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UNELMA-UUTUUDET  
VALTAAVAT JÄÄTELÖALTAAT

Unilever tuo markkinoille herkullisia jäätelöuutuuksia ja 
kaivattuja suosikkeja, jotka kruunaavat kesästä 2014 

kaikkien aikojen jäätelökesän.

Ingman – hyvän resepti on yksinkertainen 
Ingman on suomalainen klassikkojäätelötuotemerkki, jonka tuotteet 
sopivat suomalaiseen makuun. Ingmanin jäätelöitä tuotekehitetään 
ja valmistetaan Sipoossa. Tuotannossa painotetaan laadukkaita 
raaka-aineita, ja tuotteissa komeilee korkeasta kotimaisuusastees-
ta kertova Avainlippu-tunnus. 

Ingman Minttutuutti 
Klassiset jäätelömaut löytyvät tuttuina Ingman-tuutteina seitse-
mässä eri maussa jäätelöaltaista ympäri Suomen. Ingman-tuu-
teista löytyy myös täysin laktoositon, herkullinen mustikka. 

Minttujäätelö on pitkäaikainen pakastealtaiden suosikki, joka 
tekee vihdoinkin tuuttidebyyttinsä Ingman-sarjassa. Raikkaan min-
tun ja suklaisen maun yhdistelmä on takuuvarma tuutti suomalaiseen  
makuun. Minttu sopii kesäpäivään kuin kesäpäivään. 0,79 € *

Lipsi
Lipsi on mehujäätelöklassikko jo vuodesta 1970. Klassikko saa 

tänä vuonna uuden kuoren ja lisäyksen makuperheeseensä. 

Lipsi on periytynyt vanhemmilta lapsille läpi vuosikymmenten. 
Uutuusmaussa perinteet on päivitetty: uusi Cola värjää kielen! 

Lipsi Cola on jäätelöaltaan hauskin valinta koko perheelle. 0,89 € *

Tuuttimonipakkaus 
Ingman yhdistää suomalaiset jäätelölegendat arjen iloisimmassa mo-
nipakkauksessa. Suomen suosituimmat tuuttimaut, suklaa 
ja mansikka, löytyvät nyt kätevästä 8 tuutin lajitelma-
pakkauksesta. Suklaatuutti on myös vähälaktoosinen, 
joten jokaiselle löytyy jotain herkuteltavaa. 4,99 € *

* Keskimääräiset kuluttajahinnat



Jättis – se on ISO
Suomen ensimmäinen jättituutti Jättis tuli markkinoille jo vuonna 

1979. Jättis onkin monelle lapsuudesta ja nuoruudesta tuttu 
klassikko - se ainoa oikea iso tuutti. Tänä vuonna Jättis juhlii 
35-vuotisjuhliaan.

Uusi Jättis Sour on jännittävä tulokas Jättis-perheeseen. Kir-
peän herkullisen tuutin tunnistaa pirteän keltaisesta sitruunai-

sesta kuorrutteesta. Ensimmäisen puraisun jälkeen kuoren alta 
paljastuu raikasta sitruunanmakuista jäätelöä ja muikea punainen 

Sour-sydän. Maista jos uskallat! 3,75 € *

Kingis – suurella sydämellä
Kingis-jäätelöpuikko on ollut suomalaisten suosiossa yli  
30 vuotta. Markkinoille tullessaan vuonna 1980 Kingis-puikot 
vietiin käsistä: kysyntä oli niin suurta, etteivät tuotantomää-
rät pysyneet kysynnän perässä. Kingis onkin todellinen 
suomalainen menestystarina!

Kingis tuo valikoimaansa uutuuden, joka on 
klassikko jo syntyessään. Kingis maitosuklaa 
on suklaakermajäätelö, jolla on suklaanmakui-

nen sydän ja -kuori. Suomalaisten rakastama mai-
tosuklaa saapuu jäätelöaltaisiin puikkona ja 0,5 l purkissa, 

josta suuria sydämiä riittää jaettavaksi. 1,35 € / 3,75 € *

Magnum - nautiskelijoille
Tutkitusti täydellinen jäätelö* Magnum täyttää 25 vuotta. Sen 
kunniaksi tuotteet ovat saaneet uudistetun tyylikkään ulkonäön, 
ja pakastealtaat täyttyvät ennennäkemättömillä uutuuksilla. Mag-
num haluaa olla kestävän kehityksen suunnannäyttäjä - yhteistyö 
Rainforest Alliancen™ kanssa mahdollistaa jäätelöissä käytetyn 
korkealuokkaisen kaakaon hankkimisen vastuullisesti.

*92 % kuluttajista pitää Magnumia täydellisenä jäätelönä. Lähde: Buyers and Non-Buyers. 
UK and IT BASES II re-stager test results July 2013 

Silver Marc De Champagne
Nyt on aika skoolata! Magnum juhlii 25-vuotisen taipaleen kunniaksi 
hopeajäätelöllä, joka saa jäätelöaltaat säihkymään. Juhlapuikossa 
on aitoa Marc de Champagne -jäätelöä ja -kastiketta. Jäätelö on 
kruunattu maitosuklaakuorrutteella, jossa hopeinen viimeistely. Hie-
nostunut jäätelö sopii erityisesti aikuiseen makuun. Saatavana 

myös kolmen puikon monipakkauksena. 1,99 € / 3,99 € *

Triple Chocolate
Viettelevä uutuusmaku Triple Chocolate löytyy sekä 140 ml 
jäätelöpikarina että herkuttelijoiden päiväunena 450 ml pur-
kissa. Suklaasuiden suosikissa yhdistyvät veden kielelle tuova 
maitosuklaakermajäätelö, tummasuklaakastike, maitosuklaapa-
lat ja ihana valkosuklaa. 1,99 € / 4,89 € *

* Keskimääräiset kuluttajahinnat



Vadelma-suklaa-pikari 140ml 
Tekeekö mieli hyvää? Magnumin 140 ml jäätelöpikarit sopivat 
erinomaisesti välipalaksi tai vaikkapa pienen kotitalouden tarpei-
siin. Uusi maku Vadelma-Suklaa on kuohkeaa suklaakermajää-
telöä vadelmakastikkeella. Jäätelön seassa on maitosuklaapalo-
ja ja päällä veden kielelle tuovia tummia suklaapaloja. 1,99 € *

Magnum Yoghurt Fresh 
Magnum on jäätelötrendien pinnalla ja tuo kaivatun jogurttijäätelön 
takaisin valikoimansa perussarjaan. Raikkaan jogurttijäätelön seas-
sa kiertää herkullinen vadelmakastikeraita. Loppusilauksena koko 
paketti on kuorrutettu lohkeavan herkullisella Magnum-maitosuklaa-

kuorrutteella. 1,79 € *

Magnum mini 10-pack
Magnumin suosituimmat jäätelöt Classic, Manteli ja Val-
kosuklaa ovat saatavilla minikoossa. Nauti nopea maisti-
ainen lempijäätelöstäsi hyvällä omatunnolla. Pikkupuikot 
löytyvät 10 kappaleen säästöpakkauksesta 5,99 € *

Panda 
Suomalainen klassikkobrändi Panda yhdistää Ingmanin kanssa voi-

mansa ja tuo kesäksi markkinoille herkullisen suklaisen jäätelöunel-
man. Suomalaisten suuri suosikki Hurmaava Tumma -suklaa saa 
nyt kesäisen muodon.

Hurmaava Tumma -tuutti vastaa kuluttajien kasvavaan tumman 
suklaan nälkään tarjoamalla suklaisen jäätelöuutuuden, jossa 

suklaakermajäätelössä suklaiset kastike, rouhe ja kuorrute täyden-
tyvät pinnalle ripoteltavilla hasselpähkinämuruilla. 1,55 € *

Solero 
Solero tuo eksotiikkaa suomalaisten kesäpäiviin!

Kaivattu suosikki Solero Exotic tekee kuluttajien toiveesta 
paluun kevyempänä ja mehukkaampana kuin koskaan. 
Jäätelössä yhdistyvät mehukas hedelmäsorbetti ja vanil-
jajäätelö. Uudessa tuotteessa on 30 % enemmän raikasta 
hedelmäkastiketta, kuin aikaisemmin markkinoilla olleessa 
tuotteessa ja vain 107 kcal! 1,79 € *

Winner Taco 
Vuosituhannen vaihteen yksi suosituimmista snack-jäätelöistä palaa 
jäätelöaltaisiin. 

Winner Taco on herkullisten hemmotteluvälipalojen varma voitta-
ja. Tacon muotoinen vohveli sisältää pehmeää vaniljajäätelöä ja 
suussa sulavaa kinuskikastiketta. Suklaakuorrutteen maapähki-
nät tuovat lisää rouskua jokaiseen haukkuun. 1,59 € * 

* Keskimääräiset kuluttajahinnat



Calippo 
Calippo on virkistävän mehukas herkkumehujää. Ikoninen sormia sottaa-
maton tuubipakkaus tekee mehujäästä helpon kaverin hellepäivinä. 

Poks! Calippon hauska uutuusmaku Bubble Gum saa veden kielelle. 
Räiskyvän pinkki mehujää maistuu makealta tuttifrutilta ja on varmasti 
perheen pienimpien uusi suosikki. 1,19 € *

Ingman Creamy – jäätelöiden kermaa 
Ingman Creamy tarjoaa suomalaisille maailman tyylikkäimpiä makuelä-
myksiä yhdistettynä suomalaiseen kermajäätelöön. Ingman Creamy -jää-
telöt sopivat jälkiruoaksi juhlaviin hetkiin ja itsensä hemmotteluun. Kaikki 
Creamy -jäätelöt ovat vähälaktoosisia tai laktoosittomia. Ingman 
Creamy kantaa ylpeänä Avainlippua ja se on valmistettu ja tuote-
kehitetty Sipoossa. 

Suomen pakastealtaisiin rantautuu kesällä tuulahdus Atlantin 
tuolta puolen. Amerikkalaisten suosikkimaku on tuotu vah-
vistamaan Ingman Creamy -jäätelösarjaa. Rocky Road on 
fudgen- ja suklaanmakuinen vähälaktoosinen kermajäätelö, 
jossa maistuvat suolainen toffeekastike, karamellisoidut pe-
kaanipähkinät sekä vaahtokarkin palaset. Amazing! 4,49 € *

Carte D’or – ja sinulla on jälkiruoka
Carte d’Or on yksi maailman tunnetuimmista jäätelömerkeistä, 

jolla on uskollinen kannattajajoukko. Ylelliset jäätelöt saavat 
inspiraationsa tyylikkäästä italialaisesta artesaanijäätelöstä. 
Uudistuneet pakkaukset nostavat jäätelön jalustalle pakas-
tealtaissa, ja jäätelön viimeistellyt yksityiskohdat houkuttelevat 
antautumaan nautinnolle. 

Carte d’Or tuo eleganttia hemmottelua suomalaisiin koteihin. 
Maukkaan vanilja- ja mansikkajäätelön pinnalla on herkullista 

mansikkakastiketta ja valkosuklaakuorrutteisia marenkipalasia. 
Mansikka-marenki on ylellinen jälkiruoka, joka täydentää Carte d’Orin klas-
sikkosarjaa. Carte d’Or on kuin aito italialainen gelateria kotonasi. 4,95 € *

Tofuline – sallittu nautinto
Suosittu soijajäätelösarja Tofuline tarjoaa monipuolisen valikoiman maku-
nautintoja jokaiselle. Jäätelöt sopivat niin maitoallergikolle, laktoosi-intole-
rantikolle, keliaakikolle kuin vegaaneillekin.

Maitotuotteita välttävät herkkusuut saavat tänä kesänä nauttia 
suklaisista unelmista. Klassinen, tuhdin suklainen TOFULINE 
-suklaajäätelö on 100 % kasviperäinen, 100 % maidoton ja 
100 % maukas. 4,95 € *

* Keskimääräiset kuluttajahinnat



Vanilja-päärynä ja mustikka irtojäätelöt
Ingmanin irtojäätelöt tarjoavat perinteiset kesämaut ja herkulliset uutuudet jää-

telökioskeissa. Maista kaikkia!

Jäätelökioskit kautta maan odottavat jo kahta uutta ennakko-
suosikkia: Mustikka ja laktoositon vanilja-päärynä. Mustikan 
maku on kuin suoraan suvesta, ja vanilja-päärynä on iki-
vihreä klassikko, josta laktoosittomuuden ansiosta voivat 
nauttia kaikki jäätelönrakastajat. Yksinkertaisuudessaan 

maut ilahduttavat joka kerta. 

Lisätiedot uutuustuotteista:
Soile Seppälä,  

markkinointipäällikkö / Unilever Finland Oy
040 828 6921

soile.seppala@unilever.com

Riitta Jantunen,  
viestintäpäällikkö / Unilever Finland Oy

040 803 5671
riitta.jantunen@unilever.com

Tuotekuvat medialle:
www.opv-media.com

Käyttäjätunnus: Unilever
Salasana: SFPictures

Unilever
Yli 190 maassa toimiva Unilever on yksi maailman johtavia päivittäistavaroiden tuottajia. 
Yhtiön elintarvike-, hygienia- ja kodinhoitotuotteita käyttää yli kaksi miljardia ihmistä päivit-
täin ja 70 % maailman kotitalouksista. Unileverin tuotevalikoimaan kuuluu maailman tun-
netuimpia tuotemerkkejä, kuten Knorr, Omo, Dove, Sunsilk, Hellmann’s, Lipton, Magnum, 
Rexona ja Axe. Suomessa valikoimaa täydentävät Turun Sinappia sekä Ingmanin jäätelöt. 
Unilever työllistää yli 173 000 henkilöä ympäri maailman, joista noin 270 toimii Suomessa. 
Unilever on noteerattu Dow Jones Sustainability World -indeksissä jo 14 vuotta peräkkäin.

Lisätietoja Unilever Sustainable Living Plan -ohjelmasta: 
www.unilever.com/sustainable-living/

Lisätietoja Unileveristä ja sen tuotemerkeistä: 
www.unilever.fi, www.unilever.com

Lisätietoja Ingmanista: 
www.ingman.fi


