
Reppol 96 EKO är en extra fin alkohol för drycker och livsmedel som har en mild och ren karaktär med 
inslag av citrus och vitt bröd. Reppol 96 EKO är tillverkad av 100% svenskt, EU-certifierat, ekologiskt 
vintervete som har odlats och skördats på fälten kring Lidköping, där det destilleras. Produktionen är 
noggrant framtagen och utvecklad för att ge Reppol 96 EKO dess höga kvalitet.

De långa vintrarna och ljusa somrarna i området där vetet odlas erbjuder de bästa förutsättningarna för 
vetet att mogna och ge oss den högkvalitativa råvaran vi använder för att framställa Reppol 96 EKO.

Reppol 96 EKO är en förstklassig produkt till våra mest miljömedvetna kunder, som en del i deras arbete 
med certifierade ekologiska material och strävan mot bevarandet av den biologiska mångfalden. 

Ekologisk, extra fin alkohol
för drycker och livsmedel

Reppol 96 EKO
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Unik process
Vår unika fermenteringsprocess, Biostil, är en 

steady state-process där sockerrikt substrat 

kontinuerligt tillsätts och etanolen separeras och 

förädlas ytter ligare. Jästen återförs kontinuerligt 

till processen och åter används. Detta bidrar 

till de enastående egenskap erna och utmärkta 

kvaliteten på Reppol 96 EKO. Biprodukterna 

från produktionen går till foder för grisar och 

kor i destilleriets närhet.

Hållbar 
produktionsprocess
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Vår mest exklusiva 
alkohol för drycker 
och livsmedel

EU-certifierat ekologiskt, svenskt vete
Lantmännens lantbrukare använder endast 

förstklassigt, EU-certifierat ekologiskt, svenskt 

vete, noga utvalt för att leverera det bästa rå-

materialet till Reppol 96 EKO, samtidigt som de 

bidrar till en hållbar användning av landresurser.

Hög ekologisk standard
EU-certifieringen säkerställer att vår produktion 

och alkohol för drycker och livsmedel uppfyller 

de definierade ekologiska standarderna.

Sensorisk analys – säkerställer hög kvalitet
Vår produktion är noggrant utvecklad och alla 

våra produkter testas och godkänns av vår 

interna och utbildade sensoriska panel, vilket 

säkerställer att produkterna uppfyller våra högt 

satta sensoriska krav.

Certifikat

• ISO 9001 

• ISO 14001 

• Kosher• EU-ekologisk

• FSSC 22000 

Idealisk att använda i:

• All slags sprit-, likör- och akvavitproduktion

• Livsmedels- och aromindustrin

Attribut

• EU-ekologisk

• GMO-fri

• Minst 96 vol% etanol 

• 100 % svenskt vete 

• Uppfyller kraven i förordning (EU) 2019/787 art. 5 

• Svensk lagstiftning SFS 2006:804

Användningsområden



Produktspecifikation

Smakprofil
• Neutral
• Vete

Märkning
• Reppol 96 ekologisk
• Etylalkohol

Förpackning
• Bulk eller IBC
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Förvaring
Normal rumstemperatur. Vi rekommenderar 
att produkten används inom 24 månader 
efter produktion.

Parameter  Enhet

Alkohol per volym (20°C) ≥96 vol%

Densitet 0,81 kg/l

Torr substans <0,01 %

Total syra (ättiksyra) 14 mg/l (100% alkohol)

Estrar (etylacetat) <2,0 mg/l (100% alkohol)

Aldehyder (ättiksyraaldehyd) <2,0 mg/l (100% alkohol)

Högre alkoholer
(2 metylpropanol) <1 mg/l (100% alkohol)

Metanol <10 mg/l (100% alkohol)

Kväve  n.d mg/l (100% alkohol)

Furfural <0,5 mg/l (100% alkohol)

Näringsdeklaration / 100 g

Energi 2197 kJ/530 kcal

Fett (g) 0

Kolhydrater (g) 0

Protein (g) 0

Salt (g) 0


