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Uusia elämyksiä anniskelupaikoissa
Kesä ja syksy tuovat ravintoloihin mielenkiintoisia uutuuksia. Karhu saa oman profiililasipullon, joka tulee tutun klassikkopullon rinnalle
heinäkuussa. Luostarityylistä aromaattista Grimbergen Rouge -olutta saa hanasta syyskuun alusta joulukuun loppuun noin 170
anniskeluravintolasta. Schweppes Tonic -mikserit esiintyvät syyskauden kauniissa Fabergé-pääsiäismunan muotoilua jäljittelevässä
retrolasipullossa.

Karhulle oma profiililasipullo

Karhu III saa oman profiililasipullon. Se tulee anniskelumyyntiin tutun klassikkopullon rinnalle heinäkuussa ja päivittäistavarakauppaan 2015.

Pullon design on karhumaisen pelkistetty ja voimakas. Katseenvangitsijana on suurikokoinen lasiin kohokuvioitu Karhun pää. Pakkauskoko on 33 cl ja
alkoholia 4,6 til-%. Uutuus myydään 24 pullon laatikossa. 

Profiililasipullon ’lisävaruste’ on karhunrauta, kettingillä pubitiskiin kiinnitettävä käsirauta. Tiski on myynnin kannalta tärkein piste ravintolassa, ja uusi
Karhun pullo pubitiskiin kiinnitettynä kerää varmasti katseet.

’Munkkiolut’ Grimbergen Rouge kausihanaan

Sinebrychoffin House of Beer -hanavalikoimaa täydentää syyskuun alusta joulukuun loppuun vahva ja aromaattinen luostarityylinen ale-olut Grimbergen
Rouge 6,0 til-%. Se on aromiltaan intensiivisen marjamainen ale, jonka maku pyöristyy mausteiseen neilikkaan. Suutuntuma on täyteläisen pehmeä.
Kermainen vaahtokukka on tiivis ja kestävä, ja muodostaa kauniin vaaleanpunaisen pitsin lasin reunoille. Olut sopii nautiskeluun sekä juustojen, pienriistan,
pataruokien ja porsaanlihan kumppaniksi — ja maistuu myös kahvikakkujen kanssa.
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Grimbergenin kuuluisa vuonna 1128 perustettu luostari sijaitsee samannimisessä kylässä, joka on nykyisin osa Brysselin esikaupunkialuetta. Luostari
tuhoutui monta kertaa sodissa, mutta rakennettiin aina uudelleen. Munkit valitsivatkin feenikslinnun symboliksi valmistamansa oluen etikettiin, kuvaamaan
luostarin nousua tuhkasta. Grimbergenin pitkä oluthistoria on vielä tänä päivänä tärkeä asia niin kylälle, luostarille ja sen munkeille.

Sinebrychoffin pullovalikoimasta löytyy kolme muuta Grimbergen-olutta 33 cl profiililasipullossa: tumma ale Grimbergen Double, suodattamaton vehnäolut
Grimbergen Blanche ja vaalea ale Grimbergen Blonde, joka on myynnissä myös hanaoluena. 

Jo Venäjän tsaarit nauttivat Schweppesinsä Heritage-pullosta

Schweppesin Limited edition -kampanja käynnistyy syksyllä anniskelussa. Kampanjatuotteet ovat maailman tunnetuin mikseri, raikkaasti sitruunalta
maistuva Schweppes Indian Tonic, ja inkiväärinen Schweppes Ginger & Cardamom Tonic. Molemmat ovat anniskelumyynnissä 20 cl lasipullossa
rajoitetun ajan: 1.9. - 31.12.2014.

Premium-cocktail syntyy Schweppes-mikseristä, tarjoiltuna kauniisti muotoillusta lasipullosta. Pullo annetaan eteläeurooppalaiseen tapaan asiakkaalle
mukaan pöytään. Siitä riittää mikseriä myös toiseen annokseen. 

Schweppes Heritage -lasipullo kehitettiin 225 vuotta sitten Venäjän tsaarien käyttöön. Tsaarien toiveesta muotoilussa käytettiin mallina arvostettuja Fabergé
-pääsiäismunia. Retroversio kehitettiin Schweppesin tehtaalla Espanjassa, jossa tuotekehittelyyn osallistui lasi- ja jalokivitaiteilijoita. Pullon munamainen
muoto säilyttää erinomaisesti mikserin maun ja hiilihapot.

TUOTETIEDOT

Karhu III profiilipullo
Ainesosat: Vesi, ohramallas, ohra, panimosiirappi, humala.
Oluttyyppi lager
Alkoholi 4,6 til-%
Kantavierre 10,5 %Plato
Väri 12 EBC
Katkerot 16 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 Suola 0 g
Pakkaus 33 cl lasipullo

Grimbergen Rouge
Ainesosat: Vesi, ohramallas, glukoosisiirappi, vehnämallas, sokeri, luontainen aromi, porkkanauute, ohramallasuute, happamuudensäätöaine
sitruunahappo, humalauute
Oluttyyppi aromaattinen luostarityylinen ale
Alkoholi 6,0 til-%
Kantavierre 14,7 %Plato
Väri 16 EBC
Katkerot 13 EBU
Ravintosisältö per 100 ml
Energia 226 kJ / 54 kcal
Rasva 0 g
josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit 2,4 g
josta sokereita 0 g
Proteiini 0,4 g



Proteiini 0,4 g
Suola 0 g
Pakkaus 20 l astia

Schweppes Ginger & Cardamom Tonic 
Ainesosat: Vesi, sokeri, hiilidioksidi, happo E330, luontaiset aromit, aromi: kiniini.
Ravintosisältö per 100 ml
Energia 158 kJ / 37 kcal
Rasva 0 g
josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit 8,8 g
josta sokereita 8,8 g
Proteiini 0 g
Suola 0,03 g
Pakkaus 20 cl lasipullo

Schweppes Indian Tonic 
Ainesosat: Vesi, hiilidioksidi, sokeri, happo E330, luontaiset aromit, aromi (kiniini).
Ravintosisältö per 100 ml
Energia 158 kJ / 37 kcal
Rasva 0 g
josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit  8,8 g
josta sokereita 8,8 g 
Proteiini  0 g
Suola 0,03 g
Pakkaus 20 cl lasipullo

________________________________________________________________________

Lisätiedot:
Oluet / Markkinointipäällikkö Johan Jakobsson, Sinebrychoff, 050 345 8656, johan.jakobsson@sff.fi 
Schweppes / Markkinointipäällikkö Mikko Tuovio, 040 541 3002, mikko.tuovio@sff.fi 
Viestintäpäällikkö Terttu Niutanen, Sinebrychoff, 040 747 5687, terttu.niutanen@sff.fi

Tänä syksynä 195 vuotta täyttävä 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. Sinebrychoff aloitti panimotoiminnan
1819 ja on tänään Pohjoismaiden vanhin panimo ja Suomen vanhin elintarvikealan yritys. Sinebrychoff on osa kansainvälistä Carlsberg-konsernia.
www.sinebrychoff.fi — www.facebook.com/Sinebrychoff1819 — Twitter: @Sinebrychoff — YouTube: Sinebrychoff1819 — www.facebook.com/olutjaruoka —
www.kohtuullisesti.fi


