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Om Carlsberg Sverige 

Carlsberg Sverige är Sveriges ledande bryggeri och erbjuder ett brett urval av drycker. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer öl, 

mineralvatten och läsk samt distribuerar ett brett vin- och spritsortiment. Carlsbergs framgångar är en kombination av starka lokala och 

internationella varumärken, bryggartradition och hög kompetens som sträcker sig 300 år tillbaka i tiden. Carlsberg, Pripps Blå, Falcon, 
Ramlösa och Pepsi är några av de varumärken som ingår i sortimentet. Carlsberg Sverige ingår i den internationella koncernen Carlsberg 

Group, med verksamhet i över 40 länder. 

Festis blir kolsyrad - världen är upp och ner! 
För första gången någonsin blir den klassiska stilldrinken Festis kolsyrad. Festis Sparkling 

kommer i smakerna Melon & Lime, Pear & Kiwi och Strawberry & Watermelon, och innehåller 

30 procent mindre socker än en vanlig Festis. De bubblande nyheterna når nu butikerna.  

 

Sedan 60-talet har Festis blivit synonym med ständig förnyelse. Drycken har utvecklats med nya 

smaker, förpackningar och kreativ design, men att kolsyra Sveriges äldsta stilldrink har aldrig funnits 

på kartan. När Festis Sparkling nu lanseras bryts ett över 50 år gammalt tabu. 

 

– Det ligger i Festis natur att ständigt förnya sig med mängder av galna idéer, men gränsen har alltid 

gått vid att kolsyra. Fram tills nu. Vi förstår att detta kommer som en rejäl överraskning, men genom 

att experimentera med lätt kolsyra i Festis Sparkling har vi helt enkelt gjort Festis ännu festligare! Och 

för alla Festisfans som tycker att kolsyrad Festis är som att svära i kyrkan så finns självklart Festis 

utan kolsyra kvar, säger Christel von Schantz, marknadschef för vatten och läsk på Carlsberg Sverige. 

 

Tre bubblande smaker 

Festis Sparkling är lätt kolsyrad och kommer i tre nya 

spännande smakkombinationer; Melon & Lime, Pear & 

Kiwi och Strawberry & Watermelon. Drycken 

innehåller 30 % mindre socker än vanliga Festis och är 

heller inte sötad med sötningsmedel. Alla tre 

varianterna finns i butik från och med vecka 16 och 

kostar ca 15 kr.  

 

Melon & Lime har smak av söt solmogen melon som 

balanseras upp av limens syrliga citruskaraktär. 

Strawberry & Watermelon är en härlig dryck med smak 

av sommarens mest karakteristiska frukter, jordgubbar 

och vattenmelon. Pear & Kiwi är en exotisk 

kombination där päronets söt-saftiga karaktär lyfts av 

kiwins friskhet.  

 

En festlig historia 

1961 lanserades FEST-iS, numera känt som Festis. Det var en fruktdryck utan kolsyra med 

apelsinsmak, och var då Sveriges första stilldrink. FEST-iS kom i en enda förpackning, den klassiska 

pyramidformade tetraedern. Förpackningsstorleken var 19 cl, och priset vid lanseringen var 33 öre. 

Sedan 1994 har både smaker, förpackning och reklam radikalt förnyats, vilket har lett till att Festis 

idag är en modern ungdomsdryck känd för sina många spännande smaker och sin unika 

förpackningsdesign. 
 

För mer information, kontakta:  

Henric Byström, Kommunikationschef Carlsberg Sverige 

Tel: 070-483 05 48 

E-mail: henric.bystrom@carlsberg.se 

 

För produktprover och bilder, kontakta: 
Amanda Elefelt 

Tel: 0733-48 47 00 

amanda.elefelt@cohnwolfe.com 

 

För högupplösta bilder: 

https://app.box.com/s/3h4l8o6yl8bz50pb343qgm0p005tjpla  
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