
Pressmeddelande 

2013-04-26 

 

Miljövänliga bubblor i sommarens smaker 
 

Smaksatt vatten är en av sommarens riktiga storsäljare och en härlig törstsläckare i värmen. Med 
SodaStreams Natural Flavor Essences kan du njuta av naturligt goda bubblor med smak av frukt 
och bär och samtidigt värna om miljön. Skippa PET-flaskan i sommar och gör din egen 
sommardryck med kranvatten som huvudingrediens. 
 
Att kolsyrat vatten med smak av frukt och bär är en fantastisk törstsläckare en varm sommardag är vi 
många som är överens om. Vi svenskar älskar vårt smaksatta vatten på flaska och konsumerar 
tillsammans över 220 miljoner liter buteljerat vatten årligen, varav 58 procent är smaksatt.* Detta 
trots att vi har ett av världens renaste vatten direkt i kranen.  
 
SodaStream Natural Flavor Essences är ett mer hållbart alternativ till smaksatt vatten på flaska. Med 
naturliga ingredienser och utan tillsatser av socker, färgämnen, konserveringsmedel eller onödiga 
sötningsmedel är dessa smaktillsättningar ett smart val för både hälsan och miljön. Den enda 
ingrediens du behöver tillsätta för att göra din egen sommardryck är kranvatten.  
 
Genom att dricka SodaStream Natural Flavor Essences i sommar kan du slopa PET-flaskan och njuta 
av miljövänliga bubblor med smak av rabarber, blåbär, jordgubbe, citron-lime, hallon, citron-
jordgubbe, päron och granatäpple. Att du dessutom slipper släpa flaskor till och från affären innebär 
att du kan njuta lite extra av semestern.** 
 
 

Natural Flavor Essence är gjort på naturliga ingredienser och finns i små och smidiga 

glasflaskor som innehåller 40 ml. En flaska räcker till cirka 20 liter färdigt smaksatt vatten. 

Innehållet är lättflytande och allt som krävs är ett par droppar, motsvarande ungefär en 

halv tesked, till varje liter kolsyrat vatten. 

Rekommenderat cirkapris för SodaStream Natural Flavor Essence: 49 kronor styck. 

*Enligt Euromonitor International mars 2012 
** 20 liter smaksatt vatten på flaska väger 20,3 kg jämfört med en flaska Natural Flavor Essence som väger 0,94 kg  

 
För mer information, praktiska frågor, högupplösta bilder samt produktprover kontakta:                                                                                   

Camilla Träff, Geelmuyden.Kiese  
070-768 99 10, ctr@geelmuyden-kiese.se 

 

Om SodaStream 

SodaStream är marknadsledare inom kolsyremaskiner för hemmabruk. SodaStream-systemet gör det möjligt för konsumenter 

att kolsyra vatten och smaksätta kolsyrade drycker i hemmet, istället för att köpa färdigförpackade flaskor eller burkar. Det 

innebär mindre krångel och stora miljövinster. Med ett arv sedan 1903 har SodaStream fortsatt att introducera innovativa 

lösningar för dryckesmarknaden. SodaStreams produkter finns i mer än 50 000 butiker i 42 länder runt om i världen. För 

mer information om SodaStream, besök hemsidan: www.sodastream.se. Gilla SodaStream Sverige på Facebook: 

http://www.facebook.com/SodaStreamSverige  
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