




Produkt

330ml   Glas

500ml   Glas

750ml   Glas

330ml PET

500ml PET

1000ml PET

Flasker/Ramme

24

24

12

24

24

12

Ramme/Palle

60

45

70

60

54

44

Sparkling Holdbarhed

18 måneder

18 måneder

18 måneder

12 måneder

12 måneder

12 måneder

Still Holdbarhed

18 måneder

18 måneder

18 måneder

18 måneder

18 måneder

18 måneder

Analyse

mg/l: Aluminium <0.01

mg/l: Calcium (kalk) 97

mg/l: Magnesium 1.7

mg/l: Sodium 7.7

mg/l. Klorid 16

mg/l: Fluorid (8-12 °C) <0.02

mg/l. Nitrat som NO3-N6

mg/l: Sulfat 4

µg/l:  Kobber <0.08 / Jern <10

Flaske pH: Still 7.3 / Sparkling 5.4

Opløste faste stoffer 312 ppm

Nye Produkter

X

X

PRODUKTINFORMATION





HILDONS KILDE
Hildon Naturligt Mineralvand kommer fra dybe grundvandsreservoir under de kalkholdige lag i det 

naturskønne Test Valley tæt på Broughton i Hampshire, Sydengland. Det bakkede naturområde med 

højt indhold af Calcium Karbonat (98%) skaber et perfekt naturligt filtreringssystem, som giver vores 

naturlige mineralvand en unik renhed, klarhed og smag.

HILDONS FORFRISKENDE SMAG
Hildons karakteristiske terroir* kommer fra kalklagene dybt under de smukke bakker i Hampshire. 

Kalklagene filtrerer vandet og sikrer, at det har en exceptionel renhed samtidigt med at det tilføre 

vandet et naturligt rigt niveau af mineraler, som dette geologiske stratum er kendetegnet ved.

Dette er med til at give Hildon Naturligt Mineralvand en unik kombination god smag samt et naturligt 

mineralindhold. *Terrior: som ved vinproduktion er den diskrete karakteristiske smag af produktet 

som tilskrives selve grunden hvorfra det kommer.

HVAD ER NATURLIGT MINERALVAND?
Vand der sælges som naturligt mineralvand skal per definition udspringe fra en officielt anerkendt 

mineralvandskilde, hvor det ligeledes skal tappes direkte på flaske (i modsætning til kildevand).

Før vand officielt kan anerkendes som naturligt mineralvand, skal det over en to årig

periode løbende kontrolleres og godkendes af myndighederne for dens mineralindhold og

temperatur som ikke må afvige. Dertil skal det påvises, at kilden er beskyttet imod al risiko for forurening.

Efter endelig godkendelse og kvalificering er kilden fortsat underlagt vedvarende tests målt op 

imod de oprindeligt kvalificerende værdier. Betegnelsen ”Naturligt Mineralvand” er en retslig

definition som har samme værdi som definitionen ”Appellation d’origine controlee” på en flaske vin.
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CO2 Neutral
Hildon Naturligt Mineralvands glas og plastik flasker (produkter), er alle 100% co2 neutrale.


