
Toukokuu tuo kesän uutuudet kauppoihin
Toukokuussa keittiönkin on aika siirtyä kesäaikaan, ja kauppojen hyllyille saapuvat rentoon ruoanlaittoon ja piknikeille sopivat
helppokäyttöiset ruoanvalmistuksen uutuustuotteet. Kesä tuo uutta myös välipaloihin sekä proteiinirintamalle uudistuneiden
Valio PROfeel® tuotteiden muodossa. Herkkusuita ilahduttaa rakastettujen Valio Fanny™ vanukkaiden kauan kaivattu paluu.

Kesän kokkailuissa helppous on valttia

Suosittujen Valio dippi & kastikkeiden uusi maku valkosipuli on monipuolinen valmis kastike. Kokeile esimerkiksi grilliruokien kanssa,
hampurilaisten välissä tai perunasalaatissa. Grillikauden hampurilaisiin sopii myös savunmakuinen Valio Oltermanni® juustoviipale. 
Kesän voileipäkakkuihin, rentoihin pastoihin ja piknik-patonkeihin makua tuo uusi basilikanmakuinen Valio Viola® tuorejuusto. Luonnollinen
maku tulee aidoista yrteistä.

Valio PROfeel® uudistuu

Suositut Valio PROfeel® proteiinivälipalat saavat toukokuussa uuden, raikkaan ilmeen. Samalla tuoteperhe täydentyy houkuttelevilla
uutuuksilla. Maustetut proteiinijogurtit on makeutettu hedelmien ja marjojen omilla sokereilla. Makuina ovat mustikka-vanilja ja aprikoosi-
vadelma. Maustamattomassa jogurtissa ei ole lisättyä sokeria lainkaan.
 
Sokeroimattomat proteiinirahkat ovat alhaisesta rasvapitoisuudesta (0,2–1 g / 100 g) huolimatta täyteläisen makuisia ja pehmeitä
rakenteeltaan. Mukana tulevan lusikan ansiosta rahkat on helppo nauttia missä vain. Makuina ovat vadelma-punaherukka, minttusuklaa ja
mango-vanilja.

Rakastetut Valio Fanny™ vanukkaat tulevat takaisin

Uudet Valio Fanny™ vanukkaat on valmistettu Turengin meijerissä alkuperäistä reseptiä kunnioittaen. Makuina ovat tutut maitosuklaa ja
karamelli, uutta on vanukkaiden laktoosittomuus. Herkullinen maku ja täyteläinen suutuntuma ovat kuitenkin aivan kuten ennen.

Lue lisää Valio Fanny™ vanukkaiden paluusta

Katso Valio Fanny™ ykkösfanin Ida Niinimäen video Facebookissa

Toukokuussa kauppoihin saapuu myös herkullinen Valiojogurtti® juhlavuoden maku. Metsämansikka-valkosuklaamaku valittiin Valiojogurtti®
fanien toiveiden pohjalta.

Raikkaita maustamattomia ja marjapohjaisia välipaloja

Maustamattomat jogurtit ovat monen makuun. Uusi Valio Lempeä jogurtti muistuttaa turkkilaista ja kreikkalaista jogurttia, mutta maku on
vähemmän hapan ja rasvaa on vähemmän, vain 6 g / 100 g. 

Myös kaurapohjaisista Valio Oddlygood® gurteista löytyy nyt maustamaton vaihtoehto. Uutuus myydään kilon pakkauksissa.

Kesän raikkaina välipaloina maistuvat myös marjoista ja hedelmistä tehdyt Valio Luomu™ smoothiet sekä marja- ja hedelmäsosepohjaiset Valio
Oddlygood™ tuorepuurot. Tuorepuuron pakkauksessa on mukana lusikka, joten välipala on helppo nauttia missä vain. Toisin kuin muut Valio
Oddlygood® tuotteet, tuorepuurot saattavat sisältää pieniä määriä maitoa, sillä tuotteet valmistetaan tiloissa, joissa käsitellään myös
maitotuotteita. Valmistusaineet ovat 100 % kasvipohjaiset.

Tiedustelut ja haastattelupyynnöt Valio Mediadeskin kautta, puh. 010 381 2118 tai mediadesk@valio.fi

Maailman innovatiivisin meijeri ja ruokatalo

Valion tehtävä on luoda hyvinvointia ja makuelämyksiä vastuullisesti. Teemme maistuvia tuotteita maidosta ja useista muista raaka-aineista.
Tarjoamme makunautintoja, vaihtelua ja iloa ruokapöytään. Samalla toteutamme tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä: ruoan riittävyyden
turvaaminen, kansanterveyden kohentaminen ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen ovat esimerkkejä vaikutuksistamme. Näin ajattelevat
myös suomalaiset, jotka ovat valinneet Valion Suomen vastuullisimmaksi yritykseksi neljä vuotta peräkkäin.

Olemme suomalaisten maitotilayrittäjien omistama yritys ja maksamme kaikki tulot maidontuottajillemme. Työllistämme maitotiloilla yhteensä
25 000 ihmistä. Valiolla on töissä 4 000 eri alojen ammattilaista ja kuuntelemme kuluttajia yli 100 vuoden kokemuksella.

Nobelisti A.I Virtasen perintö elää meissä edelleen. Hänen johtaessaan Valion laboratoriota ohjenuoraksemme vakiintui ajatus ihmisten
hyvinvoinnin lisäämisestä. Teemme tieteestä arkea ja elämää parantavia tuotteita. Kuluttajat nauttivat Valion tuotteista yli 60 maassa ja
innovaatioillamme on 350 patenttia ympäri maailman. Olemme Suomen suurin elintarvikkeiden viejä ja koko elintarviketeollisuuden
suunnannäyttäjä. Valion liikevaihto vuonna 2017 oli 1 708 miljoonaa euroa.

Valio – Paremman elämän palveluksessa.

www.valio.fi


