
Svenska Dryckesakademien 
arbetar för främjandet av  
drycker framställda i Sverige,  
av råvaror från Sverige. 
svenskadryckesakademien.se

Är du nyfiken på att utveckla nya svenska drycker?
Vi hoppas att vår utställning ”Svenska Drycker” gett 
dig uppslag och inspirerat dig att se nya möjligheter.  

Svenska Dryckesakademien är en ideell förening
med folkbildande ambitioner som verkar för
att stimulera framställning, presentation och
konsumtion av drycker framställda i Sverige av
svenska råvaror samt bygga och vidareförädla
kultur kring dessa drycker allt från akvavit till mjölk.

boken svenska drycker inspirerar
Utställningen bygger på ett faktaunderlag framtaget
av Martin Ragnar. Ur detta utvecklas nu en bok med 
titeln Svenska Drycker där alla drycker från källvatten 
till mjölk, must, fermentat och sprit avhandlas. Också 
blandningar, lagring och dryckernas nomenklatur 
finns med som viktiga inslag i boken. Boken Svenska 
Drycker ges ut av Carlsson Bokförlag med preliminär 
publicering efter sommaren 2018.  
Vill du redan nu förhandsbeställa ett exemplar  
så skicka mail till: martin@sockerslottet.se.  
Skriv ”Förhandsbeställning Svenska Drycker” samt 
adress dit boken ska skickas. Priset är cirka 300 kr.

Muséer och organisationer
Ett sätt att bli inspirerad och samla kunskap om  
drycker är att besöka ett dryckesrelaterat museum  
eller att kontakta och bli medlem i en organisation 
som intresserar sig för en viss dryck.  
Många muséer har också föremål från allmoge- 
samhället som använts vid dryckesframställning.

Muséer dedikerade till dryckesframställning:

Bryggerimuséet vid Arboga museum, Västmanland
Grådö mejerimuseum, Dalarna
Göteborgs Bryggerimuseum, Göteborg
Mejerimuseum vid Julita gård, Sörmland
Mejerimuséet i Medstugan, Jämtland
Pumphuset, Uppsala
Raggagårdens mejeri, Västergötland
Spritmuseum, Stockholm
Sveriges kurortsmuseum, Västmanland U t S t ä l l n i n g S D E S i g n :  l i n D l E w i n. S E

Organisationer som stödjer utveckling  
av drycker framställda i Sverige:
Avelsföreningen för svensk Holstein
Centrum för innovativa drycker CID
Eldrimner
Föreningen Allmogegeten
Föreningen Allmogekon
Föreningen för äldre svensk boskap
Föreningen Fruktdrycker
Föreningen Nordsvenska hästen
Föreningen Svenska Vinodlare
Föreningen Sveriges ober. småbryggerier
Källakademin
LRF Mjölk
Mejeritekniskt forum
Munskänkarna
Sprit & Vinleverantörsföreningen
Spritakademien
SRB-föreningen
Sveriges Bartenders Gille
Sveriges Bryggerier
Sveriges Gårdsmejerister
Sveriges Jerseyförening
Sveriges Mjölkbönder
Sveriges Pomologiska Sällskap
Sveriges Sommeliergille
Sveriges ört- och salladsodlare
Svensk Fjällrasavel
Svenska Ciderfrämjandet
Svenska Cidersällskapet
Svenska Dryckesakademien
Svenska Getavelsförbundet
Svenska Hembryggarföreningen
Svenska Juiceföreningen
Svenska Musterier
Svenska Sommelierföreningen
Svenska Whiskyförbundet
Svenska Ölfrämjandet
Svenska Örtasällskapet
Svenskt Vatten

Utveckla nya drycker!


