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Lahden Erikois -uutuudet sopivat syksyn makuihin
Hartwall toi viime keväänä takaisin Lahden Erikoisen. Miltei 90-vuotias tuotemerkki on syystäkin ylpeä historiastaan ja erikoisen
hyvällä oluella on monta tarinaa kerrottavanaan. Uudet Lahden Erikois -oluet ovat syksyn makumaailmaan sopivat kestosuosikki
Joulu ja suomalaistenkin nouseva suosikki IPA.

Maltainen Joulu ja uusi suosikki IPA

Lahden Erikois Joulu 4,7 % on tumma lähes musta, täysmallaspohjahiivaolut, jonka maussa on makeaa maltaisuutta, tummaa suklaata ja
lempeää paahteisuutta.

Syyskuun lopulla myyntiin tullut Lahden Erikois IPA 4,7 % on hedelmäinen ja voimakas täysmallaspintahiivaolut. IPA, eli India Pale Ale, on
Suomessakin kovasti suosiota saavuttanut oluttyyli, ja tällä kullankeltaisella ja voimakkaan katkeroisella pintahiivaoluella on tuntuva puraisu.
Maultaan muhkea, selkeä ja puhdaspiirteinen IPA on miellyttävä, mukavan juotava olut.

Maistakaa, niin mielistytte ‒ poimintoja erikoisenhienosta historiasta

Lahden Erikois -tuotemerkki perustettiin vuonna 1930. Kieltolaki oli voimassa vuoteen 1932, ja ensimmäiset Erikois-oluet olivat mietoja
ja tummia. Tuotemerkin ensimmäinen vaalea olut, Lahden Erikois Pils, korkattiin ensimmäisen kerran vuonna 1935.
1950-luvulla Lahden Erikois-olutta mainostettiin varsinaisena vitamiinipommina ja terveyttä sekä voimaa tuovana juomana.
1960-luvun puolenvälin tienoilla Mallasjuoman oluita alettiin saada koko Suomen maasta ja Erikois-oluet saivat valtavasti uusia ystäviä.
Lahden Erikois -oluen historia kisajuomana on pitkä. Esimerkiksi kesällä 1969 Mallasjuoma järjesti hiihtoviestin Lahden keskustassa,
jonka asfaltilla sivakoivat erilaiset joukkueet ravintolatirehtööreistä tarjoilijoihin. Ilonpitoa seurasi 20 000 kannustajaa paikan päällä ‒
tietysti Erikois-olutta siemaillen.

Lahden Erikois Joulu ja IPA -oluet ovat saatavilla syyskuun lopusta lähtien. Molemmat Lahden Erikois -oluttyylit ovat saatavilla 3,5 desilitran
lasipullossa, 5 desilitran tölkissä ja hanassa valikoiduissa ravintoloissa.
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Oy Hartwall Ab

Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä. Valmistamme suomalaisten rakastamia juomia arkeen ja juhlaan. Hartwallin tunnetuimmat
tuotemerkit ovat Hartwall Jaffa, Hartwall Novelle, Lapin Kulta, Karjala ja Hartwall Original Long Drink. Olemme myös Heineken ja Pepsi -
brändien yhteistyökumppani Suomessa.

Hartwallin moderni tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori Helsingissä. Rakastettujen klassikoiden ja
innovatiivisten uutuuksien parissa työskentelee 700 hartwallilaista, välillisesti työllistämme Suomessa 11 000 ihmistä. Olemme osa tanskalaista
Royal Unibrew -konsernia. Edistämme vastuullista juomakulttuuria. Toimimme aktiivisesti ympäristön hyväksi ja korostamme lähituotantoa.
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