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Kevään yllättävin uutuus Royal Cargo yhdistää oluen 

ja siiderin – Hartwall tuo Suomeen täysin uuden juomakategorian  

 
Suomalaisten makumieltymykset ovat muuttuneet. Hartwallin uusi 

Royal Cargo® tuo Suomeen täysin uudenlaisen juoman, joka 
yhdistää oluen ja omenasiiderin.  Uutuusjuoma saapuu kauppoihin 
ja ravintoloihin maaliskuun lopulla. 

 
Hartwallin Royal Cargo on virkistävän oluen ja raikkaan 

omenasiiderin yhdistelmä. Innovatiivinen uutuus 
tutustuttaa suomalaiset täysin uudenlaiseen 
juomatyyppiin, ”beer mixeihin”. Royal Cargo tuo oluen 

ja siiderin parhaat puolet esille samassa tuotteessa. 
 

Royal Cargo on tyylikäs mieto alkoholijuoma, joka sopii 
kaikenlaisiin seurusteluhetkiin. Uutuusjuoman raikas 
makumaailma tuo olueen helppoutta ja siideriin 

asennetta. 4,2-prosenttinen Royal Cargo on hieman 
matala-alkoholisempi kuin oluet ja siiderit tyypillisesti. 

 
Suomessa Royal Cargon kaltaista juomaa ei aiemmin 
ole nähty pullotettuna. Iso-Britanniassa olutta ja 

siideriä yhdistellään hieman samalla tavalla suositussa 
”snakebite”-pubijuomassa.  

 
”Hartwall on juoma-alan innovatiivinen edelläkävijä ja etsimme jatkuvasti 
tapoja vastata suomalaisten muuttuviin makumieltymyksiin. Halusimme 

Royal Cargon myötä tarjota aidosti uuden ja raikkaan vaihtoehdon 
suomalaiskuluttajille”, toteaa tuotepäällikkö Tiina Happonen Hartwallilta. 

 
Suomalaiset kaipaavat rohkeita uutuusmakuja 
 

Yksilöllisyys on kulutusvalinnoissa kasvava trendi. 
Hartwallin toteuttamien tutkimusten1 mukaan 

erityisesti nuoret aikuiset kaipaavatkin 
vaihtoehtoisia makuelämyksiä perinteisten juomien 

rinnalle. Royal Cargon tuotekehitys onkin toteutettu 
tiiviissä yhteistyössä uuden sukupolven 
suomalaiskuluttajien kanssa vastaamaan paremmin 

muuttuneisiin makutottumuksiin.  
 

”Kuuntelimme suomalaiskuluttajia – erityisesti 
nuoria aikuisia – ja kehitimme heidän kanssaan 
yhdessä Royal Cargon, joka rikkoo perinteisten 

juomakategorioiden rajoja. Testiryhmissämme 
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Royal Cargo otettiin ennennäkemättömän h  yvin vastaan”, toteaa Tiina 

Happonen. 
 

Royal Cargo jatkaa Hartwallin pitkää perinnettä innovatiivisten 
uutuustuotteiden kehittäjänä. Hartwallin historiaan kuuluu rohkeita 
kokeiluja uusien juomakategorioiden parissa, joista parhaana esimerkkinä 

toimii Hartwallin vuoden 1952 Helsingin olympialaisiin kehittämä Hartwall 
Original Long Drink, joka on säilyttänyt suosionsa suomalaisten 

suosikkijuomana tähän päivään asti. Aidon lonkeron tavoin myös Royal 
Cargon odotetaan lunastavan paikkansa suomalaisten suosikkijuomien 
joukossa.  

 
Hartwallin Lahden panimossa valmistettavan Royal Cargon 

alkoholipitoisuus on 4,2 %. Maaliskuun lopussa 2015 kaupoista ja 
ravintoloista saatavaa Royal Cargoa on tarjolla tyylikkäissä 0,275 litran 
lasipulloissa sekä 0,33 litran tölkeissä. 

 
1 Tutkimukset ja testit: Gemic Oy 2013 & 2014 ja Research Insight 2014  

 
Lisätietoja: Tiina Happonen, tuotepäällikkö, Hartwall, puh. 020 717 2923, 

tiina.happonen(at)hartwall.fi 

Median yhteydenotot: Taina Lampela-Helin, viestintäpäällikkö, Hartwall, 

puh. +358 20 717 2100, taina.lampela-helin(at)hartwall.fi 

Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/?cart=2924-bffliebbhh&l=FI  

Royal Cargo 

Royal Cargo on beer mix, virkistävä oluen ja raikkaan omenasiiderin yhdistelmä. Royal Cargo yllättää ja avaa 

uudenlaisen makumaailman. Sen maussa on sopivasti raikasta ryhtiä ilman turhaa makeutta. Nautitaan erittäin 

kylmänä. 

 

Hartwall  

Hartwall on juoma-alan innovatiivinen suunnannäyttäjä. Hartwallin tuotevalikoimaan kuuluu oluita, siidereitä ja long 

drink -juomia, pullotettuja vesiä, virvoitusjuomia, erikoisjuomia sekä tytäryhtiö Hartwa-Traden kautta viinejä ja 

muita alkoholijuomia. Tunnetuimmat tuotemerkit ovat Lapin Kulta, Karjala, Foster's ja Heineken -oluet sekä Hartwall 

Jaffa, Hartwall Novelle, Upcider ja Hartwall Original Long Drink. Hartwallin moderni tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa. 
Lähdevesipullottamo on Karijoella Etelä-Pohjanmaalla ja pääkonttori Helsingissä. www.hartwall.fi  
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