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Kolme uutta erikoisolutta tuo Hartwall Classic 1836 -sarjan takaisin  

 
Hartwall Classic 1836® -olutsarja palaa kolmen uuden erikoisoluen 
voimin takaisin suomalaisten nautittavaksi. Uutuudet ovat saaneet 

inspiraationsa laadukkaista baltialaisista pintahiivaoluista, eli 
aleista. Sarjaan kuuluvat vaalea Pale Ale, tummempi Brown Ale 

sekä vehnäinen Wheat Ale. 
 
Ajatus perinteikkään olutsarjan paluusta syntyi, kun 

Hartwallin panimomestari Peter Hartwall matkasi 
kevättalvella 2014 Baltian maihin ja ihastui paikallisiin 

korkealaatuisiin pintahiivaoluihin. Peter Hartwall edustaa 
Hartwallin suvun viidettä polvea, ja on suvun ensimmäinen 
panimomestari. Hän on uransa aikana maistanut satoja 

oluita ympäri maailmaa, joista osa – kuten nämä Baltian 
pintahiivaoluet – ovat jättäneet ikuisen muistijäljen. 

 
Nyt Hartwall Classic 1836 -sarja tuo suomalaisten 

olutystävien nautittaviksi kolme tasokasta pintahiivaolutta. Kiehtovan ja 
täyteläisen makuiset uudet pintahiivaoluet on pakattu arvoisiinsa, kauniin 
perinteisiin 0,5 litran lasipulloihin. 

 
Oluen ystäville kolme eri erikoisolutta 

 
Hartwall Classic 1836 -erikoisolut on saatavilla vaaleana Pale 
Alena, tummempana Brown Alena sekä vehnäisenä Wheat 

Alena, joista kukin tarjoaa ensiluokkaisia makuelämyksiä 
erilaisten oluiden rakastajille.  

 
Hartwall Classic 1836 Pale Alessa käytetty vaalea mallas 
saa aikaan oluen kauniin kullankeltaisen värin, ja 

pintahiivakäyminen tuottaa vaalealle oluelle raikkaan 
hedelmäisen maun. Alkoholipitoisuus Pale Ale -uutuudessa on 

5,4 %. 
 
Tummemman Hartwall Classic 1836 Brown Alen 

valmistuksessa käytetyt karamellimaltaat tekevät siitä makeahkon. 
Hienovaraisen katkera Hellertau-humalalajike taas tasapainottaa oluen 

makua. Paahdetut maltaat tuovat olueen kahvimaisia aromeja sekä 
tumman värin. Pintahiivakäyminen antaa Hartwall Classic 1836 Brown 
Alelle runsaan maun ja aromin. Alkoholipitoisuus Brown Ale -uutuudessa 

on 5,6 %. 
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Virkistävä ja väriltään raikkaan vaaleankeltainen Hartwall 

Classic 1836 Wheat Ale on belgialaistyylinen vehnäale, 
jossa yhdistyvät vehnä- ja ohramaltaan aromit. 

Vehnäolutpintahiiva tuo esiin sitruunan, neilikan, 
korianterin ja appelsiininkuoren vivahteita, joista syntyy 
pikantti ja maltillisen katkera olut. Alkoholipitoisuus Wheat 

Ale -uutuudessa on  
5,3 %. 

 
 

 

Lisätietoja: Tiina Happonen, tuotepäällikkö, Hartwall, puh. 020 717 2923, 
tiina.happonen(at)hartwall.fi 

Median yhteydenotot: Taina Lampela-Helin, viestintäpäällikkö, Hartwall, 
puh. +358 20 717 2100, taina.lampela-helin(at)hartwall.fi 

Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/?cart=2942-ccalgjddhg&l=FI 

Hartwall  

Hartwall on juoma-alan innovatiivinen suunnannäyttäjä. Hartwallin tuotevalikoimaan kuuluu oluita, siidereitä ja long 

drink -juomia, pullotettuja vesiä, virvoitusjuomia, erikoisjuomia sekä tytäryhtiö Hartwa-Traden kautta viinejä ja 

muita alkoholijuomia. Tunnetuimmat tuotemerkit ovat Lapin Kulta, Karjala, Foster's ja Heineken -oluet sekä Hartwall 
Jaffa, Hartwall Novelle, Upcider ja Hartwall Original Long Drink. Hartwallin moderni tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa. 

Lähdevesipullottamo on Karijoella Etelä-Pohjanmaalla ja pääkonttori Helsingissä. www.hartwall.fi  
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