
Valio introducerar Valio Oddlygood®  
– en helt växtbaserad produktserie  
Världens mest innovativa mejeri och ledande inom laktosfritt, lanserar nu en helt ny serie med krämiga 
och goda havrenyheter: Valio Oddlygood® gurtar och Valio Oddlygood® havredryck. De helt mjölk- och 
laktosfria nyheterna öppnar upp för ännu fler att njuta av Valios goda produkter.  

I Oddlygood®serien ingår gurtar –  i enkilosförpackning med smakerna Vanilj och Hallon samt i 150 grams-bägare 
med smakerna Mango och Hallon. Gurtarna, som är baserade på nordisk havre är ett krämigt och välsmakande 
alternativ till frukost och mellanmål. Valio Oddlygood® havredryck är även den gjord på nordisk havre och kan 
avnjutas som den är eller i smoothies, till bakning eller matlagning. 

- Genom marknadsanalys, undersökningar och i direkt dialog med våra konsumenter, vet vi att fler och fler 
efterfrågar växtbaserade alternativ som är både smakrika och näringsriktiga. Vi är idag störst på laktosfritt på den 
svenska marknaden och våra goda smaker uppskattas av många. Med lanseringen av Oddlygood® kan nu ännu fler 
njuta av Valios goda smak och höga kvalitet, säger Katrine Bendix, kategorichef på Valio.

Valios framgång bygger på produktinnovation utifrån konsumenternas efterfrågan

Genom den innovation och forskning som genomsyrar Valio har arbetet med nya ingredienser och trender 
inom mat fått ett stort fokus genom åren. Något som resulterat i många spännande produktalternativ för 
konsumenterna. 

- Valio har en stark 100-årig tradition av forskning, innovation och teknologi. Därför har vi ständigt kunnat 
erbjuda högkvalitativa och goda produkter inom en rad olika områden. Mjölkprodukter kommer fortsätta att 
vara huvudfokus även i framtiden, men genom att komplettera vårt utbud med Oddlygood® och havrebaserade 
produkter möter vi den efterfrågan vi sett och fortsätter erbjuda goda tillfällen till våra konsumenter, säger  
Anette Björnlund, marknadschef på Valio Sverige. 

Oddlygood® gurtar och Oddlygood® havredryck kommer att finnas till försäljning från vecka 7 i Sverige. 
Rekommenderat konsumentpris: 1 kg Oddlygood® gurt 29:90 kronor, 150 g Oddlygood® gurt-bägare 8:90 kronor 
och 1 liter Oddlygood® havredryck 16:90 kronor.

För mer information vänligen kontakta:

Emelie Andersson, PR-konsult, Kelly and Pling  
070-372 76 18, emelie.a@kellyandpling.com

Anette Björnlund, marknadschef, Valio Sverige AB 
08-725 51 50, anette.bjornlund@valio.fi

Valio grundades i Finland 1905. 1994 introducerades Valio i Sverige och 2002 lanserades de första laktosfria 
produkterna på den svenska marknaden. Varje år investerar Valio i forskning, utveckling och nya innovationer. 
2016 investerades drygt 250 miljoner kronor. Satsningen har resulterat i ett av marknadens bredaste sortiment 
av laktosfria produkter. Valio är även känt för sina yoghurtar som alla karaktäriseras av en krämig, mjuk och 
rund smak och ett växande sortiment av ost. De senaste tio åren har Valio kontinuerligt ökat tillväxten på den 
svenska marknaden och omsatte 2017 ca 995 MSEK. Resan med att utveckla goda och hälsosamma produkter 
för ditt välbefinnande fortsätter även i framtiden. www.valio.se



Om havre
Havre har ett karaktäristiskt utseende och är det spannmål som är lättast att känna igen 
eftersom den inte har ett samlat ax, utan blommor i en vippa med småax. Havrekärnans 
yttersta del, skalet, innehåller fibrer och innanför skalet finns många andra viktiga 
näringsämnen.

Havren i Oddlygood® är odlad i norden där klimatet är perfekt eftersom den trivs i ett 
nederbördsrikt klimat.

Havre genom tiden

• 0 år f.Kr.: Havre har sitt ursprung i Sydeuropa där den först dök upp som ogräs i andra 
odlingar. Vid början av vår tidräkning insåg man att havren var väldigt gynnsam att odla 
i förhållande till andra alternativ och havrens popularitet sköt i höjden. 

• 1700-talet: Havre börjar odlas i större utsträckning i Norden och når sin topp i slutet 
av 1800-talet. Då var omkring hälften av den skördade spannmålen havre.

• 1990: Kemisten Rickard Öste, en av Arne Dahlqvists elever, och hans kollegor på 
Lunds Universitet lyckas utveckla en havredryck efter att upptäckt att naturliga 
enzymer kan omvandla fiberrik havre till näringsrik dryck.

• 1997: ICA är först ut med att sälja havredryck under namnet Solhavre.

• 2001–2005: Havreprodukter lanseras för första gången brett på 
dagligvarumarknader i Sverige och Finland.

• Nutid: Finland är världens fjärde och Sverige är världens nionde största producent av 
havre och havreprodukter ökar bara i popularitet. 

Konsumenters användande av växtbaserade alternativ till mejeri idag

• 20% av svenska hushåll använder växtbaserade drycker och 14% använder 
växtbaserade alternativ till yoghurt1

• Kvinnor i åldern 31-45 i barnfamiljer använder växtbaserade alternativ i högst 
utsträckning1

• 42% av konsumenterna av växtbaserad dryck och alternativ till yoghurt 
använder dem minst en gång i veckan1 

• Frukosten är det främsta konsumtionstillfället, men växtbaserade alternativ till 
yoghurt används även som mellanmål och efterrätt1

• Konsumenterna anser att havre är den bästa ingrediensen i växtbaserade alternativ1

• Konsumenternas efterfrågan på växtbaserade alternativ drivs främst av eget 
välbefinnande och en önskan om variation2

• 58% skulle använda växtbaserat oftare om det fanns fler välsmakande alternativ3 

1 Designutkimus, kvantitativ undersökning, november 2016 
2 Makery hall test, juli 2017 
3 Makery hall test, maj 2017


