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Saclà tuo peston puristettavaan Squeeze A Little -pakkaukseen  

– Saclà Enjuice -luomutäysmehuissa maistuvat hedelmät ja vihannekset 

Antipastoista, pastakastikkeista ja pestoista tunnettu italialainen perheyritys Saclà helpottaa peston 

käyttöä arjen ruuanlaitossa ja laajentaa valikoimaansa myös täysmehuihin. Uudet Squeeze A Little  

-pestot on pakattu kätevään, puristettavaan muovipulloon, ja pakkaus säilyy avattuna jääkaapissa neljä 

viikkoa. Saclà Enjuice -hedelmä- ja vihannestäysmehut ovat valikoima 100 % luomutäysmehuja. Alansa 

markkinajohtaja Italiassa on valmistanut elintarvikkeita Piemonten alueen hedelmällisestä sadosta jo yli 

70 vuoden ajan. 

 

Saclà Squeeze A Little Pesto – Tuttu maku entistä kätevämmin 

Saclà on tunnettu laajasta pestovalikoimastaan. Uudet Squeeze A Little -pestot on pakattu käteviin 

muovipulloihin, joista on helppo annostella sopiva määrä pestoa pakkausta puristamalla. Uutuus myös 

säilyy avattuna pidempään kuin perinteinen, lasipurkkiin pakattu pesto: avattu pakkaus säilyy jääkaapissa 

neljä viikkoa. Suoraan pakkauksesta annosteltuna pesto sopii erinomaisesti esimerkiksi leivän päälle, 

salaattiin, pitsoihin, pastakastikkeeksi, dippailuun sekä käytettäväksi ketsupin sijaan.  

 

 

 

Saclà Squeeze A Little Pesto Basilika, 270g, on 

käyttövalmis, perinteinen genovese-pestokastike, 

joka säilyy avattuna jääkaapissa 4 viikon ajan.   

Saclà Squeeze A Little Pesto Chili & Tomaatti, 

270g, on käyttövalmis, chilillä ja tomaatilla 

maustettu pikantti pestokastike, joka säilyy 

avattuna jääkaapissa 4 viikon ajan.  

  

 

 



Saclà Enjuice -hedelmä- ja vihannestäysmehut tuovat kesän sadon pulloon  

 

Saclà laajentaa valikoimaansa antipastoista, pestoista ja 

pastakastikkeista täysmehuihin: Saclà Enjuice on valikoima 

laadukkaita luomutäysmehuja, jotka on valmistettu tuoreena 

puristettujen hedelmien ja vihannesten mehusta. Mehuihin ei ole 

lisätty sokeria eikä säilöntä- tai väriaineita.  

Kierrätettävään lasipulloon pakatut täysmehut säilyvät 

avaamattomina huoneenlämmössä 15 kuukautta, avattuna 

jääkaapissa noin kolme vuorokautta. 250 ml pullo on kätevä ottaa 

mukaan evääksi.  

Saclà Enjuice -täysmehuista tulee myyntiin neljä makua:

Omena & selleri 

Verigreippi & omena 

Omena, mansikka & banaani 

Omena, appelsiini & porkkana 

 

Saclà Enjuice -täysmehut ovat herkullisia sellaisenaan, mutta ne soveltuvat erinomaisesti myös jälkiruokiin 

ja drinkkeihin: 

Mehujäät: Valmista omat mehujäät Saclà Enjuice -täysmehuista lisäämällä mehun joukkoon 

hedelmänpaloja tai jugurttia ennen jäähdytystä. 

Cocktailit ja drinkit: Lisää Saclà Enjuice -täysmehuun kuohuviiniä tai valmista mehuista muita drinkkejä,  

cocktaileja tai booleja. 

Vinegretit ja maustaminen: Lisää Saclà Enjuice Omena & selleri -täysmehuun oliiviöljyä, sitruunamehua ja 

mustapippuria, niin saat herkullisen vinegretin salaatille ja lämpimille vihanneksille. Lisää Saclà Enjuice 

Omena, appelsiini & porkkana -täysmehuun inkivääriä ja limeä, niin saat täydellisen kastikkeen 

maustamaan hedelmäsalaatin.  

Lisää reseptivinkkejä: www.enjuice.it 

 

http://www.enjuice.it/


Tuotetiedot  

Saclà Squeeze A Little Pesto Basilika, 270g, hinta noin 4,50 euroa, myynnissä välittömästi   

Saclà Squeeze A Little Pesto Chili & Tomaatti, 270g, hinta noin 4,50 euroa, myynnissä välittömästi 

Saclà Enjuice -täysmehut, 4 eri makua, 250 ml, hinta noin 3 euroa, tulee myyntiin toukokuussa 2016 

 

Lisätiedot ja tuotenäytteet 

Berner Oy, Kuluttajatuotteet-osasto 

 

Maria Rämö, viestintä, puh. 020 791 4527, maria.ramo@berner.fi 

Suvi Jukko, brand manager, puh. 020 791 4309, suvi.jukko@berner.fi 

Tuotekuvat: http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=16058-fbhajdggkg&l=FI 

 

Kaikki tiedotteemme löytyvät osoitteesta www.berner.fi/uutishuone.  

 

Saclà on italialainen perheyritys ja markkinajohtaja Italiassa kaikissa tuoteryhmissään. Vuodesta 1939 
toiminut yritys on tunnettu huolellisesta tuoreiden raaka-aineiden käsittelystä, korkeasta laadusta ja 
italialaisista perinteistä. Saclàn valikoimiin kuuluvat antipastot, pestot, pastakastikkeet, oliiviöljyt ja mehut. 
www.sacla.fi ja www.enjuice.it 

Berner Oy on vuonna 1883 perustettu vakavarainen suomalainen perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset 
ja kansainväliset brändit ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Toimintaamme ohjaa halu tarjota 
asiakkaillemme vain parhaita tuotteita ja parasta palvelua. Konsernimme liikevaihto vuonna 2015 oli 289,3 
miljoonaa euroa, omavaraisuusaste 76,9 % ja henkilöstömäärä 524. Pääkonttorimme, tuotekehityksemme 
ja tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, tytäryhtiömme Ruotsissa ja Baltiassa. Oman 
tuotekehityksemme tunnettuja merkkejä ovat muun muassa XZ, LV, Herbina, Heti, GreenCare, Korrek, Lasol, 
Nokian Jalkineet sekä Rajamäen tuoteperhe. Johtavana kosmetiikan maahantuojana Berner edustaa 
Suomessa myös monia kansainvälisiä merkkejä, kuten Kikkoman, Lanfranchi, Limmi, Calvin Klein, Chloé, 
Clarins, IsaDora, Marc Jacobs, philosophy, Rimmel ja Sensai. Lisätietoja: www.berner.fi 
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