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Karhu Huurre ja Garage Hard Brew
Karhu Huurre jatkaa kiinnostavien Karhu-uutuuksien sarjaa, Garage laajentaa valikoimaansa oluisiin, ja luomuolut
Nikolai vastaa uuden luomua korostavan pakkauksensa ansiosta entistä selvemmin kasvavaan luomun kysyntään.

Kevään uutuus on KARHU HUURRE

Uudella Polaris-humalalla kuivahumaloitu Karhu Huurre jatkaa kiinnostavien Karhu-uutuuksien sarjaa. 

Karhu on viime vuosina laajentanut valikoimaansa ja tuonut markkinoille kuluttajaa kiinnostavia uutuuksia: Karhu Korpisavu (2009),
Karhu Ruis (2011) ja Karhu Tuplahumala (2013). Maaliskuun 2015 uutuus on Karhu Huurre.

Karhu Huurre 4,6 til-% on hedelmäisen raikas, mutta karhumaisen täyteläinen lagerolut. Se on kuivahumaloitu uudella
saksalaisella Polaris-humalalajikkeella, jota Sinebrychoff ensimmäisten suomalaispanimoiden joukossa käyttää. Polaris paitsi tuo
pohjoisen luonteen oluen nimeen, myös antaa sille monivivahteisen raikkaan aromiprofiilin. Karhu Huurre on parhaimmillaan
huurteisen kylmänä ja maistuu lihaisten sandwichien ja hot dogien kanssa.

Hüllissä Baijerissa kasvatettu humalalajike Polaris on otettu käyttöön vuonna 2012 ja luokiteltu aromihumalaksi sille tyypillisen
voimakkaan aromin ja maun vuoksi. Polaris-aromihumalan hedelmäisyyden ja raikkauden saa parhaiten esiin kuivahumaloinnilla.

Karhu uusi viime vuonna pakkausdesigninsa ja toi uudenlaista näkyvyyttä anniskelupaikkoihin. Oivaltava, entistä rennompi
mainonta on saanut osakseen myönteistä huomiota.

Karhu on suomalaisten suosikkisaunaolut

Suomalaiset ovat saunakansaa ja juovat saunomisen yhteydessä mieluiten olutta, keskimäärin kaksi tölkkiä. Suosituin saunaolut
on Karhu.

Sinebrychoffin IRO Researchilla teettämän tutkimuksen mukaan 41 % vastanneista piti olutta parhaana saunajuomana ja 22 %
ilmoitti suosikkisaunaoluekseen Karhun. Raportista kävi myös ilmi, että saunassa nautittujen oluiden määrä on kohtuullinen; 55 %
vastanneista kertoi nauttivansa saunan yhteydessä keskimäärin kaksi olutta.

Koko tutkimusraportti luettavissa: www.sinebrychoff.fi/media/aineistopalvelu > ’Saunatutkimus 2014’ (linkki oikealla).

Fresh Brew from the Garage — Garage laajentaa oluisiin



Garage on uudistanut suomalaista juomatarjontaa rennon, amerikkalaisesta elämäntavasta ja käsityöläisyydestä
ammentavan kansainvälisen konseptinsa kautta. Nyt Garage esittelee — jälleen etulinjassa — uudenlaisia
makuelämyksiä olutkategoriaan: Fresh Brew from the Garage!

Garage Hard Brew on suunnattu nuorille aikuisille, jotka arvostavat craft-oluiden asennetta ja kaipaavat olueltaan
omaperäisempää makumaailmaa. Garage Hard Brew’ssa oikea asenne yhdistyy kevyeen, raikkaaseen ja helposti lähestyttävään
makuun.

Garage Hard Brew Ginger on raikas inkiväärillä maustettu lagerolut ja Garage Hard Brew Orange Peel lagerolut, johon
appelsiininkuori tuo mukavasti särmää. Molemmissa on alkoholia 4,6 til-%. Oluet maistuvat grilliruoan, kalan ja kanan kanssa.
Garage Hard Brew Ginger sopii hyvin myös aasialaisen keittiön makuihin.

Sitruunankirpeä lonkero Garage Hard Lemonade 4,6 % tuotiin markkinoille keväällä 2012, ja jääteeltä maistuva sitruunainen
Garage Hard Ice Tea 4,6 % keväällä 2014. Garage on lyhyessä ajassa noussut suomalaisten suosioon. Sen myyntivolyymi kasvoi
viime vuonna +47 % edellisvuoteen verrattuna (Sinebrychoff myyntitilasto 2014 vs. 2013). Siitä on myös tullut kuluttajien eniten
suosittelema lonkeromerkki ja 18-35-vuotiaiden suosikkimerkki (Millward Brown Brand Tracking YTD Sep.2014).

Nikolai Luomu uudistuu — uusi pakkaus, sama sisältö

Luomu kasvaa ja kiinnostaa myös oluissa. Nikolai Luomu Lagerin uusi puolen litran tölkki korostaa entistä vahvemmin
luomua.



Kotimainen premium-olutmerkki Nikolai on saanut nimensä Sinebrychoffin panimon 195 vuotta sitten perustaneen Nikolai
Sinebrychoffin mukaan.

Nikolai Sinebrychoff Vaalea Lager Luomu on pehmeä ja maukas luomu- ja täysmallasolut, jonka valmistuksessa käytetään vain
vettä, kotimaista luomuohramallasta ja saksalaista luomuhumalaa. Olut on humaloitu Perle- ja Tettnang-humalalajikkeilla, jotka
tuovat makuun tasapainoisen katkeruuden ja raikkaan humalan aromin. Olut maistuu kalaruokien, makkaroiden ja suolaisten
piiraiden sekä pata- ja perinneruokien kanssa.

Nikolai Luomu Lagerin ohra on viljelty Etelä-Suomessa ja tulee Sinebrychoffille Viking Maltin mallastamolta Lahdesta.Vain
luomuhumala tuotetaan Saksasta, koska viljely ei pohjoisen ilmaston vuoksi onnistu Suomessa riittävän suuressa mittakaavassa.
Humalan osuus oluen maatalousperäisistä raaka-aineista on kuitenkin vain alle 2 % ja kotimaisuusaste yli 98 %, mikä antaa
Nikolai Luomulle oikeuden Tuotettu Suomessa -merkintään.

Nikolai-tuoteperheeseen kuuluvat Nikolai Luomu Lagerin lisäksi täysin alkoholittomat Vaalea ja Tumma Nikolai, edelleen tutuissa
33 cl tölkeissään, sekä viime syksynä lanseeratun Nikolai Brewmasters Collection –sarjan kaksi olutta: California Steam Beer ja
Irish Red Ale.
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Garage Hard Brew Ginger
— olut
Ainesosat: Vesi, ohramallas, ohra, panimosiirappi, humala, aromi.
Oluttyyppi lager
Alkoholi 4,6 til-%
Kantavierre 10,3 %Plato
Väri 17 EBC
Katkerot 14 EBU
Ravintosisältö per 100 ml
Energia 160 kJ / 40 kcal
Rasva 0 g
josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit 2,4 g
josta sokereita 0 g
Proteiini Suola 0 g
Pakkaukset: 33 cl lasiplo, 50 cl tlk

Garage Hard Brew Orange Peel
— olut
Ainesosat: Vesi, ohramallas, ohra, panimosiirappi, humala, väri (sokerikulööri), aromi.
Oluttyyppi lager
Alkoholi 4,6 til-%
Kantavierre 10,3 %Plato
Väri 8 EBC
Katkerot  10 EBU
Ravintosisältö per 100 ml
Energia 160 kJ / 40 kcal
Rasva 0 g
josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit 2,4 g
josta sokereita 0 g
Proteiini Suola 0 g
Pakkaukset: 33 cl lasiplo, 50 cl tlk

Karhu Huurre
— olut
Ainesosat: Vesi, ohramallas, ohra, panimosiirappi, humala.
Oluttyyppi lager
Alkoholi 4,6 til-%
Kantavierre 10,5 %Plato
Väri 12 EBC
Katkerot 17 EBU
Ravintosisältö per 100 ml
Energia 160 kJ/40 kcal
Rasva  0 g
josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit 2,6 g
josta sokereita 0 g
Proteiini Suola 0 g
Pakkaukset: 56,8 cl tlk, 8x33 cl tlk

Nikolai Vaalea Lager Luomu
— olut
Ainesosat: Vesi, luomuohramallas, luomuhumala.
Oluttyyppi lager
Alkoholi 4,7 til-%



Alkoholi 4,7 til-%
Kantavierre 11,3 %Plato
Väri 9 EBC
Katkerot 19 EBU
Ravintosisältö per 100 ml
Energia 180 kJ/40 kcal
Rasva 0 g
josta tyydyttynyttä 0 g
Hiilihydraatit 3,2 g
josta sokereita 0 g
Proteiini Suola 0 g
Pakkaus: 50 cl tlk
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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.facebook.com/olutjaruoka — www.kohtuullisesti.fi

www.karhu.fi — www.facebook.com/Karhuolutta — www.facebook.com/garagefinland


