TURUN HIILINEUTRAALI TEHDAS, SUOMI

Lapponia Lakka likööri
Hinta Alkossa 14,49 €
Ruokasuositukset
Miedot juustot
Voimakkaat juustot
Jälkiruoka
Marjat ja hedelmät
Nautiskelujuoma
Seurustelu
Suklaa

Tuoksu

Maku

Syvän hunajainen, keitettyjen hedelmien täyteläisyys, ripaus

Pehmeän täyteläinen, jossa makeutta tasapainottaa

mausteneilikkaa ja kirpeä kypsyys.

syvä, hunajaisen neilikan vivahde.

Väri
Kullankeltainen, kauniin täyteläinen.

Lapponia Lakka on pehmeän täyteläinen premium-likööri
Lapponia Lakka on pehmeän täyteläinen premium-likööri, jossa makeutta tasapainottaa syvä, hunajaisen neilikan
vivahde ja ripaus sokeroitua hedelmälientä. Täyteläinen ja tasapainoinen, mutta myös hieman salaperäinen. Hunajainen
jälkimaku.

Valmistetaan kiireettömästi puhtaan luonnon marjoista
Lapponia premium-liköörit valmistetaan pohjoisen puhtaassa luonnossa kasvaneista käsin poimituista marjoista, joista
liköörit saavat aidot värinsä, makunsa ja tuoksunsa.
Marjat luovuttavat Lapponia-likööreihin kaiken makunsa ja arominsa kiireettömän valmistusmenetelmän, uuttamisen
ansiosta. Lapponia-likööreissä tiivistyvätkin puhtaimmat ja aidoimmat maut sen kallisarvoisista raaka-aineista.
Marjauutteen tuottaminen kestää marjasta riippuen kolmesta kuuteen viikkoon, jonka jälkeen sitä kypsytetään säiliössä
noin kaksi kuukautta. Uutteesta valmistetaan likööriä lisäämällä alkoholia ja sokeria optimaalisen aromin ja
koostumuksen aikaansaamiseksi. Suodatuksien jälkeen likööri on valmista pullotettavaksi.

Vuosisatoja vanhoja perinteitä kunnioittaen
Lapponia liköörien premium-laatu perustuu vuosisatoja vanhoihin liköörinvalmistusperinteisiin. Niiden valmistus alkoi
virallisesti 1867, jolloin Tsaari Aleksanteri II myönsi turkulaiselle kauppiaalle Anders Nordforsille luvan valmistaa
alkoholipitoisia juomia, mm. liköörejä. Tänäkin päivänä Lapponia-liköörit valmistetaan Suomen Turussa.

Monikäyttöinen Lapponia Lakka likööri
Lapponia Lakka on erinomainen sellaisenaan, upea kahvin avec ja maistuu myös jälkiruokien kera. Kokeile erilaisten

juustojen seurana. Lapponia Lakka likööristä valmistuu myös kylmiä drinkkejä, kuumia juomia sekä erilaisia booleja.

Hiilineutraalilta juomatehtaalta
Lapponia liköörit ovat valmistettu ja pullotettu Turun Artukaisissa sijaitsevalla hiilineutraalilla juomatehtaalla. Tehdas on
vastuullisuusstrategiansa mukaisesti tehnyt ympäristötavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä ja toimii nyt 100-prosenttisesti
uusiutuvalla energialla. Turun Juomatehdas on saanut myös tunnustusta kansainvälisessä Green Awards- kilpailussa
vuonna 2019, jossa palkittiin yrityksiä juoma-alan kestävää kehitystä konkreettisesti edistävistä teoista.

Lisätietoja
Maa

Suomi

Alue

Turun hiilineutraali tehdas

Tuottaja

Pernod Ricard Finland

Saatavuus

Alko Tukku

Pullokoko

50,00cl

Alkoholi

16,59g

Alkoholia

21,00%

Pakkaustyyppi

Lasipullo

Vihreät & eettiset ominaisuudet

Sopii vegaaneille

Litrahinta

28,18 €/l

Alkon tuotekoodi

283956

EAN

6420614681657

SKU

468165

Korkkityyppi

Kierrekorkki

Pulloja / laatikko

6 kpl

Makeusaste

Makea

Sokeripitoisuus

290,00g/l

Täyteläisyysaste

Keskitäyteläinen

Ravintoarvot
Per annoskoko (30ml)

Per 100ml

Energia (kJ/kcal)

281/67

936/223

Rasva

0,00g

0,00g

-josta tyydyttynyttä

0,00g

0,00g

Hiilihydraatti

29,00g

0,00g

-josta sokereita

8,70g

29,00g

Proteiini

0,00g

8,70g

Suola

0,000g

0,020g

Ainesosat

Vesi, sokeri, alkoholi (vehnästä tislattu etanoli), lakkauute, väri (E150d),
happamuudensäätöaine (sitruunahappo)

