
Hernö Pink BTL Gin

En säsongsbetonad London Dry Gin med tongivande smak av 
enbär och en twist på Hernö Gins prisbelönta recept där jordgub-
bar och rosenblad får ta plats tillsammans med övriga kryddor. 

För att säkerställa att Hernö Pink BTL Gin ver-
kligen är och uppfattas som gin innehåller den mer 
enbär än någon av Hernö Gins tidigare produkter. 
Med rosenblad och jordgubbar blir det en floral och 
fruktigare gin. Efter destilleringen är vätskan helt 
transparent och den enda tillsatsen är vatten från 
egen källa för att nå buteljeringsstyrka. Resultatet 
är en högkvalitativ London Dry Gin som tar ginets 
tradition vidare inom de ramverk som finns.

Hernö Pink BTL Gin har en doft av mängder av en-
bär, krispigt grön skog, fräsch citrus, röda bär och 
en viss kryddighet. Smaken består av florala toner 
som följs av en uppsättning av saftiga enbär, röda 
bär och korianderfrön. En frisk citruskaraktär med 
underliggande kassia och kryddighet. I eftersmaken 
hittar man jordgubbar tillsammans med enbär och 
en kryddighet. Mjuk hetta och ett långt avslut.



M I N T T U
Minttu är den legendariska mintlikören från Finland. Minttu 
är omgärdad av många myter och sägner. I Finland säger man 
att Minttu kommer från fjällen och vaktas av snömannen Isokäsi.  

Minttu Peppermint är världens första mintlikör. Den 
är smaksatt med äkta pepparmynta (Mentha Piper-
ita). Förutom att drickas som en shot passar Mint-
tu Peppermint utmärkt med varm eller kall choklad, 
Minttu-kaakao som drinken kallas i hemlandet Fin-
land. Sockret som används för att söta Minttu är 
speciellt framtaget för att matcha just Minttus friska 
smak på bästa sätt.

Minttu produceras i Turku i södra Finland. Pro-
duktionsanläggningen är miljöcertifierad enligt ISO 
14001 och drivs till 100% av finsk vindkraft. För att 
säkerställa kvaliteten och garantera konsumenten 
den äkta Minttu-upplevelsen måste varje produkt gå 
igenom hela 40 olika laboratorieanalyser och kval-
itetstester. Idag består släkten Minttu av tre olika 
familjer: Minttu, som med sina 4 olika smaker är 
grunden till allt, Minttu Twist, vars medlemmar 
med något lägre alkoholhalt öppnar dörren för nya, 
fräscha smakupplevelser och slutligen Minttu Cool 
Mint Choco som är en färdigblandad dryck gjord på 
klassikern Minttu och chokladmjölk.
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