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M O S KU
Mosku, alias Aleksi Hihnavara oli

Lapin koilliskairm sherifi ja

the sheriffof the Northemtem
ofLaptand. He was a legendary

baclqryoodsman who lived his life
hunting fishing and upholding the

law of Laplmd. On these adventures

he refined the unique Mosku Vodka

which Lappish nuance can be

sensed even today.

www.lignellpiispanen.fi
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luokassaan maailman
parhaaksiia kaikkien
maustettujen vodkien
KaKKoseKsi. KWA MAUNO HÄMJUåNEN

Luokkansa
parasta

maailmassa
louko Kiiiiriäinen

Savolaisen makutuotannon uusi
pullotetfu lahja maailmalle on
Mosku. Lignell& Piispanen tuo
vuodenvaihteessa Alkoon uu-
tuuden, joka palkittiin lokakuun
alussa Englannissa IWSC:n yli
6 000 tuotteen joukosta luok-
kansa oarhaana rna;rilmassa.
IGikkieir maustettujen vodki en
sarjassakin se nousi peräti ho-
pealle.

Lignell&Piispanen toi Kuopi-
oon kuusi yhdeksästä suoma-
laisten mitalista,

Moskun takana on iegendaa-
rinen iapin mies Alelsi Hihna-
vaara (1882-1938). Hän eli var-
sin arveluttavaa elärnää ooro-
varkaal<si sanottuna, mutta kor-
pimaiden sankariksi uskottuna.

|okainen epärehellinen koltta
sai tuntea mikä on "ivloskun la-
ki". Ne, jotka jiiivät miehen kä-
sistä henkiin, vannoivat kostoa.
Toiset jiiivät nåireeseen rillipeto-
ien ruuaksi kuula kallossa.

Tähän viinaan kannattaa tu-
tustua aromien takia. Vtiinön-
putki tunnettiin Aasiasta Eu-
rooppaan nimellä The Root of
the Holy Chost. Iksvi löytyy
myös tarujen ihmevaltion Atlan-
tiksenkin puutarhasta.

Angelica archangelica on yksi
maailman hienoimmista lrteis-
fä, rohto, jolla on suorasträn us-
konnollinen olemus. Legendan
mukaan Arkkienkeli Mikael toi
kawin taivaasta ja opetti ihmiset
sitii käyttiimäåin,

Juuret kuivataan ennen ku-
kintaa erityisesti alkoholijuo-
mien ja keittojen mausteeksi.

Vaikuttavasta eteerisestä öl-
jystä on voitu erottaa jopa 200
eri yhdistettä. Lisåiksi hartsit ja
kumariinijohdokset, angelihap-
po, C-vitamiini, sekä flavonoidit
muokkaavatyrtin aromi ja vai-
kutusmaailmaa.

Moskusta löytry uhkean mus-
katin tuoksu, joka yhtyy sellerin
makeuteen, Se nostaa rnarja-
happojen aromia, jolloin luon-
nonmehut ovat sopivaa lanb:in-
kia. Etenkin marjojen bitieriset
,ominaisuudet tulevat esiin, jol-
loin mustikkakin löyt?iä uutta
kävttöä.

i,arhaimmillaan huoneenliim-
pöisenä snapsina pienestä aro-
milasista voi aistia hienon yrtin
joka leijuu 40-prosenttisessa vil-
javiinassa. Pehmeffi sille antaa
parin prosentin sokeri.
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