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Appelsiininmakuista Golden Cap -siideriä ja Guarana Kurkoa
Valtakunnan ykkössiideri tuo kesäksi appelsiininmakuisen uutuuden. Kesän jännittävin lonkerouutuus on Kurko
Guarana.

Golden Cap Orange maistuu raikkaasti appelsiinilta

Uutuuksilla on suuri merkitys siiderien myynnissä, sillä kuluttajat odottavat ja kokeilevat uutuusmakuja mielellään. Suomen
ykkössiideri Golden Cap tarjoaa kesäksi raikkaan appelsiininmakuisen uutuuden.

Golden Cap Orange -siiderissä maistuu makea appelsiini. Kuluttajatesteissä sen mausta pitivät nuorten aikuisten ja naisten
lisäksi myös miehet. Siiderin uutuusarvo ja maku arvioitiin keskiarvoa paremmaksi.

”uudenlainen maku siidereihin”
”appelsiini makuna mielenkiintoinen”
”appelsiini on sopiva maku juomiin, raikas ja hyvä”
”hyvänmakuinen, ei liian makea”

Golden Cap nähdään suomalaisen siiderimaailman edelläkävijänä. Kuluttajien mielestä se tarjoaa parhaan valikoiman makuja ja
sopii siidereistä parhaiten niin virkistymiseen ja janoon kuin rentoutumiseen ja juhlintaan (Millward Brown Brand Tracking 1-
10/2014). Valikoimaan kuuluu perinteisten päärynä- ja omenasiiderien lisäksi maku- ja light-siidereitä.

Kesän jännittävin lonkero: Kurko Guarana



Viime kesänä suuren suosion saavuttanut Kurko Lime-Kaktus saa lonkeroiden kasvavassa muu maku -segmentissä*
seuraajakseen Kurko Guaranan. Sopivan makea ja raikkaan täyteläinen long drink -juoma on suunnattu erityisesti nuorille
aikuisille, jotka arvostavat jännittäviä makuja ja erottuvia, tyylikkäitä pakkauksia ostopäätöksiä tehdessään (Kopla lonkerotutkimus
2013).

*Valvira, Panimoliitto, Sinebrychoff myyntidata 2014

Jakelu alkaa 16.3.2015.
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Golden Cap Orange
— maustettu päärynäsiideri
Ainesosat: Vesi, hedelmäviini, sokeri, päärynämehutiiviste, hiilidioksidi, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, säilöntäaineet (kaliumsorbaatti ja
natriumdisulfiitti, väri (omenauute).
Alkoholi 4,7 til-% 
Ravintosisältö per 100 ml
Energia 235 kJ / 55 kcal
Rasva 0 g
 josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit 7,3 g
  josta sokereita 7,0 g                  
Proteiini 0 g
Suola 0 g
Pakkaukset: 33 cl ja 45 cl kierrätysmuovipullot, 4x33 cl  tölkki

Kurko Guarana
— long drink, valmistettu käymisteitse 
Ainesosat: Vesi, sokeri, glukoosisiirappi, hiilidioksidi, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), väri E150d, säilöntäaine (kaliumsorbaatti), aromi.
Alkoholi 4,7 til-%
Ravintosisältö per 100 ml
Energia 260 kJ/65 kcal
Rasva 0 g
  josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit 9,0 g
  josta sokereita 8,8 g
Proteiini 0 g
Suola 0 g
Pakkaukset: 50 cl tölkki, 6x33 cl tölkki
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Lisätiedot:
Markkinointipäällikkö Ville Erkkilä, 040 769 1399, ville.erkkila@sff.fi 
Viestintäpäällikkö Terttu Niutanen, 040 747 5687, terttu.niutanen@sff.fi 
Kuvat: www.sinebrychoff.fi/media/kuvapankki  > Uutuudet

195-vuotias Sinebrychoff on Suomen johtava oluiden, siidereiden sekä virvoitus- ja energiajuomien valmistaja, joka tarjoaa myös kattavan valikoiman
kansainvälisiä oluita ja yhteistyökumppaniensa kautta laajan valikoiman muita alkoholijuomia. Sinebrychoff aloitti panimotoiminnan 1819 ja on tänään
Pohjoismaiden vanhin panimo ja Suomen vanhin elintarvikealan yritys. Sinebrychoff on osa kansainvälistä Carlsberg-konsernia. www.sinebrychoff.fi —
www.facebook.com/Sinebrychoff1819 — Twitter: @Sinebrychoff — YouTube: Sinebrychoff1819  — www.kohtuullisesti.fi

www.goldencap.fi — www.facebook.com/GoldenCap — www.kurko.fi  — www.facebook.com/kurkolonkero


