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HARTWALLIN SYKSYN UUTUUSTUOTTEET 
OVAT TÄYNNÄ MUHKEITA MAKUJA

Hartwallin valikoimiin tulee tänä syksynä lisää upeita oluita ja herkullisen hedelmäisiä 
juomanautintoja. Olutvalikoima laajenee uusiin oluttyyleihin, kun kauppohin tulee 
Hartwallin oma Pale Ale, ja vain rajoitetun ajan saatavilla oleva Oktoberfest-olut. 
Myös alkoholittomien juomien puolella rikotaan rajoja, kun markkinoille tuodaan 

uudenlaisia juomia: hedelmäinen ja piristävä Mountain Dew Jumpstart, ja Lahdessa 
yhdessä pelaajien kanssa kehitetty ED Gamer Light.



MOUNTAIN DEW JUMPSTART 
– LISÄPOTKUA PÄIVÄÄN
Mountain Dew Jumpstart Blood Orange on piristävä ja hedelmäinen virvoitus-
juoma. 
- Suomesta ei ole aiemmin ollut saatavilla vastaavantyylistä juomaa. Mountain 
Dew Jumpstart maistuu herkulliselta veriappelsiinilta ja piristää pehmeästi. Maku 
syntyy mojovasta viiden prosentin hedelmämehupitoisuudesta. Pehmeä piristys 
tulee lisätystä kofeiinista ja B-vitamiineista. Uutuuden kofeiinipitoisuus on kui-
tenkin noin 40 prosenttia perinteisiä energiajuomia alhaisempi ja yksi tölkki si-
sältää noin kahvikupillisen verran kofeiinia, selventää tuotepäällikkö Matias Mero 
Hartwallilta. 
Mountain Dew Jumpstartissa on puolet vähemmän sokeria kuin hiilihapotetuissa 
juomissa tyypillisesti. Se sisältää B3-, B5- ja B6-vitamiineja, jotka auttavat tor-
jumaan väsymystä. 
Uutuusjuoma sisältää energiaa 18 kcal/100 ml ja on saatavilla 0,44 litran tölkissä.

VIRVOITUSJUOMAT 
– virtaa veriappelsiinista
Talven virvoitusjuomauutuuksissa nähdään niin rakastetun Hartwall Jaff a Italian paluu kuin täy-
sin uudenlaisia juomia Suomen markkinoilla: Mountain Dew Jumpstart yhdistää piristävän ko-
feiinin raikkaaseen hedelmämehuun, ja ED Gamer Light on kehitetty erityisesti elektronisen 
urheilun harrastajille. 
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HARTWALL JAFFA ITALIA 
– PUNAISEN KLASSIKON PALUU
-Hartwall Ja� a Italia palaa valikoimiin yleisön toiveesta: olemme saaneet valtavasti yhteyden-
ottoja, joissa on pyydetty klassikkolimonadia takaisin kauppojen hyllyille. Raikkaalta veriap-
pelsiinilta maistuva Ja� a Italia on monelle rakas makumuisto vuosien takaa, ja on mahtavaa 
saada se takaisin valikoimaan, iloitsee Hartwall Ja� an tuotepäällikkö Mira Kujanpää.
Rakastettu juoma tunnettiin aiemmin nimellä Aurinko Italia ja viimeksi se oli markkinoilla 
90-luvulla. Hartwall Ja� a Italia on raikas ja kupliva virvoitusjuoma, jonka maussa yhdistyvät ve-
riappelsiinien makea hedelmäisyys ja sitruksinen hapokkuus. Juoman luonnollinen maku tulee 
aidosta hedelmämehusta.
Hartwall Ja� a Italia on makeutettu sokerilla ja se sisältää energiaa 39 kcal/100 ml. 
Saatavilla se on 1,5 litran muovipullossa.

GATORADE BLOOD ORANGE 
– URHEILUJUOMA PARANTAA AKTIIVILIIKKUJAN 
 SUORITUSKYKYÄ
Gatorade Blood Orange tarjoaa ravinteita, joita elimistö menettää 
suorituksen aikana. Se nesteyttää, täydentää elektrolyyttivarantoja, 
antaa energiaa ja auttaa palautumisessa. Raikkaalta veriappelsiinilta 
maistuvassa urheilujuomassa on optimaalinen suola- ja hiilihydraatti-
pitoisuus – näin varmistetaan energian ja ravinteiden imeytyminen. 
Sporttinen uutuus sisältää energiaa 24 kcal/100 ml ja on saatavilla 
0,5 litran muovipulloissa.



ORCHARD THIEVES -OMENASIIDERI 
– SEURAA KETTUA MEHUKKAAN OMENASIIDERIN LUO!
Orchard Thieves on uusi, mehukas omenasiideri, jonka puolikuiva maku syntyy 
parhaasta yhdistelmästä makeita ja happamia omenoita. Orchard Thieves Crisp 
Apple -siiderissä on huikeat 75 prosenttia omenamehua, eli lähes tuplat verrat-
tuna moniin muihin siidereihin.
- Orchard Thieves on yltäkylläisen omenainen siideriuutuus, jonka tunnistaa pak-
kauksissa seikkailevasta viekkaasta ketusta. Orchard Thieves on ollut valtava me-
nestys ulkomailla aidon omenaisen makunsa ansiosta − olen todella iloinen että 
myös suomalaiset siiderinystävät pääsevät nyt nauttimaan uutuudesta, kertoo 
siidereiden tuotepäällikkö Janiina Gustavsson Hartwallilta. 
Orchard Thieves -siiderin mehukas maku on peräisin luonnollisista raaka-aineis-
ta, eikä siiderissä ole lisättyä sokeria, eikä makeutus- tai väriaineita. 
Siideriuutuudessa on alkoholia 4,5 prosenttia ja se on saatavilla 0,5 litran tölkissä 
sekä 0,33 litran lasipullossa.

#followthefox

ALKOHOLIJUOMAT 
– viekas siideriuutuus ja muhkeita olutnautintoja
Hartwallin alkoholijuomauutuuksia yhdistää muhkea maku. Mukana on yltäkylläisen omenainen siideriuutuus 
Orchard Thieves, ja herkullisia oluita tummasta Aurasta kullankeltaiseen Lahden Erikois Pale Aleen.
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ED GAMER LIGHT 
– YHDESSÄ PELAAJIEN KANSSA KEHITETTY ENERGIAJUOMA
Uusi ED Gamer Light on tarkoitettu erityisesti elektronisen urheilun harrastajille. Se on en-
simmäinen suomalainen energiajuoma, joka on kehitetty pelaajien toiveiden pohjalta. Sokeriton 
juoma maistuu herkulliselta mustikalta. Virkistävien B-vitamiinien ja guaranan sekä piristävän 
kofeiinin lisäksi se sisältää sinkkiä ja magnesiumia. Sinkki edistää näön pysymistä normaalina ja 
magnesium tukee lihasten normaalia toimintaa.

ED Gamer Light on pitkän kehitystyön tulos. Tietokone- ja konsolipelien harrastajien haastatte-
lujen pohjalta on nyt kehitetty heidän toiveitaan vastaava juoma − pelaajat ovat vaikuttaneet juoman 
makumaailmaan ja ainesosiin.
-Pelaamisen  suosio  jatkaa  kasvuaan.  Urheilulajien  suosiota mittaavan tutkimuksen* mukaan 
elektroninen urheilu on jääkiekon jälkeen toiseksi suosituin urheilulaji 18–29-vuotiaiden mies-
ten keskuudessa. Haluamme olla mukana mahdollistamassa kotimaista elektronista urheilua ja 
suomalaispelaajien menestystä, kertoo EDin tuotepäällikkö Joonas Eriksson Hartwallilta.
Kaloriton uutuus on saatavilla 0,5 litran muovipullossa.



LAHDEN ERIKOIS OKTOBERFEST 
– SYKSYN KULLANKELTAINEN JUHLAJUOMA
-Oktoberfest on maailman suurin kansanjuhla, ja sen päätähtinä loistavat Oktoberfest-tyylin 
oluet. Nyt valmistimme Lahdessa Hartwallin ensimmäisen Oktoberfest-oluen, ja se sopii upe-
asti syksyn juhliin, vinkkaa tuotepäällikkö Ari Nykänen Hartwallilta.
Lahden Erikois Oktoberfest on suodatettu, vaalean meripihkan värinen ja pehmeän maltainen 
täysmallasolut. Tasapainoinen lagerolut on saatavilla vain syksyn ajan. Uuden sadon juurekset 
ja mehevät liharuuat, kuten haudutettu possu ja rapeaksi paistettu kananpoika saavat Lahden 
Erikois Oktoberfest -oluesta mainion kaverin, unohtamatta hapankaalia, lihaisia makkaroita, 
kuten Bratwurstia sekä erilaisia leikkeleitä ja salaattia. Prost!
Lahden Erikois Oktoberfestissä on alkoholia 5,1 prosenttia. Se on saatavilla syksyn ajan 0,5 litran 
tölkissä, 0,35 litran lasipullossa ja 20 litran astiassa.

LAHDEN ERIKOIS PALE ALE 
– HERSYVÄN MAKUINEN UUTUUSOLUT
Lahden Erikois Pale Alen tyylistä olutta ei ole aiemmin ollut Hartwallin valikoimassa. Se on 
hieman samea ja kullankeltainen täymallaspintahiivaolut. Muhkeassa ja maukkaan hedel-
mäisessä pale alessa on keskiasteinen maltaisuus ja katkerohumalointi. Maussa erottuvat 
mangon ja aprikoosin aromit ja ripaus havuisuutta.   
-Tämän Pale Alen kanssa lähdimme luomaan jotain ihan uutta. Kokeilemalla ja maistele-
malla löydettiin lopulta maku, joka on juuri sitä, mitä tavoiteltiin: runsas, hedelmäinen ja 
hersyvä. Ideat ja raaka-aineet humalia lukuun ottamatta todella ovat täältä Lahest, kertoo 
Hartwallin pääpanimomestari Hannele Alakarhu.
Uutuuden maku on paahteinen ja hedelmäinen: maussa erottuvat mangon ja aprikoosin aro-
mit.
Lahden Erikois Pale Alessa on alkoholia 5,4 prosenttia. Se on saatavilla 0,5 litran tölkissä ja 
20 litran astiassa.

AURA TUMMA 
– TÄYTELÄINEN JA PEHMEÄ OLUTNAUTINTO
Aura Tumma on keskiasteisesti humaloitu lagerolut, jonka mausta 
löytyy aavistus paahteisuutta ja makeaa maltaisuutta. Kaadettaessa 
lasiin se jättää runsaan ja pysyvän, lähes kermamaisen vaahdon.
-Tumma olut on yksi Suomen suosituimmista oluttyyleistä, ja sen 
suosio kasvaa aina syksyä ja talvea kohden. Aura Tumma on sametti-
nen olut, joka sopii mainiosti esimerkiksi syksyisiin, maukkaisiin liha- 
ruokiin ja riistaruokien kaveriksi, sanoo tuotepäällikkö Pekko Koski 
Hartwallilta. 
Aura Tumma -oluessa on alkoholia 5,2 prosenttia. Se on saatavilla 
0,5 litran tölkissä, 0,35 litran lasipullossa ja 20 litran astiassa.



LAPIN KULTA 5,2 JA GLUTEENITON LUOMUOLUT 
LAPIN KULTA PURE UUDESSA PULLOSSA
Lapin Kulta -oluiden lasipullo on uudistunut täksi syksyksi. Hartwallin graafi sen 
suunnittelijan Patrik Grotellin muotoilema pullo henkii Lapin Kullan pohjoisia 
juuria. Pohjantähden koristamassa vihreässä pullossa on saatavilla sekä klassinen 
Lapin Kulta -lagerolut että Lapin Kulta Pure, gluteeniton luomuolut.

Lisätietoja ja tuotenäytepyynnöt:
Elina Lehmusto, viestintäpäällikkö, Hartwall 
puh. 040 5696 043 elina.lehmusto@hartwall.fi 

31.8−10.9. Elina Kurttio, viestintäasiantuntija, Hartwall 
puh. 040 725 9018 elina.kurttio@hartwall.fi  

* Sponsor Insightin toteuttamaa Sponsor Navigator -tutkimusta varten 
haastateltiin yli 2 000 täysi-ikäistä suomalaista 12.2.−27.2.2017. Tutkimus 
toteutettiin internet-paneelin kautta.
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Oy Hartwall Ab
Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä Suomessa. Valmistamme 
suomalaisten rakastamia juomia arkeen ja juhlaan. Hartwallin tunnetuimmat 
tuotemerkit ovat Hartwall Ja� a, 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 innovatii-
visten uutuuksien parissa työskentelee 700 hartwallilaista, välillisesti työllis-
tämme 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 


