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Jogolino	  blåbär	  och	  hallon	  –	  två	  nya	  goda	  smaker	  för	  små	  
finsmakare	  från	  ett	  år	  	  

Efterfrågan	  på	  färdiga	  mellanmål	  för	  små	  barn	  ökar	  kraftigt.	  De	  senaste	  två	  åren	  har	  försäljningen	  
gått	  upp	  med	  80	  procent	  i	  Sverige.	  Nu	  följer	  Nestlé	  upp	  sin	  mellanmålssuccé	  och	  lanserar	  Jogolino	  i	  
smakerna	  blåbär	  och	  hallon	  för	  barn	  från	  tolv	  månader.	  Berikad	  med	  kalcium,	  zink	  och	  magnesium	  
är	  Jogolino	  ett	  praktiskt	  yoghurtmellanmål	  som	  lär	  bli	  de	  små	  finsmakarnas	  favorit.	  	  

Nestlés	  konsumentundersökningar	  visar	  att	  ett	  bra	  färdiglagat	  mellanmål	  ska	  vara	  enkelt	  att	  ta	  med	  
sig	  i	  skötväskan	  eller	  barnvagnen,	  ha	  ett	  näringsrikt	  innehåll	  och	  dessutom	  ska	  det	  smaka	  gott.	  Nya	  
yoghurtmellanmålet	  Jogolino	  hallon	  och	  blåbär	  från	  Nestlé	  fyller	  alla	  dessa	  kriterier.	  Med	  en	  
kombination	  av	  bär	  och	  yoghurt,	  vänder	  sig	  nya	  Jogolino	  till	  barn	  från	  12	  månader	  och	  uppåt.	  	  	  

Jogolino	  är	  berikad	  med	  zink,	  magnesium	  och	  kalcium.	  Varje	  bägare	  innehåller	  30	  procent	  av	  det	  
rekommenderade	  dagliga	  intaget.	  Den	  är	  lätt	  sötad	  och	  innehåller	  inga	  konserveringsmedel.	  Istället	  
är	  den	  värmebehandlad	  för	  att	  öka	  hållbarheten.	  Dessutom	  är	  Jogolino	  full	  av	  nyttiga,	  mosade	  bär.	  
Det	  gör	  den	  till	  ett	  utmärkt	  mellanmål	  för	  små	  barn	  som	  växer	  och	  gör	  av	  med	  mycket	  energi.	  

Mellanmålsprodukter	  –	  en	  växande	  marknad	  
Marknaden	  för	  färdiga	  mellanmålsprodukter	  som	  Jogolino,	  som	  är	  hälsosamma,	  enkla	  att	  ta	  med	  sig,	  
inte	  kräver	  kylning	  och	  dessutom	  uppskattas	  av	  små	  kräsna	  gommar,	  har	  vuxit	  rejält	  de	  senaste	  två	  
åren.	  Sedan	  2009	  har	  försäljningen	  av	  färdiglagade	  mellanmål	  ökat	  med	  80	  procent	  i	  Sverige.	  

	  	  –	  Vi	  ser	  en	  stor	  tillväxt	  i	  försäljningen	  av	  mellanmålsprodukter.	  Detta	  beror	  främst	  på	  att	  föräldrar	  
vill	  känna	  sig	  trygga	  i	  att	  barnen	  får	  den	  näring	  de	  behöver	  och	  dessutom	  eftersöker	  smidiga	  
förpackningar.	  Det	  är	  precis	  vad	  Jogolino	  erbjuder,	  säger	  Lisa	  Irell,	  kategorichef	  för	  mellanmål	  på	  
Nestlé.	  

Förvaras	  i	  rumstemperatur	  
Eftersom	  Jogolino	  kan	  förvaras	  oöppnad	  i	  rumstemperatur	  är	  den	  perfekt	  att	  ha	  med	  sig	  i	  skötväskan	  
eller	  barnvagnen.	  Oöppnad	  håller	  den	  sig	  i	  nio	  månader	  i	  rumstemperatur	  och	  en	  öppnad	  
förpackning	  håller	  i	  cirka	  två	  dygn	  om	  den	  förvaras	  i	  kylskåp.	  

Jogolino	  från	  tolv	  månader	  finns	  på	  butikernas	  barnmatshyllor	  från	  och	  med	  maj	  2012.	  Cirkapris	  för	  
en	  förpackning	  om	  4x100	  gram	  är	  23	  kronor.	  
	  
För	  mer	  information,	  kontakta:	  
Lisa	  Irell,	  brand	  manager,	  Nestlé	  Barnmat	  
Telefon:	  042-‐19	  91	  00,	  e-‐post:	  lisa.irell@se.nestle.com	  	  

Marie	  Louise	  Elmgren,	  Informationschef	  	  Nestlé	  Nordic	  
Telefon:	  042-‐19	  91	  00,	  e-‐post:	  marielouise.elmgren@se.nestle.com	  	  
	  
Besök	  även	  Nestlé	  Barnmat	  på	  Facebook:	  www.facebook.com/nestlebarnmat	  
	  



	  
Nestlé	  Nutrition,	  där	  Nestlé	  Barnmat	  ingår,	  är	  en	  del	  av	  Nestlé-‐koncernen	  och	  fokuserar	  på	  att	  utveckla	  hälsosamma	  
produkter	  inom	  området	  barnnutrition.	  Med	  hjälp	  av	  forskning	  arbetar	  Nestlé	  Nutrition	  för	  att	  framställa	  produkter	  med	  
balanserad	  och	  rätt	  näringssammansättning.	  Nestlé	  Nutrition	  har	  daglig	  kontakt	  med	  barnläkare,	  dietister	  och	  andra	  med	  
stor	  fackkunskap,	  inte	  minst	  föräldrar.	  Omkring	  300	  forskare	  bedriver	  forskning	  inom	  barnnutrition	  vid	  Nestlé	  Research	  
Center	  i	  Schweiz.	  Nestlé	  Nutrition	  är	  den	  största	  utgivaren	  av	  vetenskapliga	  rapporter	  utanför	  den	  akademiska	  världen.	  Läs	  
mer	  på	  www.nestlebaby.se	  

	  


