NORD - SNAPS BY RIE ULDAHL
er nomineret til Årets virksomhed på Bornholm, fordi Nord
Snaps og Rie Uldahl er den gode historie om et ukueligt
iværksætterprojekt, som begyndte i en kælder og endte
med et Danmarksmesterskab i snaps, en gentænkning
bornholms erhvervsservice
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af begrebet snaps, en butik i Svaneke og produktion på
Bornholm.

Kombinationen af nysgerrighed, gode smagsløg, unikke råvarer fra
den bornholmske natur og 1000-vis af timer i mors kælder, gjorde
i 2016 Rie Uldahl til dansk mester i snaps.
Rie Uldahl brænder for at få den bornholmske natur ud i verden.
Hun peger på at vi har nogle helt unikke og gode råvarer i Norden.
Bær og urter, med stor sundhed: Det skal vi bryste os af ude i
verden og vise hvad Bornholm, i særdeleshed, har af natur at byde
på - og give alle mulighed for at smage en del af den.
Det, der er omdrejningspunktet for Rie Uldahls virksomhed, er at
bruge den unikke bornholmske natur i hendes produkter, samt at
gøre sig yderst umage med at frembringe et håndlavet kvalitetsprodukt, hvor der ikke er gået på kompromis med kvalitet.
Nu kan du køre forbi og smage på de unikke snapse på Glastorvet
i Svaneke, hvor hun netop i år har åbnet sin nye butik. Smag på de
tre varianter: Den bløde, milde Brombær Snapse Likør. Danmarksmesteren karamelliseret Æble og Egetræ Snaps, der er kompleks
og rig på nuancer. Den yndefulde Bøge Snaps, som er tænkt som
omfavnelse, der smager af det tidlige forår.
Selve produktionen sker på Bornholm. I Nexø, hvor Rie Uldahl låner
produktionsfaciliteter hos Niels - ham, der producerer Bornholmersnapsen.
Rie Uldahl er født og opvokset i Allinge på Bornholm. Efter mange
år i de pulserende og trendsættende miljøer i København vendte Rie tilbage til Allinge 2014 for at følge sin drøm om at udvikle
unikke snapse. Rie er uddannet kok og har eksperimenteret med
snaps i mere end i 15 år.
Du kan købe de tre varianter i butikken i Svaneke, hos Rådhuskiosken i Rønne, Skafferiet i Melsted, Iskalas i Sandvig, Vinforsyningen i
Aakirkeby - samt i en lang række butikker i resten af landet.

BUSINESS CENTER BORNHOLM

BORNHOLMS ERHVERVSFOND

OG

TEKNIK
MIL JØ

Nørregade 17, 3770 Allinge
+45 28 55 49 79
rieuldahl@nordsnaps.com
www.nordsnaps.com
Butik Svaneke, Glastorvet.

3

