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DRINK YOUR DARLINGS

En helt unik etikette, der er lige til at spise…

Baggrund

Anders Frederik Steen bor i Frankrig og laver naturvin. Det er planetens mest kompromisløse 
måde at lave vin på. Og det drikkes så mænd også i store byer over det meste af verden. 

På den baggrund skulle der udvikles et nyt og banebrydende design. Briefen var enkel; lav noget, 
der ikke ligner en vinetikette, tag hensyn til, at etiketterne skal sættes på i hånden – og gå med 
det naturlige i naturvinen.

På vej mod en cirkel, der bliver lige
Ikke alene er tilsætningsstoffer bandlyst. Det samme er industrialisering, så etiketterne sættes 
simpelthen på i hånden. Det betyder, at de ikke kommer til at sidde ens – eller lige, for den sags 
skyld. Og månens placering er et helt kapitel for sig.

Det lyder på mange måder en umulig udfordring. Det var det ikke.

Vores løsning er lige så enkel, som den er indlysende. 

Vi endte med at designe en rund etiket, hvor skriften står skråt, cirklet og på hovedet, så det gan-
ske enkelt bliver umuligt at sætte etiketten skævt på. Eller lige, for den sags skyld.

Med andre ord, når det visuelle hierarki er fjernet OG når etiketten er rund, så kan man ganske 
enkelt ikke gå galt i byen. Men til gengæld er vi endt med et design, der hverken er set i ”byen” 
eller i resten af verden.

En smuk bivirkning af det cirkulære design er nemlig, at vinene skiller sig ud fra mængden. Og 
alene dét kan der være en stor mængde gode grunde til at holde af. Det unikke i vinen bliver af-
spejlet i det unikke design – og hvilken vin vil ikke gerne både skille sig ud, og have medfølgende 
historier om naturligheden?

Historien slutter dog ikke her…

There is a FIRST for everything

For første gang nogensinde er der lavet en etikette, der rent faktisk kan spises. Både papir, lim og 
trykfarve er biologisk nedbrydelig. Det lyder måske helt naturligt, når man laver naturvin, men dét 
er det ikke. Det er faktisk første eksempel i verden, hvor alt ved etiketterne kan spises.

Er det væsentligt? Er det altafgørende? Er det ligegyldigt? 

Dét har vi ikke svaret på, men vi synes bare, at det var det mest naturlige. Og egentlig er det ret 
fedt, at vi passer godt på vores verden, når vi laver noget, som verden ikke har set før.

DRINK AND EAT YOUR DARLINGS.




