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Põhjaka 
astelpajunaps

Fotod: PõhjAKA

Miks naps? 

Ka Põhjaka-poistel endil oli alguses raske seda 

jooki eesti inimese jaoks määratleda ja talle õige 

nimi leida. Pole ta ju viin, vein ega ka liköör. selle-

pärast otsustatigi oma joogile panna liiginimetus, 

mida hetkel poelettidelt ei leia. "naps" kõlas mõ-

nusalt ja kirjeldas toodet ilma teda mingisse ole-

masolevasse klassi määratlemata. Praeguseks on 

astelpajunaps koos oma nimega hakanud elama 

täitsa oma elu ning täidab ühe lünga, mis siiani 

eestis puudus. nimelt absoluutselt kodumaine ja 

väiketööstuses valmistatud mõnus marjanaps. 

"Loodame, et kui meie kestvad katsetused vilja 

kannavad ja Põhjaka viinaköögis valmib järgmine 

naps näiteks kuusevõrsetest või pihlakatest, siis 

on juba palju rohkematel inimestel ettekujutus, 

mida pudeli sisult oodata," räägib meile ott to-

mik Põhjakalt. 

Mida astelpajunaps tegelikult sisaldab? 

joogis on segunenud Lõuna-eesti astelpajumarjad 

ja mahe rukkipiiritus rakverest, lisaks veel kae-

vuvesi ning suhkur. mõne arvates on pudel kallis 

(Põhjakal 15 eurot, selverites odavamgi), kuid kui 

hakata mõtlema, et pudeli mahust moodustavad 

pea poole puhtad ja värsked astelpajumarjad, siis 

Tä
he

le
pa

nu
! T

eg
em

ist
 o

n 
al

ko
ho

lig
a.

 A
lk

oh
ol

 v
õi

b 
ka

hj
us

ta
da

 te
ie

 te
rv

ist
.

selgitab see pisut hinnakujundust. tegu pole ka 

masstootmisega, vaid ikka pigem butiigiväärtu-

sega omatoodanguga. Lisaks on astelpajumarjad 

veel hinnatud oma tervistavate omaduste poolest.

 

säärast kodumaist napsu, mis tehtud algusest 

peale päris tervetest eesti marjadest ja mahe-

dast kohalikust rukkipiiritusest, jaekaubandu-

sest teist vist ei leia. "sama ausat kraami saab 

vaid vanaema juurest kapi otsast," on Põhjaka-

poisid kindlad.

Päris kindlasti soovitame Põhjaka astelpajunapsu 

proovida, teil ei tule kahetseda. Kõledad 

sügisõhtud pole ju kaugel ja kõigele lisaks on 

tegemist suurepärase kingitusega mistahes 

väliskülalisele.

Terviseks!

PõhJaKa MõisaL on LisaKs 
TorEdaLE rEsToraniLE nüüd 
Ka oMa PisiKE ViinaKööK, Kus 
TäiEsTi LEGaaLsELT Ja KõiKE 
VaJaLiKKE Lubasid-PabErEid 
oMadEs MahEdaT EEsTiMaisT 

asTELPaJunaPsu TEhaKsE. 
MüüaKsE sEda nii PõhJaKaL 
Kui Ka üLE EEsTi sELVEriTEs. 
ProoVisiME Ja VEEndusiME, 
ET TEGu on VäärT rüüPEGa.
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