
                   

 

                                      

Spendrups Bryggeri grundades 1897. Vi är ett bryggeri med ett brett sortiment. Engagemanget och passionen är lika stor nu 
som då. För oss är alltid hantverket och dryckesupplevelsen i fokus. Bland våra varumärken finner du Spendrups Bryggeri, 
Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka, Schweppes, El Coto, Gallo, Bergstrands kaffe m fl. Familjeföretaget Spendrups är 
ett svenskt och oberoende bryggeri som förenar starka traditioner med nytänkande. Vi är idag ca 850 medarbetare och omsätter 
ca 3,0 MDKR. I Spendrupskoncernen ingår dotterbolagen Spendrups Vin, Gotlands Bryggeri och Hellefors Bryggeri. 
www.spendrups.se 
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Modernt och fräscht när Briska lanserar ny 
päroncider med smak av vanilj  
Briska päroncider med smak av vanilj är ytterligare ett resultat av det nära samarbetet mellan 

Kiviks Musteri på Österlen och Spendrups Bryggeri. Med en återhållen sötma och högre 

juicehalt än många andra svenska ciderdrycker, är Briska att betrakta som en uppstickare i det 

svenska cidersortimentet.  

 

– Vanilj och päron är två smaker som harmonierar och gifter sig med varandra, säger Lena Ericsson, 

marknadschef för cider på Spendrups.  Med sin höga juicehalt och återhållna sötma bjuder den på en 

frisk och fräsch smakupplevelse. Jag brukar servera den i ett glas fyllt med is – då kommer den allra 

bäst till sin rätt!   

 

Briska päroncider med smak av vanilj har en alkoholhalt på 4,5 vol. % och finns på Systembolaget 

fr.o.m. den 2 december.  Priset är 12,90 kr (ex. pant). 

 

Briska finns på Systembolaget i ett flertal olika smaker enligt nedanstående. Samtliga smaker finns 

även till försäljning till restauranger. 

 

Briska Cider Alkoholhalt Varunummer Pris I sortimentet 
NYHET – Briska 

päroncider med smak 

av vanilj, 33 cl burk 

4,5 % 1849 12,90 + pant x 

Briska Granatäpple, 33 

cl glasflaska 

4,5 % 88235 14,90 x 

Briska Päron, 33 cl 

PET-flaska 

4,5 % 1868 14,90 + pant x 

Briska Päron 

Alkoholfri, 33 cl 

glasflaska 

0,3 % 1962 10,90 x 

Finns även i 

livsmedelsbutiker 

Briska Päron, 33 cl 

glasflaska 

4,5 % 89927 14,90  Beställningsvara 

 

Briska Äpple, 33 cl 

glasflaska 

4,5 % 89157 14,90 Beställningsvara 

 

 
Ytterligare fakta om Briska finns på www.briska.se 

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Lena Ericsson, marknadschef cider, 070-182 79 77, lena.ericsson@spendrups.se 

Annika Molander, informationsdirektör, 073-355 06 16, annika.molander@spendrups.se 
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