
Anledningen till att Swedish Tonic startade var rätt enkel. Vi ville 
ha riktigt bra tonic, och vi kunde inte hitta någon vi gillade. Så vi 

insåg att vi kunde göra det bättre själva. Allt tonic vi såg var 
transparent. Jättemärkligt med tanke på att tonic tillverkas av 

kinabark. Har du någonsin sett ett genomskinligt träd?

Vi började pressa, blanda, och koka. Efter varje framgång gick något 
galet. Flaskor exploderade, 20 pallar med lådor kom till våra 

lägenheter. Våra 3000 mätglas tillverkades i fel storlek. Kompisar 
började bli intresserade. Andra också. Det spred sig. Ny kompisar. 

Bloggare. Matfolk. I Sverige och över hela Europa. Och hemligheten?

Swedish Tonic är helt unik. Inget skräp. Bara bra grejer.
Bärnstensfärgad syrup, inte transparent. Tillverkad i små batcher. 

Bryggd, silad, blandad, fylld, förseglad allt för hand med våra egna 
händer.

Riktig kinabark. Färskpressad citrus. Agave för sötma, och enbär och 
kryddor för lite mörkare smaker. 

Prova. Du kommer inte bli besviken.

Swedish Tonic



Swedish Tonic är helt tillverkad för hand av ekologiska 
ingredienser av yppersta kvalité. Vi köper  råvaror globalt när är 
som bäst för säsongen, bl.a Kininbark från Peru.Citrusfrukter av 

olika slag pressas färska just när vi kokar tonicen och den 
peruanska kininbarken extraheras successivt för att ge Swedish 
Tonic dess unika smak och stora karaktär. Vi har aktivt valt bort 
socker, istället använder vi 100% ekologisk agave-sirap som bidrar 

till en härlig balans mellan fruktig sötma och rund bitterhet.

Tonicen har en helt unik potential i många drinkar, såklart 
tillsammans med gin, men även i whiskey & vodka drinkar. Den är 

fantastisk i alkoholfria drinkar och ger en komplext sammansatt 
drink som är lätt att variera!

Swedish Tonic syrup

Rek. utpris butik 199kr



Efter en hög efterfrågan på en presentförpackning, skapade vi - Swedish 
Tonic Giftbox. Upplägget är enkelt. Samma goda tonicsirap och med hjälp 

av medföljande mätglas blandas enkelt en proffsig drink som imponerar på 
vänner och bekanta. Allt detta paketerat i en exklusiv mattsvart drawer box 

med medföljande recepthäfte, perfekt att ge bort som gåva.

Swedish Tonic Gift box

Rek. utpris butik 279kr



I jakten på den perfekta tonicen tar Swedish Tonic nu nästa steg. Då 
många tillsammans med oss fortfarande inte har hittat några 

transparenta träd, utan tycker att en naturlig och ofiltrerad tonic 
med all smak kvar är det bästa, har det gått fantastiskt bra. Så bra 

att Swedish Tonic nu lanserar ett färdigblandat tonicvatten. Samma 
Swedish Tonic som innan, men du behöver inte längre blanda själv 
(om du inte vill förstås!). Och precis som de ogenomskinliga träden 

är vårt tonicvatten inte heller genomskinligt, utan bärnstensfärgad 
- precis som det ska vara. 

Om du vill komma fram till den perfekta GTn lite snabbare, och 
gillar ditt tonicvatten med ungefär lika mycket tryck som vi gör - så 
är det här perfekt för dig. För alla er andra som vill blanda själva 

finns självklart vår tonicsirap kvar att köpa. 

Familjen Växer!

Rek. utpris butik 25kr


