Blossa Alkoholfri Glögg
Suosittu Blossan alkoholiton glögi on saatavilla niin Alkoista kuin
päivittäistavarakaupoistakin

TAR J OILU EH D OTU S
Glögi on parhaimmillaan lämpimänä perinteisten glögilisukkeiden kera.
Erinomainen tuote myös erilaisiin alkoholipitoisiin drinkkisekoituksiin,
esim. Blossa & Fresita.
VÄR I
Runsaanpunainen
TU OK SU
Runsas, mausteisen marjainen ja neilikkainen
MAK U
Kirsikkainen, vadelmainen, neilikkainen, kanelinen, kardemummainen,
kevyen inkiväärinen. Blossa Alkoholfri Glögg -juoman pohjana on
täyteläinen punaviini, minkä ansiosta se säilyttää perinteisen
viinimäisyytensä myös alkoholin huolellisen poistamisen jälkeen.
MEN ESTY S & MAIN E
"Blossan perusversio on alkoholittomista glögeistä ainut, jossa oikeasti
tuoksuu ja maistuu viini – vaikka prosentteja juomassa ei olekaan.
Glögiin on lisätty alkoholitonta punaviiniä, ja ratkaisu on täydellisen
toimiva: se tuo juomaan syvyyttä ja juhlavuutta. Blossalle tyypillinen
neilikka maistuu mukavasti, ja makeutta on kohtuullisesti. Tätä kehtaa
tarjota paremmillekin vieraille! Suurin osa raadista piti tätä
suosikkinaan."
Soppa365.fi / Alkoholiton glögitesti 25.10.2017
"Testin puhdaspiirteisin ja voimakkaimmin joulun tuntuinen glögi, jota
voisin antaa vaikka lahjaksi. Ehdottomasti paras"
IS 4.12.2015
"Intensiivisen marjaisa, makea ja aavistuksen neilikkainen Blossa
Alkoholfri Glögg on talviriehan takuuvarma hitti. Se on klassikko jo
syntyessään ja toimii monenlaisessa tilanteessa."
Anna -lehti 28.11.2015
TAR IN A
Blossa Alkoholfri Glögg on täysin alkoholiton vaihtoehto, jossa ei
kuitenkaan ole tingitty Blossalle ominaisesta mausta tai luonteesta.
Juoman pohjana on täyteläinen punaviini, minkä ansiosta se säilyttää
perinteisen viinimäisyytensä myös alkoholin huolellisen poistamisen
jälkeen.
VALMISTU STAPA
Alkoholiton viini on sekoitettu rypälemehun ja sokerin kanssa ja lopulta
maustettu Blossan omalla mausteseoksella.
TU OTTAJ A

Hinta Alkossa

3,98 €

Maa

Suomi

Tuotetyyppi

Glögit

Makeus/täyteläisyys

Makea

Sokeripitoisuus

180.00 g/litra

Alkoholipitoisuus

0.00 %

Pakkauskoko

75 cl

Pakkaustyyppi

Lasipullo

Korkki

Kierrekorkki

Tuottaja

Altia

Altian tuotenumero

1020901

Alkon tuotenumero

636377

Pohjoismaiden ja Baltian johtavan alkoholijuomayrityksen juuret ovat
Nurmijärven Rajamäellä vuonna 1888
perustetussa yhtiössä. Altia valmistaa,
maahantuo ja vie laadukkaita viinejä sekä
väkeviä alkoholijuomia. Vastuullisuus on
meille keskeinen liiketoiminnan tekijä.
Haluamme edistää modernia, vastuullista
pohjoismaista juomakulttuuria.

