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SVENSK PUNSCH 280 ÅR I AUGUSTI 2013   
I augusti 1733 kom Ostindiefararen Fredricius Rex Suecia tillbaka till Göteborgs hamn från 

sin jungfrutur från Kina med bl a arrack i lasten. Av arracken från Batavia, Indonesien, 

blandade man punsch som svenskarna tog till sina hjärtan och som kom att bli oerhört populär 

ända fram till förbudstiden strax före första världskriget. 

 

EVENT PÅ STORA TEATERN I GÖTEBORG DEN 18 AUGUSTI 

Detta 280-års jubileum uppmärksammas på Stora Teatern i Göteborg söndagen den 18 augusti 

kl 18,00 då en drinktävling och punschutställning anordnas. Punsch skall ha en framträdande 

roll i drinkarna och deltar gör bartenders från inbjudna restauranger  i Göteborg. 

 

FACILE PUNSCH OCH FACILE & CO AB – 20 års jubileum 

Facile & Co AB grundades 1993 och har ca 450 aktieägare som inkluderar ett flertal välkända 

namn från såväl musikbranschen som näringslivet. 

Facile Punsch utgör premiumalternativet på svensk punschmarknad. Facile punsch 

lanserades 1993 och var då den första nya punschen i Sverige på 76 år. 6 utvalda destillat 

Bataviaarrak från Indonesien samt högklassig rom från Jamaica utgår huvudingredienserna i 

Facile punsch. Receptmakare är Henrik Facile.  

 

BERNS JUBILEUMSPUNSCH – 150 årsjubileum 

Den 1 augusti 2013 var det exakt 150 år sedan Berns i Stockholm slog upp dörrarna för 

allmänheten. Punschen har på olika sätt förekommit i Berns historia. Till 150-årsdagen 

beställde Berns en jubileumspunsch med namnet ”Hålligång-punsch” från Facile & Co AB. 

                                                                                          

Punsch är ett svenskt kulturarv som vi är stolta över att utveckla och förvalta på bästa sätt. 

 

Göteborg den 8 augusti 2013 

FACILE & CO AB 

Frihamnen 4, 417 55 Göteborg 

 

För ytterligare information, v.g. kontakta; 

Beträffande event på Stora Teatern den 18 augusti;   Daniel Seehuusen, mobil 070 985 4245 

 

Övrigt;                                                                         Hans-Eric Waborg, Facile & Co AB 

                                                                                     tel 031/7790718, mobil 073 948 1697 

                                                                                     mail hewaborg@facile.se.   

Bilaga; annons svensk punsch 

Facile & Co AB i korthet 
Facile är leverantör till Systembolaget och våra produkter distribueras av Martin & Servera, 

Menigo Foodservice, Svensk Cater och Mårdskog & Lindkvist. Facile har utvecklat och äger 

varumärken Seriously vodka, gin Imagin, Facile punsch och arrak samt Trosa punsch. 

Bolaget har även utvecklat Pinky vodka och Idyll akvavit som avyttrats.                           

www.facile.se      
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