
Lantmännens ekologiska Vetevodka finns nu i butik

Lantmännens Vetevodka som lanserades i december 2019 sålde slut på rekordtid. Nu finns produkten åter i lager, och går att köpa via
beställningssortimentet och som lokalt efterfrågat sortiment i 39 Systembolagetbutiker runt om i Sverige.

Lantmännen lanserade sin första vodka under eget varumärke före årsskiftet. Det första partiet av Lantmännens Vetevodka, som finns i
Systembolagets beställningssortiment, tog slut snabbt. Systembolaget har nu tagit in produkten i flera butiker runt om i Sverige.

– Vår ekologiska Vetevodka har visat sig vara mycket uppskattad, vilket vi är stolta över. Det är också glädjande att Systembolaget nu har beslutat
att produkten ska finnas i deras lokalt efterfrågade sortiment på de platser där efterfrågan är som störst, säger Henrik Thuresson, marknadschef på
Lantmännen Reppe.

Lantmännens Vetevodka är gjord på ekologiskt vete som odlas av lantbrukare i Västergötland och produceras i Lantmännen Reppes fabrik i
Lidköping.

– Spannmål är grunden till allt som Lantmännen gör och vi erbjuder nu en helt unik produkt på marknaden. Detta tack vare Lantmännen Reppes
kompetens inom hållbar förädling av vete och tillverkning av dryckessprit, i kombination med lokalproducerade råvaror från våra svenska lantbrukare
i regionen, säger Magnus Kagevik, chef Division Energi på Lantmännen.

Lantmännens Vetevodka har artikelnummer 82207 och finns tillgänglig i Systembolagets beställningssortiment och kommer inom kort att finnas på
hyllan i flera butiker runt om i landet*.

Bilder finns på https://lantmannen.se/press-och-nyheter/bildbanken/

För mer information, kontakta gärna: 

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

*Arlöv, Enköping, Eslöv, Falkenberg, Falköping, Gullspång, Helsingborg (Råå), Hörby, Kinna, Kristianstad (Ö Boulevarden), Kungsbacka
(Borgås), Kumla, Lidköping, Lomma, Lund (Nova), Löddeköpinge, Malmö (Hansa, jägersro och Västra hamnen), Norrköping (Mirum galleria,
Ingelsta), Nyköping (Gustafsberg), Skara, Skövde (Rosenhaga), Sjöbo, Stockholm (Arninge, Lindhagensgatan), Svalöv, Söderköping, Tidaholm,
Trollhättan (Överby, Kungsgatan) Töreboda, Uppsala (Kvarnen), Vara, Vimmerby, Visby (Östervåg), Västerås (Hälla syd).
Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har
verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest
kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har
funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.se.


