
Lantmännen lanserar ekologisk vetevodka

I början av december gör en ny svensk vodka entré hos Systembolaget och på utvalda restauranger. Lantmännen breddar sitt
erbjudande från jord till bord och lanserar en ekologisk vodka, där basen är vete från Västergötland. Vodkan har en mjuk, ren och
diskret karaktär med toner av tropisk frukt och ljust bröd.

Lantmännen kompletterar sitt sortiment inom livsmedel och lanserar en vodka under eget varumärke, producerad av ekologiskt vete från
Västergötland. Vetet odlas av Lantmännens medlemmar – svenska lantbrukare – på åkrar runt omkring Lidköping, där vodkan produceras.

– Detta är en mycket spännande lansering. Spannmål är grunden till allt som Lantmännen gör, men det här är första gången som Lantmännen
tillverkar vodka under eget varumärke. 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, kan vi erbjuda en helt unik produkt på marknaden, säger
Magnus Kagevik, chef Division Energi på Lantmännen.

Lantmännen Reppe − en del av Lantmännens energidivision − grundades 1876 och är idag ett av Nordens största destillerier. Reppe, som har sin
fabrik i Lidköping, förädlar vete för att tillverka olika produkter till livsmedelsindustrin, bland annat dryckessprit.

– I fabriken tar vi vara på hela vetekornet, som fraktioneras ut till olika ingredienser och produkter såsom stärkelse, gluten och dryckessprit och på
så sätt går inget av vetet till spillo. Vår tillverkningsprocess ger också slutprodukten en renare smak. Lantmännens ekologiska vodka har en mjuk, ren
och diskret karaktär med toner av tropisk frukt och ljust bröd, säger Magnus Kagevik.

Lantmännen samarbetar med Mackmyra för buteljering, försäljning och distribution. Den ekologiska vodkan går under namnet Lantmännen
Vetevodka och finns tillgänglig i Systembolagets beställningssortiment, artikelnummer 82207, och på utvalda restauranger och barer med start den 4
december. Priset på Systembolaget är 249 kronor (500 ml, alkoholhalt 40%).

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
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.


