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Tammikuun uutuuksia

Tuborg vastaa olutmarkkinan haasteisiin
Tuborg lanseeraa tammikuussa uuden pakkausvaihtoehdon: sleek-tölkin, jonka raikas ja joukosta erottuva ilme puhuttelee varsinkin nuoria
aikuisia.

Tuborgin tunnettuus ja kokeilut ovat Suomen lanseerauksesta syksystä 2011 lähtien olleet selkeästi kasvussa. Tuborg on siellä missä aktiiviset nuoret
aikuiset liikkuvat, missä on hyvää musiikkia ja kiinnostavia tapahtumia. Tuborg näkyy vahvasti sosiaalisessa mediassa ja tarjoaa faneilleen mielenkiintoista
sisältöä ja kilpailuja. www.facebook.com/Tuborg

Tuborgin uudesta 33 cl sleek-tölkistä on tulossa näyttävää myyntipistemateriaalia jakelutiehen, ja lanseerausta tuetaan digimainonnalla.

Uusi kannattava pakkaus valtakunnan halutuimmalta olutmerkiltä
Kuluttajat ovat toivoneet Karhu Tuplahumalasta pienempää pakkauskokoa myymälöihin nykyisen pintin (56,8 cl) rinnalle. Tämä toive
toteutuu tammikuun 2014 alussa.

Vuoden alussa lanseerattu Karhu Tuplahumala tarjosi Karhun poikkeuksellisen lojaaleille kuluttajille jotain uutta, helposti lähestyttävällä ja karhumaisella
tavalla.

Karhu Tuplahumala 4,6 % on reilummin humaloitu versio tutusta Karhu-oluesta. Sen katkeropitoisuus on korkeampi, ja sen valmistuksessa on käytetty
kahta eri aromihumalalajiketta: keiton loppuvaiheen perinteisen Saazer-humaloinnin täydentää englantilaisella East Kent Golding -aromihumalalla tehty
jälkihumalointi.

Ruokasuositus: padat, makkarat, grilliruoka, porsaanliha, rasvaiset kalat, nautiskelu.

Ihastu slimmeihin Coca-Cola ja Coca-Cola zero -tölkkeihin!
Maailman suosituinta virvoitusjuomaa voi nauttia tammikuusta alkaen 25 cl slim-tölkistä.

Normaalia pikkutölkkiä hiukan kapeampi ja korkeampi uutuuspakkaus erottuu selkeästi muusta virvoitusjuomatarjonnasta, herättää kuluttajien
kiinnostuksen ja soveltuu mainiosti heti kulutettavaksi.

Keväällä lanseeratut Coca-Colan ja Coca-Cola zeron 33 cl irtotölkit ovat saavuttaneet suosiota houkuttelevan hintansa ja hyvän kylmäsaatavuutensa
ansiosta. Erottuvan slim-tölkin myötä irtotölkkien suosio kasvaa entisestään ja kasvattaa koko virvoitusjuomatuoteryhmän myyntiä.

Lanseerauksen myötä Coca-Colan ja Coca-Cola zeron 33 cl irtotölkit poistuvat valikoimasta, mutta monipakkausten tölkkikoko säilyy ennallaan.

Sprite uudistuu stevialla
Sprite, The Coca-Cola Companyn maailmanlaajuisesti toiseksi suurin brändi, uudistuu tammikuussa. Sen makeuttamiseen aletaan sokerin
lisäksi käyttää Stevia-kasvista valmistettua kaloritonta makeutusainetta. Sprite tuo ensimmäisenä stevian sitruuna-limetti –kategoriaan ja
samalla muistuttaa suomalaisia siitä, miten hyvää Sprite on.

Sprite on kuulunut suomalaisten juhlaan ja arkeen jo 1960-luvun puolivälistä saakka. Nyt tämän virkistävän ja säilöntäaineettoman sitruuna-limettijuoman
hyvä maku säilyy, vaikka kaloreita on 30 % vähemmän. Sokeri- ja kalorimäärän vähentäminen lisää selkeästi kuluttajien mielenkiintoa juomaa kohtaan (City
tracker 2011). Sokerittomissa Sprite zero -tuotteissa ei tapahdu muutoksia.

Suomi on Sprite-kansaa. Vuonna 1961 kehitetty juoma lanseerattiin Suomeen 1965 ensimmäisenä maana USA:n ulkopuolella. Tänään sen raikkaasta
mausta nautitaan jo 190 maassa.



mausta nautitaan jo 190 maassa.

Mikä Stevia?

1. Stevia on asterikasvien sukuun kuuluva kasvi, jonka lehdistä saadaan stevioliglykosidi-nimistä makeaa ainetta. Stevioliglykosidit ovat ensimmäisiä
nollakalorisia luonnosta peräisin olevia makeutusaineita.

2. Sprite saa makeutensa Stevia-kasvista valmistetusta patentoidusta makeuttajasta, jonka tunnistat brändinimestä Truvia.

3. Stevia-kasvista valmistetut makeutusaineet sopivat makuprofiililtaan parhaiten hedelmäisten makujen makeuttamiseen ja sokerin määrän vähentämiseen.
Steviasta saadulla makeuttajalla saadaan Spriteen haluttua makeutta ja vähemmän kaloreita makua muuttamatta.

4. Stevia-kasvista valmistetut makeutusaineet ovat turvallisia kaikille, myös lapsille, raskaana oleville ja imettäville äideille. 

Muumilimsaa sikspäkissä!
Rakastettu Muumi-limsa saa uuden kuluttajapakkauksen: monipakkauksen, joka sisältää kuusi 33 cl tölkkiä. Pakkauksessa seikkailevat tutut
Muumilaakson hahmot.

Muumin suosio kestää; Sinebrychoff aloitti metsämansikan makuisen, sokerilla makeutetun Muumi-virvoitusjuoman valmistuksen 22 vuotta sitten vuonna
1991.

Punainen väri rypäleestä

Muumi saa punaisen värinsä antosyaanista, jota uutetaan fysikaalisin menetelmin eri kasveista, etenkin viinirypäleen kuorista ja mustista viinimarjoista.
Väriä esiintyy myös mansikoissa, retiiseissä, kirsikoissa, vadelmissa, karpaloissa ja mustikoissa. Väriä voi käyttää rajoituksetta mm. juomiin, jälkiruokiin,
jäätelöön, hilloihin, makeisiin ja kahvileipiin.
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Tuborg Green
Ainesosat sisältää ohramallasta
Oluttyyppi lager
Alkoholi 4,5 til-%
Kantavierre 10,3 %Plato
Väri 6,5 EBC
Katkerot 18 EBU
100 ml sisältää
Energia 160 kJ / 40 kcal
Rasva 0 g
josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit 2,5 g
josta sokereita 0 g
Proteiini <0,5 g
Suola 0 g

Pakkaukset
33 cl sleek tlk
50 cl tlk
6x33 cl tlk
33 cl profiililasipullo
15x33 cl tlk
30 L astia

Tuborg Lime Cut 
33 cl profiililasipullo

Karhu Tuplahumala
Ainesosat: vesi, ohramallas, ohra, panimosiirappi, humala.
Oluttyyppi lager
Alkoholi 4,6 til-%
Kantavierre 10,5 %Plato
Väri 13,5 EBC
Katkerot 22 EBU
100 ml sisältää
Energia 160 kJ / 40 kcal
Rasva 0 g
josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit 2,6 g
josta sokereita 0 g
Proteiini <0,5 g
Suola 0 g
Pakkaukset           
8x33 cl tlk 
56,8 cl tölkki

Coca-Cola 
Ainesosat: vesi, sokeri, hiilidioksidi, väri (karamelli E150d), happamuudensäätöaine (E338), luontaiset aromit (mm. kofeiini), kasvisuutteet.
100 ml sisältää
Energia 180 kJ/42 kcal
Proteiini 0 g 
Hiilihydraatit 10,6 g
josta sokereita 10,6 g
Rasva 0 g
josta tyydyttynyttä 0 g



josta tyydyttynyttä 0 g
Kuitu 0 g
Natrium 0 g
Pakkaukset                        
25 cl tölkki
35 cl lasipullo
50 cl ja 150 cl kierrätysmuovipullo

Coca-Cola zero
Ainesosat: vesi, hiilidioksidi, väri (E150d), happamuudensäätöaineet (E338 ja E331), makeutusaineet (aspartaami ja asesulfaami K), aromit (mm. kofeiini), kasvisuutteet. Sisältää
makeutusaineita ja fenyylialaniinin lähteen.
100 ml sisältää
Energia 1,4 kJ / 0,3 kcal 
Proteiini < 0,1 g
Hiilihydraatit 0 g
josta sokereita 0 g
Rasva 0 g
josta tyydyttynyttä 0 g
Kuitu 0 g
Natrium 0,01 g
Pakkaus                              
25 cl tölkki
35 cl lasipullo
50 cl ja 150 cl kierrätysmuovipullo

Sprite
Ainesosat: Vesi, sokeri, hiilidioksidi, happamuudensäätöaineet (E330, E296, E576), luonnolliset sitruuna-limettiaromit, makeutusaine (stevioliglykosidit).
100 ml sisältää
Energia 117 kJ/28 kcal
Rasva 0 g
josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit 6,6 g
josta sokereita 6,6 g
Proteiini 0 g 
Suola 0 g 
Pakkaukset                    
35 cl lasipullo
50 cl, 150 cl ja 2x150 cl kierrätysmuovipullo

Muumi
Ainesosat: Vesi, sokeri, hiilidioksidi, aromit, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), väri (antosyaani), säilöntäaine (kaliumsorbaatti).
100 ml sisältää
Energia 170 kJ / 40 kcal 
Rasva 0 g
josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit 9,8 g
josta sokereita 9,8 g
Proteiini 0 g
Suola 0 g
Pakkaukset                                           
6x33 cl tölkki 
50 cl kierrätysmuovipullo
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Sinebrychoffin Viestinnän kautta, puh. 040 747 5687/Terttu Niutanen, terttu.niutanen@sff.fi 

Sinebrychoff on Suomen johtava oluiden, siidereiden sekä virvoitus- ja energiajuomien valmistaja, joka tarjoaa myös kattavan valikoiman kansainvälisiä oluita ja
yhteistyökumppaniensa kautta laajan valikoiman muita alkoholijuomia. Yhtiön liikevaihto 2012 oli 369 miljoonaa euroa. Sinebrychoff aloitti panimotoiminnan 1819
ja on tänään Pohjoismaiden vanhin panimo ja Suomen vanhin elintarvikealan yritys. Sinebrychoff on osa kansainvälistä Carlsberg-konsernia. www.sinebrychoff.fi —
Twitter: @Sinebrychoff — YouTube: Sinebrychoff1819 — www.facebook.com/olutjaruoka — www.kohtuullisesti.fi


