EGZOTYCZNE POŁĄCZENIE PIWA
Z MANGO I MARAKUJĄ – DLA TYCH,
KTÓRZY LUBIĄ ŻYĆ LEKKO
Aromat, smak i wygląd
Marango to połączenie lekkiego lagera oraz soku z marakui i mango. Niska

zawartość alkoholu nadaje mu orzeźwiającego charakteru, a jednocześnie jest

wystarczająca, by mieć pewność, że mamy do czynienia z prawdziwym piwem..

Trochę historii
Lekki lager to niezwykle popularne piwo w Stanach Zjednoczonych, Japonii,
Czechach i Niemczech. Nie powoduje uczucia ciężkości, świetnie orzeźwia,

nawadnia i rozluźnia. W połączeniu z tropikalnymi owocami tworzy świetną

parę i zaskakuje orzeźwieniem. Użycie mango i marakui daje egzotyczny, letni

charakter. Fruit light lager jest stosunkowo nowym gatunkiem piwa. Połączenie
z sokami owocowymi nie jest niczym nowym w piwowarstwie, czego przykładem mogą być choćby słynne belgijskie lambiki.

Dobre połączenia kulinarne
Marango świetnie przełamie swoją delikatnością smak dań z grilla czy z ogniska, dlatego doskonale nadaje się na pikniki, wypady nad jezioro lub relaks

w ogrodzie. Świetnie współgra z egzotycznymi sosami takimi jak sweet chill,
teryaki czy nawet curry.

Sugerowany sposób serwowania
Serwować w szklance w temperaturze 8–10oC.
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CHARAKTERYSTYKA:
Marango to połączenie lekkiego lagera i orzeźwiającego soku z mango

i marakui. To doskonałe piwo na upalne dni. Jego odświeżający charakter
przywodzi na myśl tropikalne wakacje, którymi teraz możesz cieszyć się,
kiedy chcesz.

SKŁADNIKI:
woda z własnych ujęć głębinowych, słód jęczmienny, cukier, zagęszczony
sok z cytryny, zagęszczony sok z marakui, zagęszczony sok z mango, na-

turalne aromaty mango i marakui, chmiel, witamina C, drożdże z własnej
stacji propagacji. Dodatek soku może powodować naturalne zmętnienie
piwa.
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Metoda warzenia: tradycyjna; dolna fermentacja
Pasteryzacja: tak
Styl: lager
Kolor: bursztynowy
Termin przydatności do spożycia: 180 dni
Ekstrakt: 12%
Zawartość alkoholu: 4,5%

DANE LOGISTYCZNE:
Butelka premium z tłoczonym wzorem, bezzwrotna 500 ml
Pakowanie po 20 sztuk w zgrzewce
Kod EAN butelki: 5906591000724
Kod EAN kartonu: 5906591003008

Ilość butelek na palecie: 800; Ilość zgrzewek na palecie: 40
Masa butelki bezzwrotnej: 0,77 kg; masa zgrzewki 20 butelek:
15,4 kg; masa palety butelek bezzwrotnych: 643 kg

