Laplandia Eclipse

Laplandia Aureus

Alk 40% til.

Alk 40% til.

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

Tämä on maailman ainoa
vodka, jonka tekemisessä
käytetään aitoja lakkoja.
Jokaisessa juomalitrassa on lakkaa peräti 210
marjagrammaa vastaava
määrä.

Laplandia
Lingonberry

Laplandia Bilberry

Alk 40% til.

Tämä on maailman ensimmäinen luonnonpuolukoilla maustettu vodka
— jokaisessa juomalitrassa
on peräti 258 g puolukkaa! Makeaa ensimakua
seuraa hieman katkera,
karpalomainen jälkimaku.

Laplandia Espresso
Alk 37,5% til.

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.

Alk 40% til.

Laplandia Vodka
Alk 40% til.

Tämä tuote on Laplandia-tuotemerkin lippulaiva ja alkuperäinen
luomus. Lukuisat kansainväliset
makupalkinnot ovat todisteena
sen kiistattomasta pehmeydestä
ja puhtaudesta.

Mustikkavodkamme tarjoaa suussa oikean marjan maun — kevyttä happamuutta, joka kääntyy
makean marjaisuuden
puolelle. Litraa valmista juomaa kohti käytetään huikeat 570 g villejä
mustikoita.

Laplandia Lemon

Laplandia Mint

Alk 37,5% til.

Alk 37,5% til.

Tästä tuotteesta tuli niin
hellä ettei sitä edes uskoisi vodkaksi. Sitruunan
maku on niin lempeä, että
tätä vodkaa voi käyttää ja
nauttia lukemattomin eri
tavoin, vaikkapa yksinkertaisesti jäiden kera.

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

maAILmAN PALKITUIN
suomalainen vodka

Y

htenä tämän vodkan laadun pääarkkitehtina toimii Hirsijärven täysin käsittelemätön pohjavesi.
Kyseinen vesi on luultavasti maailman puhtainta sekä pehmeintä eikä vaadi minkäänlaisia kemiallisia
käsittelyjä. Sen ennätysalhaiset kalkki- ja metallipitoisuudet sekä korkea happipitoisuus tekevät siitä pehmeää ja raikasta, joka lopulta johtaa uskomattoman
pehmeään vodkaan.
Kaikki Laplandia-tuotteet valmistetaan vain ja
ainoastaan luonnollisista raaka-aineista. Pullot on
koristeltu 24 karaatin kullalla.
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Laplandia Coconut

Laplandia Pineapple

Alk 37,5% til.

Tässä juomassa onnistuimme tuomaan esiin
miedon ja herkän kookoksen maun. Salaisuutena oli lisätä joukkoon
hitunen tiettyä sitrushedelmää, josta juoma sai
hyvin mielenkiintoisen ja
omaperäisen luonteen.

Alk 37,5% til.

laplandiavodka.com

Ananaksen aitoa makua
ei ole helppo saada esiin
alkoholijuomissa ilman
keinotekoisuuden tuntua.
Tislaajamestarimme on
kuitenkin luonut juoman,
jossa maistuu tuore, aito
ananas.
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Lataa Laplandia Vodkan
drinkkisovellus ja löydä oma suosikkisi!
Toimii Android- ja iOS-puhelimilla.

laplandiavodka.com

