
Om SodaStream 

SodaStream är marknadsledare inom kolsyremaskiner för hemmabruk. SodaStream-systemet gör det möjligt för konsumenter att kolsyra 

vatten och smaksätta kolsyrade drycker i hemmet, istället för att köpa färdigförpackade flaskor eller burkar. Det innebär mindre krångel och 

stora miljövinster. Med ett arv sedan 1903 har SodaStream fortsatt att introducera innovativa lösningar för dryckesmarknaden. SodaStreams 

produkter finns i mer än 50 000 butiker i 42 länder runt om i världen. För mer information om SodaStream, besök hemsidan: 

www.sodastream.se. Gilla SodaStream Sverige på Facebook: http://www.facebook.com/SodaStreamSverige  

 

 

 

 

 

Pressmeddelande  

2014-04-01 

 

 

Fixa bubblet till våren 

Efter Champagne – nu kommer Champosh 
 

SodaStream utökar sitt sortiment och lanserar nu Champosh, en vårig nyhet för alla lyxlirare där ute. 

Champosh är ett lyxkoncentrat som ger svenskarna möjlighet att göra eget bubbel. Som Champagne – 

utan att det kostar skjortan! 

 

Champosh är ett SodaStream-koncentrat som gör mousserande vin. Det enda som behövs för att göra eget bubbel 

hemma är att tillsätta koncentratet till vanligt kranvatten som kolsyrats med SodaStream. Champosh har en 

alkoholhalt på 30 procent och med hjälp av mängden vatten kan konsumenten själv reglera hur stark drycken ska 

vara.  

 

Att Champagne är förknippat med lyx är nog de flesta rörande 

överens om, men att nästan vart tredje svenskt hushåll nu har 

möjlighet att fixa bubblet själv kommer förmodligen som en glad 

överraskning för de flesta.  

 

– Det är tuffa tider världen över och vi ser en ökad efterfrågan på lyx 

som inte kostar skjortan. Champosh är för alla som vill kunna unna 

sig ett glas bubbel då och då, säger Daniel Dembovsky, nordisk 

marknadschef på SodaStream. 

 

SodaStream finns i närmare vart tredje hushåll i Sverige och nu 

hoppas företaget att Champosh ska leda till att svenskarna unnar sig 

själva lite mer lyx i vardagen.  

 

– Champosh passar både som aperitif innan middagsbjudningen och 

som partydryck. Det känns härligt att kunna erbjuda svenskarna lyx i koncentrerad form, säger Daniel Dembovsky.  

 

På grund av lagstiftningen gällande försäljning av alkoholhaltiga drycker kommer Champosh endast finnas 

tillgängligt genom postorder via SodaStreams hemsida. Champosh säljs i 12-pack och har ett rekommenderat pris 

på 99 kronor per flaska. En flaska á 500 ml ger 12 liter Champosh.  

 

För mer information kontakta:  

Frida Lind, Geelmuyden Kiese 

Tel: 073-655 31 01, e-post: frida.lind@gknordic.com  
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