
VIRTUÁLNI PŘEDSTAVENÍ 
VZORKŮ 

NOVÝCH BRITSKÝCH  
POTRAVIN A NÁPOJŮ 



INSTRUKCE:  
Tato brožura, spolu s video-představením britských firem, které 
naleznete zde: https://youtu.be/PRm4iAMB7Ys slouží jako podklad k 
výběru vzorků k vyzkoušení relevantních pro jednotlivé české firmy.  
 
Pokud vás některé firmy a produkty zaujmou, vyplňte prosím formulář 
na následující adrese: https://forms.gle/CFAs1EvDTBi2jhwF8. Vybraným 
firmám předáme informaci o vašem zájmu o vzorky a předáme kontakt k 
jejich zaslání a následné komunikaci.  



Eat Real 
https://www.eatreal.co.uk/ 
Chipsy Eat Real představují 
možnost zdravějšího mlsání. 
Jsou k dispozici v cizrnové, 
čočkové , qu inoové nebo 
zeleninové variantě s řadou 
p ř í rodn ích p ř í chut í . Tyto 
lahodné veganské chipsy 
obsahují o 40 % méně tuku 
n e ž  k l a s i c k é s m a ž e n é 
brambůrky a jsou bez lepku, 
laktózy a dalších alergenů.  

Nurture 
http://nurtureimmunity.com/ 
Značka Nurture nabízí ovesné 
nápoje pro celou rodinu a ovocné 
nápoje pro děti v kapsičce s 
membránou proti rozlití. Tyto 
chutné veganské nápoje jsou 
obohaceny o vápník, zinek, beta-
glukany a 8 vitamínů, které 
prokazatelně podporují zdravý 
vývoj. Při výrobě jsou použity jen 
přirozeně se vyskytující cukry a 
nápoje neobsahují žádný lepek, 
laktózu či jiné alergeny.  

Cheesies  
https://www.cheesies.co.uk/ 
Značka Cheesies nabízí sýr jinak, 
než ho znáte – v podobě křupavých 
sýrových kuliček. Chutné svačiny, 
které f i rma nabíz í , jsou bez 
sacharidů, bez lepku a s vysokým 
obsahem proteinu. Můžete si je dát, 
i pokud jste na nízkosacharidové 
nebo keto dietě. Cheesies obsahují 
méně kalorií než pytlík slaného nebo 
sladkého popcornu a nenajdete zde 
žádný dlouhý popis složení; v 
každém sáčku není nic než jen 
křupavý sýr.  

.	

	
	

	

Flow Thru Health 



WooHa Brewing Company 
www.woohabrewing.com 

WooHa je ambiciózní pivovar se sídlem na 
Skotské vysočině, založený v roce 2015. 
Naše piva se vaří ze stejné vody, která se 
používá na výrobu slavných skotských 
whisky. Tuto čerstvou vodu mícháme s 
kvalitními ingrediencemi z celého světa, 
abychom vytvořili lahodná a vyvážená piva, 
která lahvujeme, abychom zajistili jejich 
čerstvost a přirozený šum.  

Naše piva naleznete v Evropě, Asii a Severní 
Americe. Neustále expandujeme na další trhy 
po celém světě. Úzce spolupracujeme s 
dovozními partnery, kterým poskytujeme 
m a r k e t i n g o v o u p o d p o r u a 
konkurenceschopné ceny, abychom zajistili, 
že naše piva jsou pro partnery zisková a 
také dostupná pro spotřebitele. 



Sheppy’s Cider Ltd  
www.sheppyscider.com  

Jsme jedni z nejstarších rodinných výrobců 
cideru na světě s hrdou, více než 200-letou, 
historií.  

 

Dnes, pod dohledem Davida Sheppyho, 
našeho Mistra Cideru z již šesté generace, 
pokračujeme v prosazování stejných 
tradičních metod vyvážených nejlepšími 
moderními technologiemi.  

 

Každá kapka našeho cideru je vyrobená z 
domácích nebo místně pěstovaných jablek a 
p ř í rodn ích kvas inek . Pomocí naš i ch 
řemeslných dovedností vyrábíme řadu 
oceněných a prvotř ídních prémiových 
Sheppy ciderů - pod nic menšího bychom se 
nepodepsali. 



Savoursmiths  
www.savoursmiths.com   

Savoursmiths je luxusní značka slaných snacků, hrdá na 
svou řadu bramborových lupínků se slupkou v nestydatě 
nápaditých příchutích.  

Chipsy Savoursmiths jsou vyrobeny z domácích ingrediencí 
z rodinné farmy v Cambridgeshire sklízených a vařených v 
malých dávkách. Lupínky Savoursmiths jsou k dispozici v 
sedmi jedinečných variantách, z nichž každá je vyrobena z 
těch nejchutnějších ingrediencí z celého světa. 

V Savoursmiths dbají na nejlepší ingredience a zemědělské 
metody a nabízí tak zdravější produkt vynikající kvality. 
Každý lupínek je ukrojen z domácích britských brambor, 
ručně sbíraných a vařených v malých dávkách. Náš přístup 
je „z farmy přímo na stůl“. Všechny naše lupínky jsou 
vyráběny z přírodních ingrediencí a aromat a neobsahují 
lepek ani glutaman sodný. Lupínky jsou připravovány i se 
slupkou kvůli udržení důležitých živin. 

 

Nabízené příchutě: Hovězí maso Wagyu s medem a hořčicí, 
Lanýže a rozmarýn, Italský sýr a víno, Sekt a Serrano Chilli, 
Pouštní sůl, Pouštní sůl a ocet a Somersetský Cheddar a 
šalotka 

 



Flawsome Drinks 
www.flawsomedrinks.com  

Za Flawsome Drinks stojí Karina a Maciek, rodiče dvojčat, kteří 
se inspirovali chutnými recepty své babičky, začali využívat 
“ošklivé” kusy ovoce a přeměnili je v dokonalé šťávy. Výlet na 
místní farmu jim otevřel oči a upozornil je na plýtvání 
potravinami a zejména na devastující účinek, který mají 
nadměrné estetické normy, podle kterých supermarkety 
vybírají potraviny, které konzumujeme. A rozhodli se to změnit.  
 

Je na čase inspirovat svět a znovu se zamyslet nad 
vnímáním odpadu. Kdo vlastně rozhoduje o tom, co je 
nedokonalé? 

 
Flawsome! je řada za studena lisovaných 100 % ovocných 
šťáv a lehce perlivých limonád vyráběných z přebytků a 
křivého ovoce, BEZ cukru a BEZ jakýchkoliv umělých přísad. 
 
Flawsome! Džusy jsou k dispozici v 8 příchutích a 2 
velikostech 250 ml / 750 ml, v recyklovaných skleněných 
lahvích 
 

Flawsome perlivé nápoje v plechovkách jsou k dispozici ve 3 
příchutích - rebarbora, sladké a kyselé jablko a kyselé třešně. 
Jsou vhodné do koktejlů, ale skvělé jsou i samotné. 60 kcal v 
plechovce, osvěžující a vše přirozené  



Angels‘ Nectar  
www.angelsnectar.co.uk 

Jméno značky je inspirováno “andělských podílem”, 
což je tradiční název pro ztrátu podílu whisky, který 
se odpaří během jejího zrání v sudech. Andělský 
nektar je nová kolekce míchané (blended) a 
jednosladové (single malt) skotské whisky. 

 

Právě teď ve Skotsku zraje whisky v asi 20 milionech 
sudech, do kterých se andělé chodí napít. Andělé jsou 
navíc vybíraví; užívají si některé sudy více než jiné, 
zatímco tvrdě pracující lihovarníci sledují, jak jejich úsilí 
mizí. Co kdybyste se k andělům mohli přidat? 

 

První edice Andělského nektaru (také známá jako 
Original, 40%) byla pečlivě smíchána z výběru těch 
nejlepších jednosladových Speyside a Highland 
whisky. Edice Rich Peat (Bohatá rašelina, 46%) se 
skládá z jednosladových Highland whisky a naše nová 
edice Islay (47%) je jednosladová whisky, v jejíž chuti 
se odráží jemný ostrovní rašelinový kouř.  



Long Meadow Cider 
www.longmeadowcider.com  

Long Meadow Cider je cenami ověnčená rodinná řemeslná 
ciderárna se sídlem v Orchard County v Armaghu, založená 
otcem a synem, Patem a Peterem McKeeverovými.  

 
Rodina McKeeverových pěstuje jablka již po více než tři 
generace a zakládá si na vysoké kvalitě jablek pro výrobu 
vysoce kvalitních ciderů. Rodina věnuje výrobě velkou 
pozornost- od péče o stromy až po finální stáčení svých 
přírodních řemeslných ciderů. 

 
Jejich řemeslně vyráběné cidery jsou vyrobené ze 100% 
přírodních jablek vypěstovaných a sklizených na domácí 
farmě, lisovaných a fermentovaných pomalu a postupně,. V 
portfoliu nabízí: Medium, Blossom Burst, Limited Edition Oak 
Aged, Rhubarb & Honey a Berry Blast Cider. 
  
Společnost získala řadu ocenění,: Great Taste Awards, Blas 
na hEireann Irish Food and Drink Awards a International 
Cider Challenge. Jejich motto zní „Od stromu k výčepu“. 
 



Buckingham cakes 
www.buckingham-cakes.com  

Buckingham cakes nabízí řadu tradičních anglických 
ovocných dortů pro mezinárodní trh s luxusními 
potravinami. Ovocný dort, nejtradičnější ze všech 
anglických dortů, se zrodil v 16. století ze „švestkového 
dortu“. Naše dorty značky Buckingham® jsou vyráběny v 
šesti různých příchutích, každá ve dvou velikostech.  
 
Všechny dorty jsou vyráběné ručně z kvalitního másla a 
více než 45% ovoce (rybíz, rozinky, sultánky, třešně, 
pomeranče a citrony) bez umělých barviv a příchutí. 
 

S použitím jedinečného balicího systému jsou naše dorty 
vakuově baleny v plechových dózách tak, aby byla 
zachována chuť a byla umožněna dlouhá doba spotřeby (24 
měsíců) při pokojové teplotě. Naše výroba má BRC (British 
Retail Consortium) certifikaci. 
 

Speciální chuť Anglie, krásně zabalená pro trh s luxusními 
potravinami. Naše dorty jsou velmi oblíbené jako dárky a 
jsou také ideální pro online prodejce. Máme distributory v 
Austrálii, Rusku, Brazílii, Malajsii, Číně a dalších zemích 
Dálného východu. Nyní hledáme distributory v Evropě. 

 
 
 



Nix and Kix 
www.nixandkix.com  

NIX: žádná sladidla, žádný kofein a přirozeně 
nízký obsah kalorií 

KIX: osvěžující směs ovoce a kajenského pepře 
pro nakopnutí dne (nebo noci) 

 

V Nix and Kix milujeme přírodní super potraviny 
natolik, že jsme se jich do našich nápojů 
rozhodli namíchat hned celou řadu. Kapsaicin z 
pálivých paprik je známý pro své vlastnosti 
uvolňování energie a podporování metabolismu. 
Navíc také pomáhá vytvořit sofistikovaný 
chuťový profil bez přidaného cukru a umělých 
sladidel. Všechny naše obaly jsou plně 
recyklovatelné a naše plechovky jsou bez BPA 
(bisfenolu A). 

Naše příchutě Vodní meloun a ibišek, Mango a 
zázvor, Okurka a máta a Červený pomeranč a 
kurkuma jsou k dispozici ve 250ml plechovkách 
a 330ml a 750ml skleněných lahvích. 



Womersley 
www.womersleyfoods.com 

“Ten nejlepší ocet na světě!” 
Rodinný podnik – Výroba v Británii – Několikanásobný vítěz 
Great Taste Awards 
Lahodné ovocné a bylinné octy, džemy a další, které potěší 
vaše chuťové buňky a promění vaše vaření. 
 

Značka Womersley byla uvedena na trh Martinem a Aline 
Parsons z jejich domova ve Womersley Hall, Yorkshire v roce 
1979. Základními ingrediencemi jsou od té doby domácí byliny a 
ovoce. 
 
Od roku 2009 je společnost vedena synem Rupertem, který 
sdílí nadšení pro pěstování bylin a ovoce svých rodičů, v 
domovském Cotswolds. 
 

Lahodné ovocné octy Womersley jsou oblíbené u domácích 
kuchařů i šéfkuchařů , protože jsou vhodné k velmi 
všestrannému použití a v kuchyni podněcují kreativitu. Můžete 
je použít k vylepšení chuti jídla, k zavařování, k nahrazení 
chybějících ingrediencí, zdokonalení pečení a mnoha dalším 
věcem – neměli by chybět v žádné kuchyni. 
 
Máme spoustu receptů využívajících našich octů a vždy rádi 
slyšíme další nápady na jejich kreativních použití. 

 



Pura Panela 
www.purapanela.com 
Pura panela je nejlepší přírodní alternativou k rafinovanému 
cukru,.V Kolumbii je preferovaná po mnoho generací, a nyní mění 
způsob konzumace cukru v Evropě. Jedná se o surovou šťávu z 
cukrové třtiny dehydratovanou řemeslným postupem, aby se 
zachovala chuť a minerály (vápník a hořčík). Je 100% přírodní bez 
umělých přísad, má skvělou chuť a je perfektní do (kolumbijské) 
kávy a také ideální ingrediencí pro pečení.  Pura Panela je k 
dispozici ve 100 % biologicky rozložitelných sáčcích vyrobených 
z cukru a kukuřice, 6ti-gramových sáčcích pro stravovací služby 
a gastro baleních pro potravinářský průmysl. 

Loro Crisps 
www.lorocrisps.com  
Loro Crisps jsou plantainové chipsy, které mají nízký 
obsah tuku a sodíku a neobsahují žádný cholesterol. 
Chipsy mají vysoký obsah sacharidů, jsou skvělým 
zdrojem draslíku, hořčíku, vlákniny a vitamínu C, jsou 
také veganské a bezlepkové a jsou k dispozici ve 4 
příchutích: Sůl Zipaquira, Quimbaya Limon, Latin Chile a 
sladké Uraba Sunshine (ze žlutého plantainu). 



A.  D. Rattray 
Casks of Scotland 
www.adrattray.com 
V A. D. Rattray věříme, že whisky je ta nejlepší a 
nejzajímavější lihovina na světě! Jako nezávislý producent 
whisky vybíráme a necháváme zrát ty nejlepší skotské 
sudy jednosladové whisky už více než 150 let. 
 
Společnost byla založena v roce 1868, a od té doby prošla 
generacemi rodiny Morrisonů. Ti dodnes s velkou péčí 
vybírají zajímavé sudy kvalitních whisky z celého Skotska. 
Jádrem portfolia jsou “single cask bottlings” z kolekce A. D. 
RATTRAY CASK, které spolu s oceněnými jednosladovými 
CASKS OF SCOTLAND nabízí výběr, který potěší každého 
milovníka whisky.  
 
Každá láhev má svůj vlastní příběh. Každá malá várka 
skotské whisky zachycuje ducha regionu a dobrosrdečnost 
lidí, kteří ji řemeslně vyrábějí. 
 

Prozkoumejte rozmanité styly a chutě whisky, která Vás 
vezme na dobrodružnou výpravu, od sladké a kořeněné 
SPEYSIDE, přes kouřovou a slanou ORKNEY, až k bohaté a 
rašelinové ISLAY.  
 



Lye Cross Farm 
www.lyecrossfarm.co.uk 

Rodina Alvisů vyrábí britský čedar a další sýry na 
farmě Lye Cross poblíž anglického Bristolu. Jsme 
jedním z nejuznávanějších farmářských výrobců 
sýrů ve Velké Británii se sídlem jen 12 km od 
vesnice Cheddar v Somersetu, což zaručuje 
autentický původ našich produktů. Náš čedar je 
dostupný v různých příchutích od jemných (4 
měsíce starých) po vintage (14+měsíců). 

 

Mezi další britské tvrdé sýry v našem portfoliu patří 
Double Gloucester a Red Leicester. Sýry vyrábíme 
jak v běžné, tak i v bio kvalitě. 

 

Lye Cross Farm zajišťuje celý proces výroby 
vlastními silami: od dojení přes výrobu sýrů až po 
skladování, balení a přepravu. Máme zákazníky po 
celém světě, na 5 kontinentech. Patří mezi ně 
maloobchody, supermarkety i velkoobchody, 
HORECA zákazníci (hotely, letecké společnosti, 
obchody na lodích) a podniky vyrábějící potraviny, 
které vyžadují kvalitní suroviny. 

 



Mahbir Teas & Spices 
www.mahbir.com 

Značka Mahbir spojuje britskou vynalézavost s 
bohatým indickým dědictvím. Díky tomu vytváří 
neobvyklé inovace potravin a nápojů, které jsou 
ochucené vysoce kvalitními čaji, bylinkami a kořením.  

 

Mahbirova kolekce, která byla několikrát oceněna, 
znovuobjevuje klasické chutě přírodních a udržitelných 
ingrediencí. Kolekce zahrnuje ovocné džemy, hořčice a 
čokolády. 
 

Spo lečnost Mahb i r také nab í z í nezáv is lým 
maloobchodníkům a horeca zákazníkům možnost 
vytvořit své vlastní značkové výrobky či na zakázku 
vytvořené směsi čajů, bylin a koření od malých 
množství. Můžete tak svým zákazníkům představit  
různé druhy těchto kvalitních produktů a směsí pod 
vlastní značkou. Všechny produkty jsou ručně balené, 
prezentované v ekologicky šetrných obalech a za velmi 
příznivou cenu. 
 

Vlastní i privátní značky společnosti Mahbir jsou v 
současné době v prodeji ve více než 10 zemích po celé 
Evropě a na Středním východě. 

 



The Nutty Group 
www.thenuttygroup.co.uk 

Společnost Nutty Group nabízí přírodní, 
chutné a zdravé nápoje a snacky pro 
všechny, kteří chtějí žít lépe. Její produkty 
jsou veganské, bio, bezlepkové a neobsahují 
žádný rafinovaný cukr.  

 

Firma byla založena v roce 2016 a již od 
svého vzniku si klade za cíl změnit způsob, 
jakým lidé svačí. Přichází proto s vlastní 
revoluční alternativou zdravých svačinek.  

 

Produkty společnosti Nutty Group jsou 
originální a zároveň praktické, díky své 
kapesní velikosti vhodné na cesty a 
zákazníci si mohou vybrat z mnoha různých 
ovocných i zeleninových příchutí. 

 



Cocoba 
www.CocobaChocolate.com 

Cocoba nabízí vysoce kvalitní čokoládové výrobky a nápoje. Hledáme 
na světě ty nejkvalitnější kakaové boby a čokoládu s tou nejlepší 
chutí (je to těžká práce, ale někdo to udělat musí !). 

  
Zakladatel společnosti Cocoba, Darren, pochází z Austrálie, kde 
vyrůstal a vychutnával si se svým dědečkem lahodné horké čokolády, 
které připravoval, nikoli z prášku, ale za použití skutečné prémiové 
čokolády. 
 

Když se Darren přestěhoval do Velké Británie, nemohl najít 
čokoládový nápoj, který by odpovídal nápoji z jeho dětství, a tak se 
rozhodl jej vytvořit. Stejnou lásku a péči, jakou jeho dědeček vložil do 
své horké čokolády, najdete v každém z čokoládových produktů 
Cocoby. 

 
Cocoba je britská značka čokolády a téměř všechny naše výrobky 
jsou vyráběny ručně a baleny v naší čokoládové kuchyni v Kentu. 
Používáme čokoládu nejvyšší kvality a každému výrobku věnujeme 
stejnou pozornost, jako bychom ho měli jíst sami. 
  

Novinkou v našem sortimentu jsou Hot Chocolate Bombe Crackers 
vyrobené ze 100% belgické mléčné čokolády, skrývající malé 
marshmallows. Pomalu nalijte teplé mléko přes Cracker a sledujte, jak 
se čokoláda roztéká a objeví se marshmallows! 
 



6 o´clock Gin 
www.6oclockgin.com 

6 O'clock Gin je řada jemného řemeslného ginu, 
ručně vyráběného v malých dávkách za použití 
tradičních postupů a jen těch nejlepších přírodních 
ingrediencí.  

 
Jméno značky je inspirováno dlouholetou rodinnou 
tradicí pravidelného vychutnávání si Ginu s 
Tonikem v 6 hodin; tradicí, která se stále dodržuje 
v destilerii a kterou sdílejí milovníci ginu na celém 
světě. 

 
Jemnost charakterizující 6 o´clock gin je zaručena 
destilací v měděném destilačním kotli „Kathleen“. 6 
o´clock Gin je k dispozici v kvalitních prodejnách po 
celé Británii a nyní exportuje do Evropy, USA, 
Kanady, jihovýchodní Asie a ještě dál.  

 

V nabídce jsou: London Dry Gin, Damson Gin, 
Brunel Edition a London Dry Gin and Tonic.  



Pea Pops (The Real Snack company) 
www.realsnackcompany.co.uk 

Pea Pops jsou nová, zdravá svačinka od The Real Snack 
Company. Jsou vyráběné z cizrny ve Velké Británii a mají 
přirozeně vysoký obsah rostlinných bílkovin.  

 

Jsou bezlepkové, s vysokým obsahem vlákniny, veganské 
(kromě varianty Cheddar & Onion, který je vegetariánská) 
a na jejich výrobu nejsou používána žádná umělá barviva 
ani dochucovadla. 

 

Díky inovativní technologii nejsou Pea Pops pečené ani 
smažené, ale pražené a mají o 60 % méně tuku než běžné 
smažené chipsy. Při jejich výrobě se nepoužívá žádný olej.  

 

Ve srovnání s ostatními snacky na trhu mají Pea Pops 
vyšší obsah bílkovin a vlákniny a mají méně nasycených 
tuků.  
 

Pea Pops mají konkurenceschopné ceny a jsou k dispozici 
se třemi příchutěmi: Cheddar & Onion, Smoky BBQ a Chilli 
& Lime, v malém i velkém balení. 



Lilley's Cider 
www.lilleyscider.co.uk 

Lilley's Cider je rodinná Cider společnost se sídlem v 
Somersetu, která od roku 2011 vyrábí širokou škálu ciderů, z 
nichž nejoblíbenější je ten s příchutí manga. Cidery nabízí v 
bag in box balení, půllitrových lahvích a baleních unikeg.   
 

Společnost získala za své výrobky mnoho ocenění, včetně 
ocenění Great Taste Award za varianty Bee Sting, Select a 
Rhubarb. 
 

BEE STING, je středně sladký hruškový cider (perry) s 
výraznou chutí a nádhernou vůní hrušek, který porota 
ocenila pro intenzivní aroma zralých hrušek a také 
vyváženou, ne příliš sladkou, chuť. 
 

SELECT, je svěží jablečný cider s intenzivní jablečnou chutí. 
Porota ho ocenila pro bohatou chuť, intenzivní šumivost a 
dokonalou rovnováhu mezi sladkostí a plností chuti. 
 

RHUBARB, je sladký cider s bohatou příchutí rebarbory s 
trpkým koncem. Byl porotou ohodnocen pro dobře 
promyšlený recept a vynikající chuť. 

 
MANGO, je aromatický sladký cider, který byl smíchán s 
mangem, aby vytvořil tropickou chuť, na kterou se sbíhají 
sliny.  
 



Joe and Seph‘s 
www.joeandsephs.com 

Joe & Seph's je rodinná firma, která zahájila svou činnost v 
roce 2010 s cílem vyrábět nejlepší popcorn na světě. Náš 
popcorn a karamelové omáčky vyrábí v Londýně malý tým 
cukrářů.  
  
Značka nabízí více než 50 př íchutí popcornu, 10 
karamelových omáček a je hrdá na to, že získala již více než 
49 ocenění Great Taste Awards! 
 

Produkty jsou k dispozici ve 35 zemích, naleznete je v 
obchodních domech Selfridges, u British Airways nebo v 
řetězci Monoprix ve Francii či Dansk v Dánsku.  

 
V nabídce je široká škála příchutí a formátů vhodných pro 
různé sektory: 

POPCORNOVÉ SÁČKY (Obchodní domy, Supermarkety, 
Lahůdky) 
ČOKOLÁDOVÉ POPCORN B ITES (Obchodn í domy, 
Supermarkety, Lahůdky) 
KARAMELOVÉ OMÁČKY (Bary, Kavárny, Hotely, Obchodní 
domy, Supermarkety, Lahůdky) 

POPCORN BAR (kavárny, letiště, nádraží) novinka pro rok 
2020 
GASTRO BALENÍ karamelových omáček a popcornu (HORECA) 

  



Mermaid Gin  
www.isleofwightdistillery.com 

První a zatím jediná destilerie na ostrově Wight byla otevřena 
v roce 2014. Spojením bohatých zkušeností s pivovarnictvím,  
výrobou vína a místních surovin byla vytvořena řada 
prémiových lihovin, které vzdávají hold kráse a charakteru 
ostrova.  

 
The Isle of Wight Distillery se zavázala k výrobě šetrné k 
životnímu prostředí, ochraně ostrova a mořského prostředí. 
Využívá udržitelné recyklovatelné a biologicky rozložitelné 
materiály, a i díky energeticky účinné výrobě se snaží 
dosáhnout budoucnosti bez plastů a s nulovými emisemi 
uhlíku. 
 
Mermaid Gin je ručně vyráběný na ostrově Wight, za použití 
deseti eticky získaných rostlinných výtažků. Nabízí jemnou a 
komplexní směs čerstvé bio citronové kůry a guinejských 
zrnek s nádechem mořského vzduchu z místního 
aromatického fenyklu mořského. Fenykl mořský, bezový květ 
a chmel Boadicea jsou získávané lokálně. Zbytek botanických 
produktů pochází od zemědělců z celého světa. Při výběru 
eticky obchodovaných rostlinných výtažků se dbá na tu 
nejlepší kvalitu. 	 
 




