 | EAN. 5700002038135 
Mängd: 200 ml | Kolli: 24 st

Passion Fruit 
Fiesta

Craft Brew no. 4
En uppfriskande lätt och harmonisk 
dans mellan rabarber och pink 
grapefrukt till tonerma av lime och 
mynta. En unik och vidunderligt de-
likat smakupplevelse.
Ingredienser: Vatten, rabarber*, 
färsk pink grapefrukt*, färsk lime*, 
färsk mynta*, rörsocker* och kol-
syra. *Ekologisk ingrediens.

Art. nr: 10630 | EAN. 5700002038142 
Mängd: 200 ml | Kolli: 24 st

Rhubarb 
Rhumba

2



Finns att beställa på Flaivy.com eller Stockfiller.com

Craft Brew no. 5 
En intensiv och noga balanserad 
blandning av ingefära och lime, 
uppiffad med citrongräs och kaffir 
limeblad. En vidunderligt läskande 
och delikat kryddad förfriskning.
Ingredienser: Vatten, färsk ing-
efära*, färsk lime*, färskt cit-
rongräs*, kaffir limeblad*, färsk 
mynta*, rörsocker*, mörk farin* 
och kolsyra. *Ekologisk ingredi-
ens*
Art. nr: 10631 | EAN. 5700002038159 
Mängd: 200 ml | Kolli: 24 st

Ginger  
Geronimo

Craft Brew no. 8 
En passionerad och intensiv fläder-
blomskyss. Försiktigt balanserad 
med en uns uppfriskande lime, 
basilika, mynta och ingefära. En 
härligt blomstrande sommarkänsla 
för kropp och själ.
Ingredienser: Vatten, fläderblom*, 
färsk lime*, färsk ingefära*, färsk 
basilika*, färsk mynta*, rörsocker* 
och kolsyra. *Ekologisk ingrediens.

Art. nr: 10632 | EAN. 5713620000057 
Mängd: 200 ml | Kolli: 24 st

Elderflower 
Power

Craft Brew no. 9 
En vidunderligt intensiv komposi-
tion av hallon med en uns av lime, 
hibiscus, rosmarin och mynta. En 
kompromisslös och nyanserad hal-
lonsoda med smak av sommaren.
Ingredienser: Vatten, hallon*, färsk 
lime*, färsk mynta*, färsk rosma-
rin*, hibiscus, rörsocker* och kol-
syra. *Ekologisk ingrediens.

Art. nr: 10633  | EAN. 5713620000095 
Mängd: 200 ml | Kolli: 24 st

Raspberry 
Rhapsody

Craft Brew no. 11 
En absolut unik och autentisk cola, 
mikrobryggd på de bästa råvaror-
na. En vidunderligt intensiv, fyllig 
och komplex smakupplevelse.
Ingredienser: Vatten, äpple*, färsk 
lime*, färsk ingefära*, kanel*, 
vanilj*, koriander*, muskotnöt*, 
kryddpeppar*, naturligt kolanöt-
sextrakt, bränt socker*, brun 
farin*, rörsocker* och kolsyra.  
* Ekologisk ingrediens.
Art. nr: 10634 | EAN. 5713620000347
Mängd: 200 ml | Kolli: 24 st

Cola 
Charisma
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Distribueras i Sverige av Eat my brand AB

Craft Brew no. 0 
Ett härligt rent och mjukt min-
eralvatten med en behagligt mjuk 
kolsyra. När törsten ska släckas 
ordentligt.
Ingredienser: Vatten och kolsyra

Art. nr: 10637 | EAN. 5700002038197 
Mängd: 200 ml | Kolli: 24 st

Soda Water 
Serenity

Craft Brew no. 10
En unik, frisk och fruktig botanic 
tonic med en härlig uns lime, cit-
ronverbena och enbär. En innova-
tiv, noga balanserad, bittersöt och 
fruktig tonic-smakupplevelse.
Ingredienser: Vatten, färsk 
lime*, naturlig kinin, färsk cit-
ron verbena*, enbär*, rörsock-
er*, agave sirap* och kolsyra.  
*Ekologisk ingrediens.

Art. nr: 10636 | EAN. 5713620000071 
Mängd: 200 ml | Kolli: 24 st

Botanical 
Tonic

Craft Shots no. 1
Färsk kallpressad peruviansk inge-
fära i skön harmoni med apelsin, 
citron och europeisk kamomill-
blomma.
Ingredienser: Färsk peruvi-
ansk ingefära*, färsk apel-
sin*, färsk citron*, europeisk 
kamomill* och agavesirap*.  
*Ekologisk ingrediens.

Art. nr: 10644 | EAN. 5713620000408 
Mängd: 500  ml | Kolli: 12 st

Ginger Orange 
Remedy

Craft Shots no. 2
Färsk kallpressad peruviansk inge-
fära i skön harmoni med rödbeta, 
citron, äpple och hibiscus.
Ingredienser: Färsk peruvi-
ansk ingefära*, färsk rödbeta*, 
färsk citron*, färskt äpple*, 
hibiscus* och agavesirap*.  
*Ekologisk ingrediens.

Art. nr: 10645 | EAN. 5713620000422 
Mängd: 500  ml | Kolli: 12 st

Ginger Beet-
root Bomb
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Finns att beställa på Flaivy.com eller Stockfiller.com

Craft Lemonade no. 1
En härligt uppfriskande citron- och 
limelemonad med en skön touch av 
mynta och ingefära. Sommar och 
solsken på flaska.
Ingredienser: Vatten, färsk cit-
ron*, färsk lime*, färsk inge-
fära*, färsk mynta*, rörsocker*.   
*Ekologisk ingrediens

Art. nr: 10638 | EAN. 5713620000200 
Mängd: 330 ml | Kolli: 12 st

Lemon Lime 
Sunshine

Craft Lemonade no. 3
En härligt exotisk passionsfrukt 
och apelsin-lemonad med en hint 
av lime och citronmeliss. En pas-
sionerad smakupplevelse för alla.
Ingredienser: Vatten, passions-
frukt*, färsk apelsin*, färsk 
lime*, färsk pink grapefrukt, 
färsk citronmelis* och rörsocker*.  
*Ekologisk ingrediens.

Art. nr: 10640 | EAN. 5713620000248 
Mängd: 330 ml | Kolli: 12 st

Passion Fruit 
Paradise

Craft Lemonade no. 2
En ljuv och balanserad pink 
grapefrukt-lemonad med en mjuk 
twist av lime, mynta och vitt thé. 
Uppfriskande mjuk och delikat.
Ingredienser: Vatten, färsk pink 
grapefrukt*, färsk lime*, färsk 
mynta*, vitt te* och rörsocker*. 
*Ekologisk ingrediens.

Art. nr: 10639 | EAN.5713620000224 
Mängd: 330 ml | Kolli: 12 st

Pink Grape-
fruit Passion

Craft Lemonade no. 4
En skön och somrig fläderbloms-
lemonad med en twist av lime, 
basilika och ingefära. Uppfriskan-
de innovativ och autentisk.
Ingredienser: Vatten, fläderblom*, 
färsk lime*, färsk ingefära*, färsk 
basilika*, färsk mynta och rörsock-
er*. *Ekologisk ingrediens.

Art. nr: 10641 | EAN. 5713620000262 
Mängd: 330 ml | Kolli: 12 st

Elderflower 
Dream

Craft Lemonade no. 6
En uppfriskande intensiv och bala-
serad ingefärslemonad, uppiffad 
med lime, citrongräs, kaffir lime-
blad och mynta. En vidunderligt 
kryddad ingefärskyss med bett.
Ingredienser: Vatten, färsk lime*, 
färsk ingefära*, färsk mynta*, 
färskt citrongräs*, färskt kaffir 
limeblad*, rörsocker*, brunt farin*. 
*Ekologisk ingrediens.
Art. nr: 10642 | EAN. 5713620000484 
Mängd: 330 ml | Kolli: 12 st

Ginger  
Kiss

Craft Lemonade no. 7
En skönt uppfriskande rabarber-
lemonad med en härigt syrlig uns 
lime och sträv hibiscus. Ett him-
melsk nöje som smakar så änglar-
na sjunger.
Ingredienser: Vatten, rabarber*, 
färsk lime*, hibiscus* och rörsock-
er*. *Ekologisk ingrediens.

Art. nr: 10643 | EAN. 5713620000507 
Mängd: 330 ml | Kolli: 12 st

Rhubarb 
Heaven
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Bryggaren Thomas Tuxen är en passionerad ambassadör 
för de härliga och ärliga smakupplevelserna. Dryckerna 
tas fram med en autenticitet som sätter en ny och högre 
standard för läskedrycker.

Bryggeriet där smakerna förädlas ligger i Hørsholm och 2,5 mil norr om 
Köpenhamn. Här fanns sedan 1859 Usserød Bryggeri. Det sitter alltså i väg-
garna att producera god dryck på gammaldags vis. 

Passion för den goda, ärliga och autentiska 
smaken - Vi skapar nyanserade smakupplevelser med 
respekt för Moder Jord.

Färska frukter och kryddörter - Vi använder mas-
sor av färska frukter och kryddörter för att säkerställa 
en härligt uppfriskande smakupplevelse.

100% ekologisk  - Vi använder bara ekologisk råva-
ror. Inga koncentrat, aromer, citronsyra, askorbinsyra 
eller andra tillsatser.

Endast de bästa råvarorna  - Vi väljer mycket 
omsorgsfullt frukter och kryddörter från leverantörer 
som hittar den bästa kvalitén - inga kompromisser!

Det goda hantverket  - Vi brygger på fint gam-
maldags vis med massor av omsorg och passion för att 
säkra den goda smakupplevelsen.

Tuxen Brewing framställer ekologisk dryck under  
varumärkena Craft Soda, Craft Lemonade och Craft 
Shots.

Vi fokuserar benhårt på kvalitét, inte kvan-
titét. Därför TAPPAR vi UPP PÅ mindre FLASKOR 

som kan avnjutas med goDARE samvete.


