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Nyt nautitaan siideriä myös lämpimänä – Happy Joe Winter Apple
4,7%, hot or cold!
Happy Joe tuo Suomeen suositun tavan nauttia siideriä myös lämpimänä. Tämän juoman voi nauttia lämmitettynä,
huoneenlämpöisenä tai kylmänä jäiden kera. Loistava juomavaihtoehto syksyn ja talven pimeneviin hetkiin, kuumana tai kylmänä
.

Happy Joe Winter Apple 4,7%, kausituote

Happy Joe Winter Apple on brittiläistyylinen kuiva omenasiideri, johon tuovat herkullista lämpöä tammitynnyrin ja vaniljan aromit. Happy Joe
Winter Apple on valmistettu tarkkaan valikoiduista raaka-aineista, perinteisiä valmistusmenetelmiä kunnioittaen.

Vuoden 2017 kausisiideri sopii lämmitettynä esimerkiksi glögin vaihtoehdoksi talven juhlahetkiin, metsäretkelle termoskannuun tai vaikka koti-
iltaan takkatulen ääressä. Laadukas siideri maistuu tottakai erinomaiselta myös kylmänä.

Kausisiideri Happy Joe Winter Apple  on jo kahdeksas jäsen Happy Joe -tuoteperheessä, joka rakentaa vahvasti tarkoin valikoitujen
omenoiden ja muiden raaka-aineiden varaan ja perinteiseen siiderinvalmistusmenetelmään nojautuen.

Tutut Happy Joe -perheenjäsenet:

Kuivat

Happy Joe Dry Apple: kevyen raikas kuiva omenasiideri. (2012)
Happy Joe Oakwood: hienostunut, tammitynnyrin aromeja sisältävä kuiva omenasiideri. (2012)
Happy Joe Organic: raikkaan omenainen kuiva luomuomenasiideri. (2013)
Happy Joe Old Country: purevan raikas kuiva omenasiideri, jota pehmentää valikoitujen omenalajikkeiden lempeä hedelmäisyys. Siideri
on valmistettu yhdeksästä eri omenalajikkeesta, mm. Jonagold-, Elstar-, Braeburn- ja Gala-omenoista. (2017)

Puolikuivat

Happy Joe Cloudy Apple: puolikuiva, suodattamaton omenasiideri. (2012)
Happy Joe Crispy Pear: raikas päärynäsiideri. (2016)

Alkoholiton

Happy Joe 0,0%: tyylikäs kuivan omenan makuinen alkoholiton siiderijuoma. (2016)

Happy Joe Winter Apple (0,275l lasipullo) on saatavilla talven kausituotteena 18.9.2017 lähtien ja myynnissä maaliskuuhun 2018 asti.

Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/l/mMRpnbMCZh7Q

Lisätietoja: 
Matti Ristola, markkinointijohtaja, Hartwall, puh. 020717 2841, matti.ristola@hartwall.fi 
Laura Tötterman, viestintäpäällikkö, Hartwall, puh. 044 711 9550, laura.totterman@hartwall.fi

Oy Hartwall Ab

Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä. Valmistamme suomalaisten rakastamia juomia arkeen ja juhlaan. Hartwallin tunnetuimmat
tuotemerkit ovat Hartwall Jaffa, Hartwall Novelle, Lapin Kulta, Karjala ja Hartwall Original Long Drink. Olemme myös Heineken ja Pepsi -
brändien yhteistyökumppani Suomessa.

Hartwallin moderni tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori Helsingissä. Rakastettujen klassikoiden ja
innovatiivisten uutuuksien parissa työskentelee 700 hartwallilaista, välillisesti työllistämme Suomessa 11 000 ihmistä. Olemme osa tanskalaista
Royal Unibrew -konsernia. Edistämme vastuullista juomakulttuuria. Toimimme aktiivisesti ympäristön hyväksi ja korostamme lähituotantoa.
www.hartwall.fi


