
Tem manga na vodka Absolut que chega ao Brasil em setembro 

Os apreciadores de vodka poderão experimentar, em todo o Brasil, o que parte do mundo já 
conhece: a Absolut Mango. O sabor da vodka sueca, fabricada desde 1879, se alia ao sabor da 
manga, uma das frutas mais populares do mundo, com várias possibilidades de mistura. “A 
manga é uma fruta versátil que facilita a combinação com ingredientes diversos. Isto 
certamente é um fator de sucesso para este lançamento”, afirma Bráulio Natera, gerente de 
área da Absolut para a América Latina, em comunicado enviado ao PortaldaPropaganda.com. 

Misturar sabores à vodka não é nada de novo para a Absolut. A primeira vodka com sabor, a 
Absolut Peppar, surgiu em 1986, seguida pela Absolut Citron (1988), Absolut Kurant (1992), 
Absolut Mandarin (1999), Absolut Vanilla (2003) Absolut Raspberri (2004) e  pelas Absolut 100 
e Absolut Pears, em 2007. 

A Absolut Mango é preparada com frutas maduras e ingredientes 100% naturais, sem adição 
de açúcar ou adoçante. Acostumado ao sabor marcante de frutas tropicais, o brasileiro deve 
dar boas vindas ao produto no País. 

A nova bebida é apresentada na tradicional garrafa transparente, com design artístico 
assimétrico. A manga é explorada através de contornos em tons de amarelo, verde e vermelho 
alaranjado, visto que ela apresenta diferentes tonalidades de cor, dependendo de seu estágio 
de amadurecimento. 

Ao preço médio de R$ 65 reais, o consumidor pode levar pra casa uma garrafa de vodka 
fabricada através do processo de destilação contínua, com água proveniente dos poços do sul 
da Suécia. O cuidado na preparação do produto, feito apenas com trigo de inverno devido à 
sua menor concentração de amido, garante uma bebida de alta qualidade, segundo informa o 
fabricante, comercializada em 126 mercados mundiais. 

A novidade, lançada em fevereiro pela Absolut em alguns países, é importada e distribuída, no 
Brasil, com exclusividade pela Interfood. Em setembro, quando a Absolut Mango chegar aos 
pontos-de-venda do mercado nacional, também devem ter início ações promocionais de 
divulgação do lançamento. 
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