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Thoreau Waterconcept 
Designed in Sweden. Processed locally. 
 

 

På Madame Brasserie & Café har vi valt att använda oss av lokalproducerat vatten. 

 

Vatten & Miljö 

Vatten är ett ständigt pågående kretslopp. I Sverige behöver vi bara vrida på 

kranen för att få rent och gott vatten. Så ser det inte ut överallt. Miljontals 

fattiga tvingas gå flera kilometer varje dag för att hämta vatten, som dessutom är 

smutsigt. Därför är det lite märkligt att väldigt många här i Sverige väljer att 

köpa vatten på flaska, vatten som i många fall också har transporterats kors och 

tvärs genom Europa. Genom byte till lokalproducerat vatten minskas miljöpåverkan 

från dels den normala flaskhanteringen, lagerhållningen, kylningen, transporten och 

återvinningen av flaskor. 

 

Thoreau bordsvatten 

Thoreau kombinerar kranvattnets enkelhet, närhet och miljöfördelar med 

flaskvattnets rena och goda smak. Thoreau står för hög kvalitet, god smak och ett 

modernt uttryck. Miljöaspekten är självklar. Thoreau ger dig möjligheten att njuta 

av renat, väl kylt svenskt vatten det som ofta anses som ett av världens bästa.  

 

Thoreau PET 

Vattnet som finns i våra PET-flaskor har aldrig åkt lastbil – det tappas upp på 

plats och försluts i flaskan med den livsmedelsgodkända korken. Hållbarheten blir 

lika lång som om det skulle producerats i en fabrik långt bort. Givetvis är 

flaskorna pantregistrerade för att återvinnas och bli nya flaskor, om och om igen. 

 

 

I mitten av 1800-talet reflekterade den amerikanske författaren och filosofen Henry 

David Thoreau över ett ekologiskt hållbart liv i boken "Skogsliv vid Walden". Det 

var där inspirationen hittades till att utveckla ett ekologiskt hållbart 

vattenkoncept. Ett koncept som innebär att vattnet tappas från det vanliga 

ledningsnätet, renas, kyls och kolsyras lokalt här på restaurangen. Välj mellan 

stilla eller kolsyrat vatten. 

 

Henry David Thoreau 

Henry David Thoreau (1817-1862) är en av världslitteraturens stora namn. Thoreau 

förutsåg vetenskapen om ekologi och miljöhistoria, två källor för dagens ekologism. 

 

 

Tekniska detaljer 

- Vattnet renas i aktiva kolfilter från klor, färg, lukt, bi-smaker och bakterier. 

- Vattnet kyls till 2-4 grader. 

- Vattnet kolsyras med bestämd mängd, lagom stora bubblor. 

- Vattnet serveras i svenskdesignade, munblåsta glasflaskor. 

- Flaskorna diskas enkelt på grund av stor halsmynning och anpassade diskbackar. 
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