
Calvados tietoutta
Yli 400 vuotta historiaa

Kuudennentoista vuosisadan alussa, omenasiideripuiden viljely tuli rohkeammaksi uusien 
lajikkeiden saapuessa Baskimailta. Eräs Cotentinin Herrasmies, metsä- ja vesitalouden
upseeri nimiteltään Gilles de Gouberville, on erityisen kiinnostunut hedelmätarhojen viljelystä.
Hänella oli yli 40 omenapuulajia ja 28. maaliskuuta 1553, hän ilmaisee ensimmäistä kertaa 
päiväkirjasaan siiderin tislaamisesta, tavoitellen juotavaksi tarkoitettua alkoholia.
Ensimmäinen virallinen kirjallinen siiderialkoholi merkintä syntyy.
Samoihin aikoihin, vuonna 1606, Normandian siiderin alkoholitislaajat asettuivat yhteen.

Ja suosittu legenda ...
Vuonna 1790, perustuslakia säätävä kokous loi Ranskan läänejä ja kastoi tämän
nimellä Calvados,  liittyen Arromanchesin avomerellä sijaitsevaan kivilohkareisiin.
Legenda kertoo, että itse kivilohkare rivi oli  nimetty espanjalaisen aluksen mukaan
Voittamaton Armada:  "San Salvador" tai "El  Salvador ", joka epäonnistui yrittäessään
Englannn rannikolle vuonna 1588.
Aluksen nimi oli muuntunut "Calvadoriksi" ja sitten "Calvadosiksi". Vaikka arkistoissa
ei löydy mitään kirjausta laivan uppoamisesta, vanhoissa merenkulku kartoissa on
huomattu mainitoja kahdesta "calva dorsa:sta" - "kalju selkä" latinaksi, vastaten ilman
kasvillisuutta olevaa kahta riviä Port-en –Bessin:in ja Arromanches:en kalliotörmillä.

Laivailijat pystyivät suunistamaan näiden  "calva dorsa", joka antoi lyhennetyn termin
"Calvados" nainen, ansiosta.

Ranskan vallankumouksen jälkeen, tavaroiden kauppaa vapauttettiin: viestintäkanavat
edistivät asiaa ja Pariisia lähimpänä sijaitseva alkoholin tuotantoalue hyötyi tästä.
Calvados läänin alkoholi, jota alettiin kutsua ”Calvados” nimellä, tuli suosituksi
pääkaupungissa ja pian hänen nimensä kattoi kaikki Normandiasta tulevat siideristä
valmistetut alkoholit.

Ensimmäinen maailmansota johti valtaviin alkoholitarpeisiin. Valtion alkoholiteollisuus,
joka oli kohdistettu aseteollisuuteen suosi määrää laadun kustannuksella ja niin
siiderialkoholin valmistajia kutsuttiin velvollisuuteen.
 
Voidakseen paeta pakkolunastusta toisesta sodasta, tuottajat päättävät vaatia AOC 
”l'Appellation d'Origine Contrôlée” (tarkistettu-alkuperä-nimitys) suojan.
Kuitenkin piti odottaa vuoteen 1942, että asetus tunnistaa nimityksen
”Calvados du Pays d'Auge en Appellation d'Origine Contrôlée”
(Auge-maakunnan-tarkistettu-alkuperänimitys-Calvados) ja Calvados, joka
tuotetaan muilla alueilla nimettiin ”Appellation d'Origine Réglementée”
(säädelty-alkuperänimitys).

Siideri tuotanto elvytettiin 1980-luvulla

Alueneuvoston aloitteesta ja ONIVINS (”Office national interprofessionnel des vins”
eli "Kansallinen toimialakohtainen viinivirasto") yllyttämänä, hedelmätarhojen
rakenneuudistus Normandiassa ohjautuu matalavarsisiin hedelmätarha istutuksiin,
jotka suosivat intensiivistä hedelmäviljelyä ja mukautuvat paremmin nykyaikaisen
maatalouden vaatimuksiin.

Nimitys ”Appellation d'Origine Réglementée” Calvados muutetaan ”l'Appellation d'Origine 
Contrôlée” AOC, 1984 asetuksella ja Calvados Domfrontais saa virallisen aateliston arvoaseman 
laatutunnustuksen 31. joulukuuta 1997.

Maatalouden suuntalaki tammikuussa 2006 muutti laadun ja alkuperän merkkitunnustus 
organisaatiota ja hallintoa. Se johti kirjoittamaan uusia edellytyksiä, jotka määrittelevät



tuotanto olosuhteet tarkistetulle -alkuperänimityksille: "Calvados Pays d'Auge", "Calvados"
ja "Calvados Domfrontais", joka hyväksyttiin 2009 annetulla asetuksella nro 2009 - 1350.

Nykyään Calvados:in luonnetta ilmaisee kolmea eri tyyppi ominaisuutta,
johtuen 1) maaperästä, 2) käytetyistä hedelmistä ja 3) tislausmenetelmästä.

Kolme Calvados nimitystä 
•  Calvados Pays d'Auge
•  Calvados
•  Calvados Domfrontais

INAO (l'Institut National des Appellations d'Origine eli Kansallinen Alkuperänimitys Instituutti)
on rajannut kolme aluetta.
Näistä maantieteellisissä alueissa, joissa tuottaessa tuloksena alkoholijuomaa, sen tuotannossa
on oltava kaikki tuotanoprosessin toiminnot mainitulla alueella: omenasato, valmistus- ja siiderien 
tislaus.

”Appellation d'Origine Contrôlée du Pays d'Auge” 

Sitä tuotetaan maantieteellisesti alueella ”Pays d'Auge” mailla, jotka ovat matalia
savi- ja kalkkikivi rinteitä (Calvados alue, joka sisältää myös Orne ja Eure läänien
muutamia lähikaupunkeja).

Tunnistetut hedelmäpuutarhat sisältävät vähintään 20% paikallisia lajikkeita,
vähintään 70% katkera tai mieto -katkera omenalajiketta ja enintään 15% hapokkaita 
omenalajikkeita.
Menetelmät kasvintuotannosta keräyksestä tislaukseen ovat säännösalaisia.
Tämä Calvados on kahden tislauskierroksen tulos (kierto / tislauslaite).
Ikääntyminen tammitynnyreissä vähintään kahden vuoden ajan, jonka aikana
suoritetaan analyysi- ja aistinvaraisia kontrolleja. 

”l'Appellation d'Origine Contrôlée” AOC Calvados
 (tarkistettu-alkuperä-nimitys Calvados) 
Tämän nimitys alue kattaa suurimmaksi osaksi ala-Normandia aluetta, mutta siihen
sisältyy pieni murtoalue: Eure, Seine Maritime, Mayennen, Sarthen ja Oise läänien alueella.

Tunnistetuista hedelmäpuista on ainakin 20% paikallisia lajikkeita, vähintään
70% katkera tai mieto-katkera omenalajiketta ja enintään 15% hapokkaita
omenalajikkeita.
Menetelmät kasvintuotannosta keräyksestä  tislaukseen ovat säännösalaisia.
Tällä Calvadosilla ei ole pakollisia tislaus määrityksiä, mutta se on tehty pääosin
pylväs-tislauskeittimellä. 
Ikääntyminen tammitynnyreissä kahden vuoden ajan, jonka aikana suoritetaan
analyysi- ja aistinvaraisia kontrolleja.

”l'Appellation d'Origine Contrôlée Calvados Domfrontais” 
 (tarkistettu-alkuperä-nimitys Calvados Domfrontais)

Käytetyt omena ja päärynä -ainekset ovat peräisin graniittisesta, kosteammasta
maaperästä, jotka sijaitsevat Domfrontais alueella. Siihen kuuluvat pääosin
Orne alueella sijaitsevat kunnat, mutta myös Englannin kanaalin ja Mayenne lähellä
sijaitsevat kunnat.



Tunnistetuttuihin hedelmätarhoihin on istutettu vähintään 15% päärynäsiiderin
päärynäpuita (suhde nousee 25% vuoden 2016 sadosta). Hedelmäpuutarhapiirit
sisältävät omenapuulajeista vähintään 20% paikallisia lajikkeita, vähintään
70% katkera tai mieto-katkera omenalajiketta ja enintään 15% hapokkaita
omenalajikkeita.

Vähintään 30% päärynäsiiderin päärynöistä tuodaan tislaukseen tarkoitetussa siiderissä.
Menetelmät kasvintuotannosta keräyksestä tislaukseen ovat säännösalaisia.
Tämä Calvados valmistetaan yksikierros tislauksella (pylväs-tislauskeittimellä). 
Ikääntyminen tammitynnyreissä vähintään kolmen vuoden ajan, jonka aikana
suoritetaan analyysi ja aistinvaraisia kontrolleja.

Keruusta siideriin - 7 miljoonan puun paratiisi

Normandialaisella omenasiideri hedelmätarhalla on nykyisin kahdet kasvot:

Korkeat varret
• perinteinen istutus muoto vastaa Normandian huippumaisemaa, jossa lehmät
laiduntavat korkea vartisten omenapuiden alla. Maximi istutustiheys on
250 puuta hehtaarilla, tuottaen keskimäärin  25 tonnia siideriomenoita.

Matala varret
• uudempaan muotoon erikoistuneet puutarhat omistautuvat yksinomaan hedelmien
tuotantoon (matalavarsinen puutarha). Ruohon ylläpito ei enää tapahdu eläimien
ansiosta, mutta mekaanisesti: ruoho jauhetaan säännöllisesti. Näin se muodostaa
nurmikon, joka pehmustaa syksyllä tippuvien omenoiden putoamista.
Istutustiheys on yli 1000 puuta hehtaarilla, joka antaa  keskimääräisen sadon
enintään 35 tonnia siideriomenoita.
Muodosta riippumatta, tämä on hedelmätarha kattaa yli 7 miljoonaa puuta.

Tiesitkö?
Korkeavarsinen omenapuu antaa ensimmäiset omenat 10 vuotiaana ja pääsee
täyteen tuotantoon 40 vuotiana. Se voi elää yli 70 vuotta.
Matalavarsiset omenapuut alkavat antaa omenoita 5 vuotiaana. Se on täydessä
tuotannossa noin 10 vuotiaana ja elää noin 30 vuotta.

Sadon kojuu alkaa lokakuun alussa ja kestää marraskuun lopulle asti. Siideriomena
lajikkeet on luokiteltu neljään perheeseen; "karvas", " mieto -katkera ", "mieto" ja "hapan".
Ne ovat naimisissa rakentaakseen tasapainoisen siiderin ja tulemaan myöhemmin
tasapainoiseksi Calvadoksiksi. Calvados ei ole koskaan yhden lajin tulos.

Tästä omenasta, joka on kasvanut ja kypsynyt nimetyllä alueella, uutetaan mehu,
joka käydessään täysin ja ainoastaa luonnollisella tavalla, tulee tislattavaksi siideriksi.

Käymisen on tapahduttava hitaasti (vähintään 28 päivää AOC Calvados,
42 päivää Calvados Pays d'Auge ja Calvados Domfrontais).
Tislaukseen käytettävät siiderit pitää sisältää vähintään 4,5% alkoholia
20 ° C: ssa, niihin ei saa lisätä mitään makeutusainetta.

Tislauskampanja alkaa vuoden 1. heinäkuuta ja päättyy seuraavan vuoden
30. kesäkuuta. Yleensä tislaus tapahtuu keväällä ja syksyllä, perinteisien menetelmien
ja tinkimättömien huolellisesti koodattujen sääntelyjen mukaisesti.



Tiesitkö?
18kg siideriomenoita sallii hankkimaan 13 litraa 5% vahvaa siideriä, joka antaa
1 litran 70% vahvaa Calvadosia.

Calvados tislaus

Muunnos siideristä Calvadosiin tehdään tislataamalla. Se on prosessi, joka erottaa
alkoholin vedestä: kun siideri kuumennetaan, siinä oleva alkoholi, joilla on alempi
kiehumispiste kuin vedellä, haihtuu ennen ennen sitä. Tislauslaite on väline, joka
antaa mahdollisuuden kerätä nämä alkoholi täytteiset höyryt ja tiivistetää ne saaden
näin alkoholin, josta löytyy haihtuneet aineet - muodostaen makukimpun pääkohdat.

Kahden tyyppisiä tislauslaitteita Calvadosin valmistamiselle:

Kierto tislauslaite

Edelletetty  AOC "Calvados Pays d'Auge" valmistuksessa, se on perinteinen tislauslaite,
joka koostuu kuparisista osista ja johtaa kaksinkertaiseen tislaukseen.

Kattilaan laitettu siideri kuumennetaan. Alkoholin höyryt nousevat, ne kootuvat sipulin
tai oliivin muotoiseen kupuun, ne juoksevat joutsenen kaulaan ja sieltä kylmävesisäiliössä 
upottuvaan kierukkaan. Kosketuksessa kylmään, ne tiivistyvät nesteeksi.
"Päät" ja "hännät" tislauksen alku-ja loppu höyryt,  runsaasti korkeammat alkoholit, jotka
tislataan uudelleen seuraavan siiderin kanssa, eliminoidaan saaden tulokseksi
"raakatisle" tai "pikku vesi", joka sisältää 28 – 30 tilavuus%.

Toinen lämmitys kierros tehdään tislaamalla tämän "raakatisleen".
"Päät" ja "hännät" erotetaan myös, säilyttäen vain tislauksen sydämen nimeltään
"hyvä lämmitin." Se ei saa ylittää 72% tullessaan ulos tislauslaiiteesta.
Jotta voitaisiin säästää energiaa, tislaukseen tarkoitettu siideri syötetään seuraavalle
jaksolle siideripannuun, mikä auttaa jäähdyttämään alkoholi höyryjä jotka kulkevat sen läpi
ja on jo esikuumennetu 65 ° C lämpötilaan ennen sen palauttamista kattilaan.

Pylväs tislauskeitin - "ensi valukkeelle"

Välttämätön Calvados Domfrontais valmistuksessa,
sitä käytetään myös AOC Calvados valmistuksessa.

Kolme tekijää muodostavat sen:
kattila, aineenpoistopylväs, joka sisältää 15 tai 16 tasoa - kutsutaan ”kuplittaminen”
ja kondensaatiopylväs, joka koostuu 8 levystä -  kutsutaan  ”rikastaminen”.

Ensimmäinen pylväs vastaanottaa siiderin laitteiston yläosassaan. Siideri valuu kiertäen
tasolta tasolle. Lämmön vaikutuksesta, kaikkein haihtuvimmat aineet (vesi ja esterit) höyryävät. 
Haihtuneesta siideristä valmistuneet vesihöyryt nousevat takaisin ja rikastutuvat kuplittaen 
siiderissä yhdessä haihtuvien alkuaineiden kanssa: alkoholi, esterit ja aromit.
Ne ovat vihdoin tiivistyneet pienimpään pylvääseen, joka antaa suoraan maksimi
72% alkoholia. Pylväs tislauskeitin pitää olla varustettu kolmella valuventtiilillä, joka antaa 
mahdolliseksi erottaai "päät" ja "hännät", säilyttën vain tislauksen "sydämen".
Näin saaden suurimman mahdollisen virran 250hl siideriä 24 tunnissa.

Tislaus joka suoritetaan käyttämällä Kierto-tislauslaitetta tai Pylväs-tislauskeitintä
paljastavat yllättävän kukkaisen ja hedelmäisen värittömän alkoholin, joka tulee
ottamaan värinsä ja kukoistamaan puun ja ajan avulla.



Calvadosin vanhentaminen

AOC mukaan Calvadosta ei voi myydä ennen kuin se on ikääntynyt vähintään
2 tai 3 vuotta tammitynnyreissä. Se on saatettava kypsyyteen ja alentaa sen
alkoholi tasoa kulutusstandardien mukaiseksi (40% til. minimi).

Jotkut Calvadosit vapauttavat ”enkeleitä” pitkien vuosien ajan. Kosketuksessa
ilman kanssa ja mennen tammipuun läpi, niiden alkoholipitoisuus ja voluumi
vähenee vähitellen luonnollisesti haihtuen. Tätä kutsutaan nimellä "enkelien osake".

Calvados kypsytetään hyvin kuivissa tammitynnyreissä, puun kosketaessa siihen
välittyy tarvittavat ominaisuuspiirteet, saaden näin valmistuksen täydelliseen tulokseen.
Raakapuun tanniinit antavat sille luonnollisen värinsä. 
Nuoren alkoholin, puun ja ulkoilman jatkuvassa vaihtelussa, Calvados hankkii oman
hienoutensa ja täyteyteläisyytensä.

Joidenkin tuottajien nuori Calvados on ensin kypsytty 250 600 litran tuoreen
puun tynnyreissä, jotka ovat  hyvin latautuneita tanniinilla, antaen sille väriä ja
hermostuneisuutta ennen sen siirtämistä vanhempiin, joskus jopa vuosisatoja
vanhoihin tynnyreihin.
Toiset viljelijät haluavat käyttää suoraan 1 000 ja enintään 10 000 litran tynnyreitä,
joita on jo käytetty ja jotka takaavat sekä ikääntymisen ja varastoinnin.

Vähitellen Calvados aromi tulee ylpeilemään, tehostaamaan väriänsä, kiertäen
kullan keltaisesta syvempään meripihkan keltaiseen. Tuoreen omenan aromit,
hyvin läsnä nuoressa Calvadosissa, kehittyvät täyteläisempiin paistettujen omenoiden
ja puun aromeihin, mutta myös vanilijan, hunajan, mausteiden ja pähkinöiden
makuihin - merkkejä suurenmoisesta kypsyydestä.

Kokoonpano  -  Mestarin työtulos 

Kellarin isännän työ ei rajoitu Calvadosin vanhentamiseen. Kuten alkemisti, hän
seuraa viisasten ohjeita yhdistämällä eri ikäisiä alkoholeja, jotka syntyvät eri keruu
 –tai maaperästä saattaen yhteen jokaisen puolen täydentäviä ominaisuuksia.
Kokoonpano on hienovarainen operaatio, joka etenee nimenomaan makuaistien
mukaan ja vaatii erityistä taitoa löytämään puun ja hedelmien keskeisen taasapainon.
Ennen pullotusta, näiden kokoonpanojen on täydellistyttävä monen pitkän kuukauden
ajan, jolloin eri kimput voivat sekouttua ja rikastua keskenään.

Kuinka luet etikettejä?

Laki edellyttää, että etiketissä mainitaan: 

• Myyntinimike, eli nimi nimityksen liitetty termi jota seuraa tarkistettu alkuperä nimike
“Appellation contrôlée“ ja kaikki hyvin esiille tuotuina.
• Alkoholipitoisuus (40% til. Minimi)
• Sisällys kapasiteetti
• Valmistajaan tai jälleenmyyjän yhteystiedot
• Tarvittaessa viittaus allergeeneista 
• Pakkaajan koodi joka osoittaa nimensä etikettiin, jos pakkaaja ei ole sama kuin tuottaja, 
• Vihreä piste-logo, jos on liittynyt toimivaltaiseen elimeen
• Eränumero
• Terveysviesti raskaana oleville



Maininta "maatilan tuotantoa" ("production fermière") voidaan lisätä etikettiin, silloin kun
alkoholi tuotetaan yksinomaan tilalla (sadonkorjuusta pullottamiseen asti).

Ikä viittaukset 

Tislaus Kampanja alkaa 1. heinäkuuta ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä. 
Calvadosin ikä otetaan huomioon tislauspäivämäärässä.
Täten tislattu siideri 1. heinäkuuta 2009 alkaen on kirjattu IDAC:illa luokka numerolla
"00" aina 30 päivään kesäkuuta 2010 asti. 01 heinäkuu 2010, tämä Calvados menee 
ikääntymisluokkaan "0".

Tarjottavissa olevat pullot kuuluvat kahteen luokkaan: kokoonpanot ja vuosikerrat.

Kokoonpano luokassa (ks. "25-vuotias"), vain nuorimman alkoholin ikä on merkitty.
25 vuotta vanhan alkoholin  joukossa voi olla myös 40 tai 50 vuotta vanhaa alkoholia,
mutta ei mitään joka on alle 25 vuotta.
Vuosikerta luokassa  (ks. "1954") on perusvuosi joka osoittaa, että Calvados on peräisin
yhdestä ainoasta ja samasta tislauksesta. On myös suositeltavaa ilmoittaa etiketissä
pullotusvuosi koska Calvados ei enää ikäänny pullotettuna.

 
Vaikkei se olekaan pakollista, jos on maininta iästä, niin ilmoitettuna
tulisi noudattaa seuraavia:

kolme tähteä /erikoisia 
« Fine » - « Trois étoiles » - « Trois pommes » - « VS » (Very Special),
Luokka 2: esittää puu vanhenemisen vähintään 2 vuotta.

Vanha 
« Vieux » - « Réserve »,
Luokka 3 esittää ikääntyminen vähintään kolme vuotta.

hyvin vanha
« V.O. » (Very Old) - « Vieille Réserve » - « VSOP » (Very Superior Old Pale),
Luokka 4: ikääntyminen vähintään neljä vuotta.

Erikoisen vanha
« Hors d’Age » - « XO » - « Très Vieille Réserve » - « Très Vieux » - « Extra » - « Napoléon » ,
Luokka 6: ilmoittaa ikäraja vähintään kuusi vuotta.

Maistelun muotoja 

Vanha Calvados erityisille hetkille

Iäkäs Calvados on juoma, joka varataan rauhallisille hetkille tai hyvälle seuralle.
10 vuotta,  20 vuotta ollut tynnyrissä... aika on tehnyt taideteoksensa.
Aterian lopussa, pidentämään iltaa, ihanteellista tarjoilla tulppaanin muotoisessa lasissa,
joka tiivistää ja palauttaa sen makua.
Kahvin jälkeen, mustan suklaapalan tai hyvän sikaarin kera-

Katsokaa sen kaunista kultaisen väristä koostumusta  ja  kierrätä hellävaraisesti
lasia ilmaten sitä. Kun Calvados kyyneleet  ovat valuneet lasin seiniltä, tuo lasi nenä
kohden ja nauti tuoksu kimpusta.
Nauti viimein vähän maistaen, joka paljastaa sen koko makujen kirjon ja vastuttamattoman
pyöreyden, puumaista aromia, karamellisokeria ja unohtumaton jälkimaku.



Nuori Calvados elävämpiin hetkiin 
kaksi-kolme vuotta vanha Calvados, tuoreen omenan aromit ovat voimakkaita - tässä
alkoholissa ja ottavat osaa esim. alkupaloihin ja vastaanottoihin ja hetkiin missä
raikkautta ja elinvoimaa arvostetaan.

Uusi Calvados muotiaalto avaa oven uusille hetkille. Juomaa tarjotaan jäillä,
tonicin kanssa tai cocktaileina. 
Vuodesta 1997 ansiosta on omistettu kansainvälinen kilpailu New Vogue Calvados,
Calvados on yhä enemmän ohjattu ja valloittaa paikkaansa baarien coctailien maailmassa. 

Parhaimmat sopusoinnut
Calvados rakastaa ruoanlaittoa, jossa käytetään voita ja kermaa.
Normandian kermaisia juustoja (Pont-Eveque, Livarot, Camembert)
tai makeita jälkiruokia.
Taivaallista omenapiirakkaa, ”tarte tatin” ja jälkiruokia, joissa maistuu
manteli, hapokas päärynä, kokeile riisipuuron kera, creme brulee,
hunaja jäätelöä, tiramisu, suklaa jälkiruoat… Nämä herkut pehmentävät
sen elävyyttä ja herättää sen hedelmäisyyden.

Calvados voi tulla mukaan mihin tahansa ateriaan, muutama kulaus
riittää viettelemään suulaen ja paljastamaan monia ruokia. 

Calvados tykkää

- mantereen tuotteista
Paahdettu kana kastikkeessa, vasikankyljys ja paistettut herkkusienet,
paistettu porsaanliha, omenat, suolainen niittylammas, hunaja ankka.

- merenelävistä: rauskunsiipi, mantelitaimen, St Jacques simpukat,
hummerit ja katkaravut, liekitetyt ravut,  tarama ja kalanmäti.

- makea ja suola avioliitosta, omenan ja päärynän kanssa tietysti,
mutta myös persikka, luumut, viinirypäleet ja aprikoosit.

Normandian keittiön ytimessä 
Marinadi, liekittäminen ja paisto, jää, raakana keiton lopussa, Calvados 
imppu uloshengittää arominsa kastikkeissa, murekkeissa ja jälkiruuissa
.... puhdasta makujen ilotulitusta! Kokeile!

”Normandian  reikä”

”Normandian  reikä”, perinteitä kunnioittava aito ranskalainen tapa ...

Tämä pieni lasillinen Calvadosia, juoden yhdellä otolla, stimuloi vatsaa hyvän
aterian keskellä ja auttaa löytämään ruokahalun uudelleen.
Juoma siemaistaan paljastaan tai lusikallisen omena- tai päärynänmakuisen
sorbettijäätelön kanssa.
Näin arvostetaan vanhaa Calvadosia tai VSOP:ta, sen aromeja.
Sorbetti tuo suussa esille hedelmän maun, joka on tasapainossa vaniljan,
karamellin ja pähkinän aromien kanssa


