San Pellegrino Limonata
33 cl
San Pellegrino Sparkling Fruit Limonata on runsaan hedelmäinen, raikas ja
kevyen kupliva virvoitusjuoma, jossa maistuvat Etelä-Italian lämpimän
auringon alla kypsyneet herkulliset sitruunat. Aito intensiivinen sitruunan
maku on peräisin sitruunatäysmehusta (20%) ja siinä yhdistyvät sopivasti
sitruunan makeus ja kirpeys. Limonata-virvoitusjuoma ihastuttaa
raikkaudellaan ja se sisältää vähemmän sokeria kuin monet muut
virvoitusjuomat ja energiaa 34 kcal eikä lainkaan keinotekoisia
makeutusaineita. Juoma on raikkaimmillaan erittäin hyvin viilennettynä, n
2-4 asteisena.
Löydät juoman useista S- ja K-ryhmän ruokakaupoista sekä Alkon
alkoholittomasta valikoimasta.
TARJOILUEHDOTUS
Sitruunainen San Pellegrino Sparkling Fruit Beverage Limonata on loistava
tuote nautittavaksi viilennettynä sellaisenaan janojuomana. Erinomainen
vaihtoehto mixeriksi erilaisiin cocktailehin ja booleihin.
VÄRI
Sitruunankeltainen
Hinta Alkossa

1,99 €

Maa

Italia

Tuotetyyppi

Alkoholittomat

Raaka-aineet

Sitruunan mehu 16
%
San Pellegrino
kivennäisvesi

Sokeripitoisuus

78.00 g/litra

MENESTYS & MAINE

Alkoholipitoisuus

0.00 %

TARINA

Pakkauskoko

33 cl

Pakkaustyyppi

Tölkki

Tuottaja

San Pellegrino

Alue / luokitus

Italia

Altian tuotenumero

1015563

Alkon tuotenumero

730344

TUOKSU
Intensiivisen hienostunut sitruunainen aromi
MAKU
Aito intensiivinen sitruunan maku on peräisin sitruunatäysmehusta (20%) ja
siinä yhdistyvät sopivasti sitruunan makeus, kirpeys ja raikkaus. Juomassa
käytettävät sitruunat kypsyvät Etelä-Italian auringon alla.

Maailmankuulun kivennäisvesibrändin San Pellegrinon valmistama San
Pellegrino Sparkling Fruit Beverages-tuotesarja koostuu upean raikkaista ja
aidon sitrushedelmän makuisista hiilihapotetuista virvoitusjuomista.
Tuotteeseen käytetyt sitrushedelmät kypsyvät pääosin Etelä-Italian
auringon alla ja juomien runsas hedelmien maku on peräisin
täyshedelmämehuista (16-20%). Tuotteissa ei ole käytetty keinotekoisia
makeutusaineita.
HISTORIA
San Pellegrino Sparkling Fruit Beverages virvoitusjuomien historia ulottuu
vuoteen 1932, jolloin luontaisesti hapotetuista kivennäisvesistään tunnettu
brändi lanseerasi ensimmäiset virvoitusjuomansa. Italiassa on perinteisesti
nautittu appelsiinista, kivennäisvedestä ja ripauksesta sokeria
valmistetuista raikkaan maukkaista juomasekoituksista, jonka pohjalta San
Pellegrino valmisti ensimmäisen Aranciata-nimisen hiilihapotetun
appelsiinin veden. Sen jälkeen tuotesarjan alle on lanseerattu useita eri
makuja.
TUOTTAJA
Maailmankuulua S.Pellegrinon lähdevettä on nautittu jo yli 600 vuoden
ajan aina kuuluisan Leonardo da Vincin ajoista lähtien. Vesi matkaa 30

vuoden aikana Alpeilta noin 400 metrin
syvyydestä kalkkikivisestä kalliosta
lähteeseen, joka sijaitsee Bergamon lähellä
Pohjois-Italian Lombardiassa.

