Skåla i röda rosor på Alla Hjärtans Dag – ny sifo visar att 2 av 5 uppvaktar sin
partner på tisdag
”Två av fem svenskar (40 procent) svarar ja på frågan om de kommer att uppvakta sin partner på Alla
Hjärtans Dag den 14 februari. 43 procent av männen mot 38 procent av kvinnorna uppger detta. Knappt
en av fem (18 procent) svarar nej på frågan. – Kul att så många firar kärleken på tisdag! Och att skåla i
en gin med inslag av röda rosor, kan det bli mer romantiskt än så, säger Oscar J-T Holm, nordisk
marknads- och kommunikationschef för Hendrick’s. Det är framförallt de som är mellan 35-55 år som
kommer att uppvakta sin partner på Alla Hjärtans Dag. Varannan person i den åldersgruppen uppger
detta jämfört med en tredjedel av de som är 56-79 år. Hendrick’s är en premiumgin som är utmärkt att
använda som drinkingrediens tillsammans med en bra tonic. I receptet ingår ingredienser som bulgariska
rosenblad och gurka. Från undersökningen Planerar du att uppvakta din partner på Alla Hjärtans
Dag? Ja på något sätt 40% Nej det kommer jag inte 18% Vet ej 19% Har ej någon partner 23% Om
undersökningen Undersökning genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 2–5 februari 2017.
Totalt intervjuades 1106 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad
utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel och är statistiskt
säkerställda. 3 x receptinspiration på Hendrick´s Hendrick’s & Tonic 6 cl Hendrick’s Gin 12 cl
Tonic Water Gurkskivor Is Fyll ett glas med is. Häll i Hendrick’s Gin och Tonic samt dekorera med
gurkskivor. Martinez cocktail 5 cl Hendrick’s Gin 1,5 cl söt vermouth 0,75 cl Maraschino likör En stänk
Angostura bitter En stänk orange bitter Blanda alla ingredienser i shaker och skaka hårt under is. Finsila
ned i coupetteglas och garnera med apelsinskal. Last Word En del Hendrick&#39s Gin En del lime juice
En del grön Chartreuse En del Maraschino likör Blanda alla ingredienser i shaker och skaka med is. Sila
ned i ett coctailglas. Hendrick´s Gin finner ni på Systembolaget här >> Art.nr 81679, 441 kr, 700
ml”

