
Ranskalainen perinteisesti valmistettu siideri Pirkka-sarjaan
K-ruokakaupat tuovat myyntiin Suomen ensimmäisen oman merkin ranskalaisen siiderin. Pirkka Parhaat Cidre Brut 4,5 % on perinteikkään
ranskalaisen siiderituottajan Val de Rancen valmistama kuiva omenasiideri lasipullossa.

Pirkka-tuotetiedote 31.5.2016

”Erikoissiiderien myynti on kokonaisuudessaan kehittynyt hyvin jo useamman vuoden ajan. Amerikassa on jopa ollut nähtävillä siideribuumi,
jossa craft-tyyppiset siiderit kehittyvät huomattavasti. Suomessakin erikoissiidereihin on tullut mielenkiintoisia uutuuksia tänä vuonna. Siiderien
kuluttajat arvostavat yhä puhtaampia, laadukkaampia ja luonnollisempia makuja. Erikoissiidereitä ostavat yhtä lailla niin naiset kuin miehetkin ”,
kertoo siiderien tuotepäällikkö Emma Honkanen.

Uusi Pirkka Parhaat Cidre Brut on laadukas elämys kuluttajalle kohtuulliseen hintaan, lisäksi se on Suomen ensimmäinen kaupan oman merkin
ranskalainen siideri.

Aitoa siideriä ilman lisättyä sokeria
Pirkka Parhaat Cidre Brut on valmistettu aidosta bretagnelaisista omenamehusta. Omenamehu on käymisteitse kypsytetty siideriksi tankissa,
ranskalaista valmistusmetodia noudattaen.

”Siiderimme tehdään omenamehusta ilman lisättyä sokeria. Omenamehu on luonnollisella käymisprosessilla kypsytetty aidoksi siideriksi, eikä
siihen ole erikseen lisätty hiivaa tai käytetty viinipohjaa. Mehuun käytetyt omenat poimitaan kypsinä maasta, mikä antaa täyteläisen maun
siiderille”, kertoo Honkanen.

Väriltään Pirkka Parhaat Cidre Brut on oranssiin vivahtava ja maultaan se on runsasrakenteinen, kuiva ja hedelmäinen, aistittavissa on myös
tammista aromia. Maku on intesiivinen – maistuu hyvin myös oluenjuojille sekä vaativaan makuun. Hapokkuus on keskitasoa.

Pirkka Parhaat Cidre Brut on mainio ruokajuoma ja sopii erinomaisesti kesän grillisesonkiin
Cidre Brut käy nautittavaksi sellaisenaan ilman jäitä, parhaimmillaan se on tarjoiltuna kuohuviini- tai viinilasista, joka vapauttaa siiderin aromit.
Tuote sopii hyvin grilliruoan, salaattien ja alkupalojen kanssa yhdistettäväksi. Se sopii hyvin myös nautittavaksi kovien ja rasvaisten juustojen,
kuten Gruèren, Comten, Parmesaanin tai Emmentalin kanssa.

Lisätietoja
Viestintäpäällikkö Minttu Tirkkonen, Keskon päivittäistavarakauppa, puh 01053 27578, minttu.tirkkonen@kesko.fi
Tuotekuva toimitukselliseen käyttöön: marsu.kesko.fi/pirkka 
Katso tarkemmat tuotetiedot täältä.  Hinta alkaen: 2,65 euroa (sis. pantti 0,10)

Pirkka-tuotteissa yhdistyvät korkea laatu ja edullisuus. Pirkka-tuotesarjan yli 2 500 tuotteella on merkittävä asema osana K-ruokakaupan
kokonaisvalikoimaa. Noin 80 prosenttia tuotteista on elintarvikkeita, esimerkiksi peruselintarvikkeita kuten tuoreita kasviksia ja hedelmiä,
lihaa, maitotuotteita sekä leipiä, mutta myös erikoisempia tuotteita, kuten etnisiä ruokia ja raaka-aineita. Muita Pirkka-tuoteryhmiä ovat
esimerkiksi ruoanlaittoon, kattaukseen, kodinhoitoon ja hygieniaan liittyvät tuotteet. K-ruokakaupat tukevat ja edistävät terveellisiä
ruokailutottumuksia sekä tarjoavat asiakkaille vaihtoehtoja vastuulliseen kuluttamiseen. Pirkka-sarjaan kuuluvia Pirkka Luomu -tuotteita yli
100 ja Pirkka Reilun kaupan -tuotteita yli 30, ja tuotevalikoimaa kehitetään aktiivisesti. www.k-ruoka.fi/pirkka


