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HARTWALLIN KUPLIVAT KESÄUUTUUDET
– ERIKOISEN HYVIÄ OLUITA JA SOKERITTOMIA NAUTINTOJA
Hartwallin uutuuksissa näkyvät monen suomalaisen tämän hetken mieltymykset: erityyliset oluet ja kevyet, terveelliset
nautinnot. Kun Hartwallin asiantuntijat ryhtyivät luomaan tämän kesän uutuuksia, kansainvälisten trendien lisäksi kuunneltiin etenkin suomalaisia kuluttajia.
Suomessa ollaan kiinnostuneempia erikoisoluista kuin koskaan ennen, ja se näkyy myös kauppojen hyllyillä. Hartwall tuo
tänä kesänä takaisin yhden kotimaan ikonisimmista oluista, Lahden Erikois A:n, joka saa rinnalleen kaksi pikkusisarusta.
”Meillä on kunnianhimoinen tavoite: Suomen monipuolisin olutvalikoima. Tänä kesänä tuomme oluenystävien iloksi kolme
uutta Lahden Erikois -olutta. Erikoisolutpanimomme Mattssonin padat porisevat täyttä höyryä, ja myöhemmin tänä vuonna
on luvassa lisää olutuutuuksia, joista olemme todella innoissamme”, kertoo Hartwallin markkinointijohtaja Matti Ristola.
Olutelämysten lisäksi suomalaiset etsivät yhä enemmän kevyitä nautintoja. Hartwallin tutkimuksen* mukaan yli puolet
(54 %) suomalaisista kertoo kiinnittävänsä aiempaa enemmän huomiota sokerin määrään ruokavaliossaan. Tänä kesänä
trendi näkyy etenkin Hartwall Jaffan sokerittomassa tuoteperheessä ja Pepsi MAXin raikkaassa uutuudessa.

Virvoitusjuomat ja vedet

– seljankukkaa, limeä ja melonia
Hartwallin kesä on täynnä mehukkaita makuja se maistuu limeltä, mangolta, vadelmalta ja seljankukalta. Uutuuksissa näkyy myös suunta kohti entistä kepeämpiä nautintoja. Hartwallin tutkimuksen* mukaan 66 prosenttia
suomalaisista ei mielellään käytä sokeria tai yrittää välttää sitä.
Hartwall Jaffa -tuoteperheen kevyet versiot vastaavat trendiin uudistuksella: Hartwall Jaffa Light on jatkossa
nimeltään Hartwall Jaffa Sokeriton ja juomat saavat ylleen uuden, herkullisen raikkaan ilmeen.

Hartwall Jaffa Mango-Meloni Sokeriton – kevyttä kesätunnelmaa
Kevyitä makunautintoja suosivia hemmotellaan, kun Jaffa-perheeseen liittyy uusi jäsen: herkullinen ja mehukas Mango-Meloni. Kuten muutkin Hartwallin Jaffat, myös Mango-Meloni saa
makunsa aidosta hedelmämehusta.
”Mango-Meloni on suomalaisten rakastama makuyhdistelmä, ja on upeaa saada se osaksi
Hartwall Jaffan tuoteperhettä. Uutuus sopii mainiosti suven sokerittomiin herkkuhetkiin –
se on kuin kesän iloa ja aurinkoa pullossa”, kertoo tuotepäällikkö Mira Kujanpää.

Mehukas Hartwall Jaffa Mango-Meloni Sokeriton on saatavilla 0,5 ja 1,5 litran kierrätysmuovipulloissa ja se sisältää energiaa vain 2 kcal / 100 ml.

Hartwall Jaffa Ananas Sokeriton – klassikkojuoma kätevässä tölkissä
Hartwall Jaffa Ananas Sokerittomalla on mittava fanijoukko, ja suosikkijuoma onkin ollut markkinoilla jo vuodesta 1978. Tänä kesänä ikoninen juoma on ensimmäistä kertaa saatavilla myös tölkissä.

Kaloriton ananasjuoma myydään 0,33 litran tölkeissä, 0,5 ja 1,5 litran muovipulloissa ja 24 x 0,33 litran
monipakkauksessa.

Pepsi MAX Lime – kun cola ja lime loikkasivat samaan pulloon
Pepsi Max Lime on kesäuutuus, jossa herkulliseen colaan yhdistyy raikas lime. Sitrushedelmät ja cola
ovat klassikkoyhdistelmä, ja Pepsi MAXin odotettu uutuus on täynnä makua – täysin ilman sokeria.

Hittiuutuus myydään 0,5 ja 1,5 litran kierrätysmuovipulloissa ja se sisältää energiaa vain 0,7 kcal / 100 ml.

Novelle Vadelma-seljankukka
– viileää vadelmaa ja hienostunutta seljankukkaa
Novelle Vadelma-Seljankukka on matalahiilihappoinen kivennäisvesi, jossa raikas vadelma yhdistyy
hienostuneeseen seljankukkaan. Kevyt makumaailma on omiaan tuomaan nostetta arkisiin ruokailuhetkiin, ja häivähdys seljankukkaa tekee siitä myös erinomaisen juoman kesän juhlahetkiin.
Suolaton, kaloriton ja sokeriton kivennäisvesi on valmistettu Salpausselän soraharjujen suodattamaan
pohjaveteen, ja sen maut ovat täysin luonnollisia. Viileän tyylikkäässä ja kevyen poreilevassa Novelle
Vadelma-Seljankukassa on modernin juomaklassikon aineksia.

Novelle Vadelma-Seljankukka on saatavilla 1,5 l kierrätysmuovipullossa ja 24 x 0,33 litran
kierrätysmuovipullojen monipakkauksessa.

Alkoholijuomat

– Erikoisen hyviä makuja
Hartwallin uutuuksissa näkyy sekä alkoholittomien oluiden että erikoisoluiden suosion kova kasvu.
”Meidän suomalaisten kiinnostus erilaisiin oluttyyleihin, paikallisiin tuotteisiin ja niiden tarinoihin on vahvassa
kasvussa. Se rikastaa suomalaista olutkulttuuria, jota haluamme kehittää entisestään. Olemme valtavan ylpeitä
panimomestariemme osaamisesta ja uusista erinomaisista oluistamme”, hehkuttaa oluiden
markkinointipäällikkö Turkka Hirvonen.

Lahden Erikois A 5,3 % – nostalgisen suosikin paluu
Lahden Erikois A lanseerattiin Helsingin olympialaisiin vuonna 1952. Oluesta tuli
nopeasti koko maassa rakastettu juoma, joka muistetaan jo 50-luvulla syntyneestä
mainoslauseestaan ”Ei oo Lahden voittanutta”. Olut säilytti suosionsa vuosikymmenien ajan.
”Tuomme nyt ikonisen oluen takaisin, koska olutkulttuuri Suomessa voi paremmin
kuin aikoihin ja erikoisoluiden kysyntä yleisesti on kasvussa. Aidot tarinat ja aidot
maut kiinnostavat. On siis oikea aika tuoda Lahden Erikois A takaisin markkinoille”,
kertoo tuotepäällikkö Ari Nykänen.
Lahden Erikois A on kullankeltainen, vahva ja täyteläinen täysmallaspohjahiivaolut. Pehmeää, maltaanmakeaa kokonaisuutta sävyttävät hedelmäiset ja
kukkaiset vivahteet sekä Saaz-humalan hienostunut mausteisuus.

Olut on saavailla 0,35 l lasipullossa ja 0,5 l tölkissä sekä 20 l astiassa.

Lahden Erikois Vehnä 5,0 % – Hartwallin ensimmäinen
vehnäolut
Lahden Erikois -tuoteperhe vahvistaa Hartwallin olutvalikoimaa klassisilla
oluttyyleillä. Nyt kauppoihin tuodaan Hartwallin kaikkien aikojen ensimmäinen
vehnäolut, joka hurmaa pehmeällä ja runsaalla suutuntumalla.
Saksalaistyylinen Lahden Erikois Vehnä on raikas, reilun hedelmäinen, kauniin oljenkeltainen ja samea täysmallasvehnäolut. Maltillisesti katkerohumaloidun oluen
maussa on banaania ja hunajamelonia.

Olut on saatavilla 0,5 l tölkissä ja 20 l astiassa.

Lahden Erikois Kesä 4,5 % – poreileva ja raikas kesäolut
Toinen Hartwallin olutvalikoimaan palaavista suosikeista on Lahden Erikois Kesä.
Erittäin suosittu olut oli viimeksi markkinoilla 1990-luvun alkupuolella.
”Raikas vaalea lager on ylivoimaisesti suosituin oluttyyli niin Suomessa kuin
muuallakin. Auringonkeltainen Lahden Erikois Kesä on raikkaan poreileva ja helposti
lähestyttävä janonsammuttaja. Se sopii vuoden kuumimpaan olutsesonkiin täydellisesti”, iloitsee tuotepäällikkö Ari Nykänen.
Kesäisen ja keveän oluen maussa on trooppisten hedelmien sävyjä ja loppumaussa ripaus
sitruksisuutta. Kaiken kruunaa valkean poutapilven värinen vaahtokukka. Syksyyn saakka
saatavilla oleva olut on mainio kesäherkkujen kumppani, ja erikoisen hyvää myös sellaisenaan.

Olut on saavailla saatavilla 0,35 l lasipullossa ja 0,5 l tölkissä.

Heineken 0,0 % – alkoholiton menestysolut näppärässä tölkissä
Hartwallin tutkimuksen* mukaan useampi kuin joka kymmenes suomalainen (11 %) uskoo
juovansa tulevaisuudessa nykyistä enemmän alkoholittomia oluita. Suuren suosion
saanut Heineken 0,0 % -alkoholiton olut pomppaa maaliskuussa tölkkiin.
”Olut sai taannoin eniten pisteitä Aromi-lehden ammattilaisraadilta alkoholittomien
lagereiden testissä. Se on upea saavutus, sillä Suomessa on saatavilla yhä enemmän laadukkaita alkoholittomia oluita. Tutkimustemme mukaan Heineken 0,0 % on
suomalaiskuluttajien mielestä markkinoiden kiinnostavin vaihtoehto”, Heinekenin
tuotepäällikkö Aapeli Helkkula kertoo.
Heineken 0,0 % on raikas ja maltaisen ryhdikäs alkoholiton lager-olut, jonka maussa
on vivahdus hedelmäisyyttä. Olut valmistetaan panimomestareiden tarkoin laatimalla
reseptillä perinteisen oluen laadusta tinkimättä.

Happy Joe Rosé 4,7%– roseemaista raikkautta viinimaailman tyylillä
Happy Joe Rosé on vuoden ihastuttavin siideriuutuus, jossa yhdistyvät aidon omenan
pehmeys ja roseeviinimäinen raikas maku. Juoma on valmistettu viinimaailman
inspiroimana, perinteisiä siiderin valmistusmenetelmiä kunnioittaen.
Kauniin punertavan värinsä ja herkullisen makunsa Happy Joe Rosé saa punamehuisesta Red Love -omenalajikkeesta. Aivan kuten viinien valmistukseen
käytetään lukuisia erilaisia rypälelajikkeita, myös omenoissa on valinnanvaraa jopa
7 000 erilaisesta lajikkeesta – joista vain muutamassa arvokkaimmassa mehu
on luonnostaan punaista.
Kauniin vaaleanpunainen, raikkaan kesäinen Happy Joe Rosé on omiaan nautittavaksi aperitiivina, alkumaljana ja kevyiden kesäruokien kaverina.

Siideri on saatavilla 0,275 l kertalasipullossa.
Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/l/FT2r2kwsNz6J
Lisätietoja ja tuotenäytepyynnöt:
Elina Lehmusto, viestintäpäällikkö, Hartwall
puh. 040 5696 043
elina.lehmusto@hartwall.fi

Oy Hartwall Ab
Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä Suomessa. 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. Ilman Hartwallia Suomi olisi kuivempi paikka elää.
www.hartwall.fi
*Tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä
maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000 ja tiedonkeruuaika oli 3.Ð10.1.2018. Tutkimuksen tilastollinen
virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä.

