
Handcrafted - Premium class 

LEPOLA
DRINKS 
Lepolan juomat valmistuvat
käsityönä Ylönkylässä Salossa. 
Juomien takana on Australiasta
kotoisin oleva Aaron, joka on
juurtunut vahvasti Lepolaan. 

MEDIUM DRY
Ensimmäinen tuotteemme 
Lepola Medium Dry -siideri
on omenainen, puolikuiva ja
raikkaan hapokas. Siideriin on 
lisätty ripaus sokeria korostamaan
omenan ja siiderin makua.

HERITAGE
Heritage-siideri on vahva kuin
kivestä rakennettu Lepolan
päärakennus. Pääasiassa Kaneli-
omenalajikkeesta valmistettu
siideri sisältää omenoita myös
omasta puutarhastamme.

REAL
Cider as simple as it gets.
Lepola Real on kuiva,
australialaisella valkoviinihiivalla 
käytetty siideri. SASS on
myöntänyt sille Suomalainen
aito siideri -sertifikaatin.
Ei lisättyä sokeria.

HONEY CYSER
Lepola Honey Cyser on
maustettu tilamme omalla hunajalla, 
joka on peräisin omenapuidemme 
kukinnoista. Cyser täydentää
mehiläisten ja omenapuiden
välisen kiertokulun. Ei lisättyä 
sokeria.

CUCUMBER
Virkistävä Lepola Cucumber 
-siideri on perinteisesti
valmistettu moderni uutuus. 
Mausteena käytetään raikkaita, 
lähialueella viljeltyjä kurkkuja.

Parhaimmillaan saunan
jälkeen nautittuna.

CHERRY
Lepola Cherry on
suomalaisista kirsikoista
ja omenoista valmistettu
puolikuiva siideri.
Valmistuksessa kesäisen
makea kirsikkamehu
käytetään yhdessä
maukkaiden talviomena-
lajikkeiden mehun kanssa.

RHUBARB
Lepola Rhubarb Apple 
Cider on perniöläisellä 
raparperilla maustettu 
puolikuiva siideri, johon 
on lisätty ripaus marja-
aroniaa tuomaan väriä 
ja tasapainoittamaan 
makua.

WILD & FREE
Lepola Wild & Free
on omenan luonnollisten 
hiivojen avulla villinä
käynyt kuiva omenasiideri. 
Se on vapaa kaikesta
ylimääräisestä, sillä se 
sisältää ainoastaan
omenamehua, ei muuta!

ORGANIC
ORCHARD
Lepola Organic Orchard
on yhdistelmä hedelmä-
tarhan maukkaimpia
luomupäärynöitä ja
-omenoita Turun
saaristosta. Mausteina
käytetyt luomuhunaja
ja -kvittenit tuovat
hapokkuutta ja makeutta.

PUNAHERUKKA
LIMONADI
Lepolan punaherukka-
limonadi on suomalaisesta 
omena- ja punaherukka-
täysmehusta valmistettu
raikas juoma, jossa
maistuvat perinteiset
kesän maut.

330 ml
Alc. 6,5% vol.

330 ml
Alc. 8,0% vol.

330 ml
Alc. 5,5% vol.

330 ml
Alc. 5,5% vol.

330 ml
Alc. 5,5% vol.

330 ml
Alc. 5,5% vol.

330 ml
Alc. 5,5% vol.

330 ml
Alc. 5,5% vol.

330 ml
Alc. 4,5% vol.

330 ml 
Alkoholiton

+358 40 725 0233 / info@lepoladrinks.fi
Kemiöntie 1008, 25610 Ylönkylä 
www.lepoladrinks.fi

Siiderit valmistetaan paikallisten
omenatarhojen omenoista omissa
tuotantotiloissamme. Emme käytä
tiivistettä tai lisää vettä. 
 
Limonadimme valmistetaan
kotimaisesta täysmehusta.

Haluatko osallistua tuotekehitykseen? 
Hae mukaan Lepolan Makuraatiin: 
lepoladrinks.fi/makuraati

LEPOLA
1927

Mother Nature's finest

in good hands

OMENA-
RAPARPERI
LIMONADI
Lepolan omena-
raparperilimonadi on 
suomalaisesta tuore-
puristetusta omena-
raparperitäysmehusta
valmistettu kupliva
juoma, jossa maistuvat 
sadon raikkaimmat maut.

PUOLUKKA-
MANSIKKA
LIMONADI
Lepolan puolukka-
mansikkalimonadi on 
suomalaisesta puolukka- 
ja mansikkatäysmehusta 
valmistettu marjaisa 
virvoitusjuoma.

330 ml 
Alkoholiton

330 ml 
Alkoholiton


