From the Land of Purity

ROKKIA JA TIMANTTEJA
Laplandian tarina ei ala historian luennolla pitkistä perinteistä, vaan kahden
täysin erilaisista taustoista tulevan ihmisen kohtaamisesta.
Työmatkallaan Lapissa, alkoholiteollisuuteen etäisesti kytköksissä oleva,
kansainvälisesti toimiva suomalainen timanttikauppias David, ihastui alueen
kauneuteen ja puhtaaseen luontoon. Hän kutsui sitä puhtauden maaksi – Land
of Purity. Tästä syntyi idea, jonka pohjalta Laplandian ensimmäiset suunnitelmat
lopulta laadittiin.
Davidin visio oli, että Laplandia edustaisi kaikkia Lapin tunnettuja piirteitä ja
ominaisuuksia, kuten puhtautta, raikkautta ja luonnollisuutta. Häneltä puuttui
ainoastaan tislaamo, joka kykenisi toteuttamaan moisen unelman.
Samaan aikaan pohjoisen Suomen pääkaupungissa Oulussa vaikutti taiteilijasielu
Ilpo, joka oli viettänyt nuoruutensa rockroudarina ja tuli myöhemmin tunnetuksi
rock-klubin omistajana. Vuosien varrella Ilpo oli alkanut kaivata elämäänsä
muutakin sisältöä, ja lopulta kokemukset ravintolamaailmasta johtivat hänet
perustamaan yhdessä kumppaniensa kanssa tislaamon Pohjois-Pohjanmaalle
vuonna 1998.
Tuo tislaamo oli Shaman Spirits.

Vuosien varrella Shaman Spirits oli kehittynyt tislaamoksi, jonka pääfokuksena
oli keskittyä korkeaan laatuun ja ainutlaatuisen puhtaisiin raaka-aineisiin, jotka
sen maantieteellinen sijainti tarjosi. Ilpo oli vuosia hamuillut yhteistyökumppania,
jolla olisi riittävästi kansainvälisiä kontakteja ja kokemusta viedä yritys
maailmanlaajuisille markkinoille.
Kuin kohtalon oikusta sattuma ja maailmankaikkeus saattoivat nämä kaksi
yhteen. Havaitessaan toistensa visiot, ei mennyt kauaa kunnes Laplandia
brändille oli jo syntynyt vankka perusta.
Pullon pelkistetty ja valkea ulkomuoto ilmentää puhtauden maata kaikissa
muodoissaan, keskiyönaurinkoa symboloiva 24 karaatin kultaus on
kunnianosoitus Lapin tarunhohtoisille kultakentille. Sieltähän David ensimmäisen
kimmokkeensa Laplandian perustamiseen saikin.
Ilpon rock-vuosien luova voima tulee esiin muun muassa markkinoinnissa,
värikkäässä tuotevalikoimassa sekä viestinnän yleisessä kieliasussa.
Tänä päivänä Laplandia on jo saavuttanut useita merkittäviä kansainvälisiä
makupalkintoja ja uudistaa käsitystä vodkasta – ympäri maailmaa.

LUONNON TAIKAA
Ihmiset usein unohtavat, että vodkan pääraaka-aineena toimii vesi (60 %). Jopa
Sana ”vodka” on johdettu venäjän kielen sanasta ”voda”, joka tarkoittaa vettä.
Voidaankin siis väittää, että merkittävin tekijä vodkan maussa on vesi.
Meidän vetemme lähde, Hirsijärven pohjavesi, on arvioitu yhdeksi maailman
puhtaimmista. Sen alkuperä ja ainutlaatuinen historia on jäljitettävissä
aina jääkaudelle asti. Se on käynyt läpi parhaat mahdolliset luonnolliset
puhdistumisprosessit suodattumalla hiekkaharjun paksujen, tuhansia vuosia
vanhojen hiekkakerrosten läpi. Alueen hiekka on erinomainen luonnollinen
vedensuodatin, sillä sen on aikoinaan läpäissyt jääkylmä jäätiköiden sulamisvesi.
Nämä puhdistusprosessit ovat niin ainutlaatuisia, ettei niitä voi keinotekoisesti
jäljitellä eikä vettä tarvitse jälkikäsitellä millään tavalla ennen jakelua.
Lisätietoja veden alkuperästä ja historiasta löytyy osoitteesta:
www.shamanspirits.com

MIKSI MEIDÄN VEDEN MAKU
ON AIDOSTI PAREMPI
Ensinnäkin, vetemme metallipitoisuus on luonnostaan hyvin alhainen, eikä käsittelemättömässä vedessä ole monesti havaittu näin pieniä määriä kuparia, ammoniumia, mangaania tai rautaa. Nämä hivenaineet ovat pieninä määrinä vaarattomia,
mutta vesi voi niiden takia haista ja maistua karvaalta, kitkerältä, pistävältä tai
tunkkaiselta. Meidän vedessämme näitä hajuja ja makuja ei ole lainkaan.
Lisäksi vedessämme on verrattain suuri happi- ja hiilidioksidipitoisuus. Molemmat näistä saavat veden maistumaan raikkaalta ja virkistävältä. Itse asiassa
pulloissamme näkyy ravistettaessa jopa pieniä ilmakuplia, jotka kielivät nimenomaan hapen sekä hiilidioksidin läsnäolosta.
Mutta kun kyseessä on vodka, kaikkein tärkein vetemme ominaisuus lienee
poikkeuksellisen pieni kivennäisainepitoisuus. Kalsium ja magnesium ovat yleisimmät kalkkikiven läpi kulkevien lähde- ja kivennäisvesien mineraalit – mitä

korkeampi niiden pitoisuus on, sitä kovemmalta vesi maistuu. Yleisesti käytetty
asteikko on seuraavanlainen:
0 – 30 mg/l = Erittäin pehmeä
30 – 60 mg/l = Pehmeä
61 – 90 mg/l = Melko kova (keskiverto hanavesi)
91 – 120 mg/l = Kova (keskiverto kivennäisvesi)
≥ 120 mg/l = Erittäin kova
Luonnollisia pehmeän veden lähteitä on harvassa ja yleensä pehmeää vettä
saadaan ainoastaan tislaamalla – mikä toisaalta tuhoaa myös veden hyvät hivenaineet ja ominaisuudet. Meidän pohjavedessämme on näitä kivennäisaineita
noin 10 - 20 mg/l ilman minkäänlaista jälkikäsittelyä. Siksi se on todennäköisesti
maailman pehmeintä pohjavettä, jonka tuloksena on luonnollisesti ainutlaatuisen
pehmeältä maistuva vodka.
Vedessämme on myös ennätyksellisen pienet kloridi- ja KMnO4/permanganaattipitoisuudet.

LOPUT 40 PROSENTTIA
Niin tärkeää kuin vesi onkin, erinomaisen vodkan saavuttamiseksi on otettava
huomioon muidenkin raaka-aineiden laatu. Meidän tapauksessamme tämä tarkoittaa 96,3-prosenttista, neutraalia etyylialkoholia, joka on tislattu laadukkaimmasta perhetiloilla viljellystä vehnästä. Vehnänjyvät tislataan seitsemään kertaan
jatkuvassa prosessissa, johon sisältyvät tislaus-, vedenerottelu-, väkevöinti- ja
metanolinpoistokolonnit. Väkevöintikolonnissa suodatetaan pois myös vehnän
gluteeni, minkä ansiosta vodkamme ovat sertifioidusti gluteenittomia. Lisäksi
vehnämme kasvatetaan sertifioidusti geenimanipuloimattomassa ympäristössä.
Lopulta vesi, etanoli ja mahdolliset makuaineet sekoitetaan yhteen steriilissä
terässäiliössä, jossa ne kypsyvät vähintään neljä viikkoa. Lopuksi vodka suodatetaan vielä säädeltyjen suodatinpatruunoiden läpi ennen pullotusta.

YMPÄRISTÖ- JA
YHTEISKUNTAVASTUU
Rakastamme planeettaamme ja haluamme pitää erityistä huolta siitä, että Lappi
säilyy ”puhtauden maana”. Tuotantoketjumme on mahdollisimman ympäristöystävällinen, ja valitsemme myös tavarantoimittajamme mieluummin heidän
arvojensa kuin taloudellisten kannustimien perusteella. Esimerkiksi pahvilaatikkomme ja -pakkauksemme valmistaa yritys, joka on arvostettu FSC:n
jäsen. FSC on vastuulliseen metsänhoitoon sitoutunut, voittoa tavoittelematon
maailmanlaajuinen kansalaisjärjestö.
Pullomme koristelee maailman johtaviin lasinkoristeluyrityksiin kuuluva yhtiö,
joka noudattaa kestäviä arvoja ja on palkittu ympäristönsuojelutoiminnastaan,
ympäristö- ja yhteiskuntavastuustaan sekä korkeasta ekologisesta tasostaan.

PALKINTOJA
On helppoa väittää olevansa parempi kuin muut, mutta miten todistaa se? Loputtomien vaihtoehtojen markkinoilla täytyy kyetä erottumaan ja osoittamaan konkreettisesti, että lupaukset pitävät. Olemme ottaneet osaa alan arvostetuimpiin makukilpailuhin todistaaksemme, että olemme muutakin kuin hyviä tarinankertojia.
Ensimmäisessä kilpailussamme vuonna 2015 Laplandia Super Premium vodka
sai korkeimman mahdollisen palkinnon korkeimmassa Super Premium -luokassa. Kilpailun järjesti maailmanlaajuisesti arvostettu The Spirits Business -lehti.
Myöhemmin olemme saavuttaneet lukuisia muita palkintoja, kuten Laplandia
Eclipsen platinapalkinnon sekä Espresson ja Lingonberryn kultamitalit.
Suomen palkituimpana alkoholibrändina esittelemme ylpeinä seuraavilla sivuilla
koko tuotevalikoimamme.

Kotipaikkamme Tyrnävä on pieni paikkakunta pohjoisessa Suomessa, ja pyrimme tukemaan paikallista yhteisöä palkkaamalla ensisijaisesti paikallisia
työntekijöitä ja viemällä Tyrnävää maailmankartalle.
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LAPLANDIA
SUPER PREMIUM
VODKA

JUTO
4 cl Laplandia Super Premium Vodka
Rose Lemonade
Mustikoita, vadelmia
Punaherukan terttu

Aito pohjoisen maku
Tämä tuote on Laplandia-tuotemerkin lippulaiva ja alkuperäinen luomus. Lukuisat
kansainväliset makupalkinnot ovat todisteena sen kiistattomasta pehmeydestä ja
puhtaudesta.
Poikkeuksellisen pehmeä pohjavesi sekä korkealuokkainen, neutraali viljaviina yhdessä
viimeistelevät jo erinomaisen tuotteen. Lisäksi vielä pienenpieni tippa luonnonhunajaa
kruunaa entistä pehmeämmän lopputuoksen, joka sopii herkimmällekin makuaistille.

Laita lasiin jäitä ja marjat. Kaada sekaan Laplandia Super Premium Vodka.
Täytä lasi Rose Lemonadella. Sekoita varovasti ja lisää punaherukan terttu koristeeksi.
Nauti.

TUOTEKUVAUS
Väritön, lämmin, kuiva, neutraali
ALKOHOLI
40.0 %
SOKERI
2.0 g/l
ENERGIA
220.0 kcal / 100 ml
EAN-KOODI
6430034140542
6430034140252
6430034140238
6430034140221
6430034140733

KORKKI
T-Stopper
LAATIKON KOKO
1,6 tai 12 kpl
PAKKAUS
Pullo
PAKKAUSKOKO
500 ml (12 kpl)
700 ml (12 kpl)
1 litra (6 kpl)
3 litraa (1 kpl)
6 litraa (1 kpl)

MAKUJA SUOMEN
METSISTÄ
Esittelemme ”Forest Delights” –kategoriassamme uuden, alalla
ennennäkemättömän innovaation. Kaikki tuotteet on nimittäin
valmistettu täysin luonnollisesti ja käyttämällä vain 100 % suomalaisista metsistä löytyviä marjoja ja aineksia. Kun valmistusprosessissa vesi ja tislattu alkoholi on jo sekoitettu keskenään,
lisäämme joukkoon runsaasti sokeroimatonta ja lisäaineetonta
marjatiivistettä. Tämän jälkeen tuotteet viihtyvät tankeissa vielä
ennen pullotusta vähintään kolmesta neljään viikkoon.
Menetelmän ansiosta saavutamme todella tasapainoisen kokemuksen, joka ansaitusti nostaa tuoreet villimarjat juoman pääosaan. Tuoksut tuovat elävästi mieleen kotimaiset metsät maun
tarjotessa uskomattoman täyteläistä aitoa marjaisuutta.

GALJA
4 cl Laplandia Eclipse Vodka
1 cl juoksevaa hunajaa
4 suikaletta kurkun kuorta
raastettua limen kuorta

LAPLANDIA
ECLIPSE

Laita highball-lasiin kurkun kuoret, raastettu limen kuori ja hunaja.
Täytä lasi jääpaloilla ja kaada sekaan Laplandia Eclipse Super Premium Vodka.

Eclipsen pehmentävänä vivahteena on
pisara ksylitolia — luonnon omaa makeutusainetta syvältä Lapin koivumetsistä.
Musta pullo kultakoristeineen on kuin
auringonpimennys ja näyte lasitaiteesta
komeimmillaan.

Nauti.

TUOTEKUVAUS
Väritön, kuiva, lämmin, neutraali

ALKOHOLI
40.0 %
SOKERI
1.0 g/l
ENERGIA
220.0 kcal / 100 ml
EAN-KOODI
6430034140566
6430034140115

KORKKI
6 kpl
LAATIKON KOKO
T-stopper
PAKKAUS
Pullo
PAKKAUSKOKO
700 ml
1 litra

LAPLANDIA
AUREUS

GOLD
4 cl Laplandia Aureus
Lakkoja
Spritea (tai vastaavaa)

Latinan kielen sana aureus tarkoittaa kultaista, loisteliasta, kiiltävää, upeaa tai eloisaa. Nuo adjektiivit kuvaavat tätä tuotetta
täydellisesti. Lakan, lappilaisittain hillan,
kasvualue rajoittuu pohjoiselle pallonpuoliskolle, ja pohjoisen ihmiset pitävätkin sitä
marjojen kuninkaana kutsuen sitä ’’Lapin
kullaksi’’.
Tämä on maailman ainoa vodka, jonka tekemisessä käytetään aitoja lakkoja. Jokaisessa juomalitrassa on lakkaa peräti 210
marjagrammaa vastaava määrä. Lakka on
sukua vadelmalle ja karhunvatukalle, mutta
maistuu aluksi hieman kitkerältä. Siksi se
usein nautitaankin sokeriripauksen kera.
Tämä tuote on parhaimmillaan nautittuna
sellaisenaan jääkaappikylmänä tai jäiden
kanssa.

Soodaa

Täytä on the rocks -lasi jäillä. Kaada sekaan Laplandia Aureus.
Täytä Spritella ja soodalla. Lisää lakkoja. Sekoita varovasti lusikalla.
Nauti.

TUOTEKUVAUS
Kullankeltainen, meripihkanvärinen, makea, pehmeä,
lakkainen
ALKOHOLI
40.0 %
SOKERI
189 g/l
ENERGIA
220.0 kcal / 100 ml
EAN-KOODI
6430034140122

KORKKI
T-Stopper
LAATIKON KOKO
6 kpl
PAKKAUS
Pullo
PAKKAUSKOKO
1 litra

MAINIKKA
4 cl Laplandia Bilberry
Kerma

LAPLANDIA
BILBERRY
Mustikkavodkamme tarjoaa suussa oikean
marjan maun — kevyttä happamuutta, joka
kääntyy makean marjaisuuden puolelle.
Tummanpuhuva, violettiin taittuva vodka
toimii niin sellaisenaan nautittuna kuin osana mielenkiintoisia juomasekoituksiakin.
Tuotteen maku ja väri kielivät korkeasta
marjapitoisuudesta. Hyödynnämmekin
maailman ainoana valmistajana vain aitoja,
pohjoisten metsien villejä mustikoita. Litraa
valmista juomaa kohti käytetään huikeat
570 g mustikkaa. Tuloksena on laadukas ja
muista erottuva, herkullinen tuote.

Kaada jäähdytetty Laplandia Bilberry
shottilasiin ja lisää kermafloat.

Nauti.

tuotekuvaus
Tummanvioletti, mustikanvärinen,
makea, pehmeä, mustikkainen
ALKOHOLI
40.0 %
SOKERI
280 g/l
ENERGIA
340.0 kcal / 100 ml
EAN-KOODI
6430034140078

KORKKI
T-stopper
LAATIKON KOKO
6 kpl
PAKKAUS
Pullo
PAKKAUSKOKO
700 ml

HILKKA
4 cl Laplandia Lingonberry
Russian wateria
Rosmariinia

LAPLANDIA
LINGONBERRY
Tämä on maailman ensimmäinen luonnonpuolukoilla maustettu vodka — jokaisessa
juomalitrassa on peräti 258 grammaa puolukkaa! Puolukka on metsiemme yksi tärkeimmistä marjoista. Sen makeaa ensimakua seuraa hieman katkera, karpalomainen
jälkimaku.
Tässä vodkassa maistuu aito puolukka, ja
suosittelemmekin sen nauttimista sellaisenaan, kevyesti jäähdytettynä. Tosin se
on erinomaista myös jäiden kanssa sekä
juomasekoitusten pohjana.

Pyyhi lasin reunat rosmariinilla. Kaada Laplandia Lingonberry
lasin pohjalle ja täytä loput Russian waterilla.
Nauti.

tuotekuvaus
Punainen, makea, lämmin, puolukkainen

ALKOHOLI
40.0 %
SOKERI
209 g/l
ENERGIA
340.0 kcal / 100 ml
EAN-KOODI
6430034140108

KORKKI
T-stopper
LAATIKON KOKO
6 kpl
PAKKAUS
Pullo
PAKKAUSKOKO
700 ml

SHOT LINE
-SHOTTIVALIKOIMA
Laplandian ”Shot Line” koostuu pääasiassa kansainvälisesti tutuista mauista. Useimmista makuvodkista poiketen olemme kuitenkin
halunneet näiden aromien olevan juoman maussa pääosassa alkoholin sijaan. Siksi monet eivät makuvodkiamme maistaessaan
tahdo uskoa, että niissä on jopa 37,5—40 % alkoholia. Tähän pääsemiseksi tislaamomestarimme kehittää makujamme kuukausia,
ennen kuin ne menevät tuotantoon. Käytämme pelkästään luontaisia makuja eri muodoissa — aromiöljyinä, uutteina ja tisleinä.
Kaikki Shot Linen tuotteet ovat loistavia nautittaviksi sellaisenaan,
mutta ne toimivat myös helppoina juomasekoitusten pohjina. Vodka itsessään sisältää jo aidon hedelmän maun ja värin sekä alkoholin, joten tarvetta monille lisäaineksille ei ole ja baarimikkojen työ nopeutuu. Samasta syystä myös tavalliset kuluttajat voivat
tehdä cocktaileja kotonaan helpommin kuin koskaan.

KAAMOS
ESPRESSO SHOT

4 cl Laplandia Espresso Shot

Suomessa juodaan henkilöä kohti eniten
kahvia maailmassa, ja olemme kahvin maun
suhteen erittäin tarkkoja. Kun perustana oli
vetemme ja intohimomme kahvia kohtaan,
odotettavissa oli jotain mullistavaa.

Kermavaahtoa

1 cl kanelisiirappia
Kuumaa kahvia
Kardemummaa

Ja niinhän siinä kävi.
Tämä tuote ei ainoastaan tarjoa loputtomia
mahdollisuuksia juomasekoituksille vaan on
täydellinen nautittavaksi myös sellaisenaan
— vähän jäähdytettynä.

TUOTEKUVAUS
Ruskea, makea, lämmin, kahvinen
ALKOHOLI
37.5 %
SOKERI
160.0 g/l
ENERGIA
280.0 kcal / 100 ml
EAN-KOODI
6430034140566

KORKKI
T-stopper
LAATIKON KOKO
6 kpl
PAKKAUS
Pullo
PAKKAUSKOKO
700 ml

Sekoita keskenään Laplandia Espresso Shot, kanelisiirappi ja kuuma kahvi kuumille
juomille sopivassa lasissa. Lisää kerros kevyesti vaahdotettua kermaa ja
ripaus kardemummaa päälle.
Nauti.

FERSKOTTI
4 cl Laplandia Lemon Shot
Verigreippiöljyä

LEMON SHOT
Kukapa ei pitäisi lempeästä ja makeasta sitruunan mausta? Kun pohjana toimi jo valmiiksi pehmeä juoma, tästä tuotteesta tuli
niin hellä ettei sitä edes uskoisi vodkaksi.
Sitruunan maku on niin lempeä ja useimmille
tuttu, että tätä vodkaa voi käyttää ja nauttia
lukemattomin eri tavoin, vaikkapa yksinkertaisesti jäiden kera.

TUOTEKUVAUS
Kirkkaankeltainen, makea, lämmin,
sitruksinen
ALKOHOLI
37.5 %
SOKERI
150.0 g/l
ENERGIA
270.0 kcal / 100 ml
EAN-KOODI
6430034140573

KORKKI
T-stopper
LAATIKON KOKO
6 kpl
PAKKAUS
Pullo
PAKKAUSKOKO
700 ml

Kaada Laplandia Lemon shot mikseriin jäiden kera. Sekoita lusikalla. Kaada
juoma cocktaillasiin. Purista verigreippiöljy juoman pinnalle. Koristele.
Nauti.

MINT SHOT
Piparmintun sekoittamisella viinaan on
pitkät perinteet suomalaisessa juomakulttuurissa. Tämä vodka jättää suuhun makean ja viileän jälkimaun, joka muistuttaa
minttupastillia.

KAALO

Perinteiseen tyyliin Mint Shot nautitaan
snapsina esimerkiksi hyvän aterian päälle. Se toimii myös after ski -hengessä
minttukaakaossa!

4 cl Laplandia Mint Shot
3 limelohkoa
Fentimans Mandarin & Seville
Orange Jigger

TUOTEKUVAUS
Vaaleansininen, makea, lämmin, minttuinen

ALKOHOLI
37.5 %
SOKERI
160.0 g/l
ENERGIA
280.0 kcal / 100 ml
EAN-KOODI
6430034140580

KORKKI
T-stopper
LAATIKON KOKO
6 kpl
PAKKAUS
Pullo
PAKKAUSKOKO
700 ml

Murskaa limelohkot on the rocks -lasin pohjalle ja kaada sekaan
Jigger ja Laplandia Mint Shot jäiden kera.
Nauti.

AHKIO
4 cl Laplandia Coco Shot
3 limelohkoa

COCO SHOT

2–4 cl mansikkabalsamicoa

Tämä tuote on pitkän ja hartaan kehityksen
tulos. Onnistuimme lopulta tuomaan esiin
miedon ja herkän kookoksen maun. Salaisuutena oli lisätä joukkoon hitunen tiettyä
sitrushedelmää, josta juoma sai hyvin mielenkiintoisen ja omaperäisen luonteen.
On sanomattakin selvää, että juoma tarjoaa
loistavat mahdollisuudet juomasekoituksiin,
mutta tätä kannattaa kokeilla myös pelkkien
jäiden kera.

tuotekuvaus
Vaaleanharmaa, samea, makea, lämmin, kookoksinen

ALKOHOLI
37.5 %
SOKERI
160.0 g/l
ENERGIA
280.0 kcal / 100 ml
EAN-KOODI
6430034140719

KORKKI
T-stopper
LAATIKON KOKO
6 kpl
PAKKAUS
Pullo
PAKKAUSKOKO
700 ml

Murskaa limelohkot on the rocks -lasissa. Lisää jäitä.
Kaada sekaan mansikkabalsamico ja Laplandia Coco Shot.
Nauti.

ANANAS SHOT
Myös ananas on klassinen, tuttu trooppinen
hedelmä. Sen aitoa makua ei kuitenkaan ole
helppo saada esiin alkoholijuomissa ilman
keinotekoisuuden tuntua. Tislaajamestarimme on kuitenkin luonut juoman, jossa
maistuu tuore, aito ananas.
Ananas Shot on erinomainen ainesosa lähes
kaikenlaisiin juomasekoituksiin.

PALSA
4 cl Laplandia Ananas Shot

tuotekuvaus

Puolikas passionhedelmä

Vaaleankeltainen, makea, lämmin,
ananaksinen
ALKOHOLI
37.5 %
SOKERI
150.0 g/l
ENERGIA
270.0 kcal / 100 ml
EAN-KOODI
6430034140603

KORKKI
T-stopper
LAATIKON KOKO
6 kpl
PAKKAUS
Pullo
PAKKAUSKOKO
700 ml

Passionhedelmän mehua

Kaavi passionhedelmän sisus on the rocks -lasiin.
Lisää jäitä ja kaada sekaan Laplandia Ananas Shot sekä passionhedelmän mehu.
Nauti.

BANANA SHOT
Pitkän ja jännittävän tuotekehityksen jälkeen onnistuimme saamaan esille aidon
banaanin maun, johon yhdistyy Laplandian arktinen puhtaus. Tämä vie banaanin
ystäviltä jalat alta.

NATTURA
4 cl Laplandia Banana Shot
4 cl kylmää kaakaota
Suklaakastiketta
Raastettua suklaata

Täydellinen ainesosa smoothie-tyyppisiin,
kesäisiin jääjuomiin. Myös yllättävämpiä
käyttötapoja löytyy, kuten ehdotuksestammekin käy ilmi.

tuotekuvaus
Keltainen, samea, lämmin, banaaninen

Special
order
item

ALKOHOLI
37.5 %
SOKERI
240.0 g/l
ENERGIA
300.0 kcal / 100 ml
EAN-KOODI
6430034140771

KORKKI
T-stopper
LAATIKON KOKO
6 kpl
PAKKAUS
Pullo
PAKKAUSKOKO
700 ml

Levitä suklaakastike lasin sisäreunalle.
Ravista Laplandia Banana Shot sekaisin kylmän kaakaon kanssa.
Kaada sekoitus lasiin ja ripottele päälle raastettua suklaata.
Nauti.

MELON SHOT
Melonilla maustettu vodka maistuu yhtä
herkältä ja lempeältä suussa kuin hedelmä
itsekin. Vaikka Laplandia Vodka on sellaisenaankin pehmeän makuista, melonin aromi
tuo siihen säväyksen makeutta, joka tekee
juomasta entistäkin pehmeämpää.
Klassinen trooppinen maku, jota voi sekoittaa melkein mihin juomaan tahansa.

KESUKKA
4 cl Laplandia Melon Shot
2 cl mustikkasosetta
2 cl mangomehua
1 cl sitruunamehua

tuotekuvaus
Keltainen, makea, lämmin, meloninen

Special
order
item

ALKOHOLI
37.5 %
SOKERI
140.0 g/l
ENERGIA
270.0 kcal / 100 ml
EAN-KOODI
6430034140788

KORKKI
T-stopper
LAATIKON KOKO
6 kpl
PAKKAUS
Pullo
PAKKAUSKOKO
700 ml

Ravista kaikki ainekset sekaisin ja kaada on the rocks -lasiin.
Käytä koristeena mangon kuorta ja mustikoita.
Nauti.

LAPLANDIA VODKA
MOBILE APP
Tutustu Laplandia Vodkan mobiilisovellukseen
ja löydä lukemattomia juomasekoituksia
kuvineen ja ohjeineen.

LATAA MOBIILISOVELLUS iOS:LLE TAI ANDROIDILLE

