
Lehdistötiedote 02/2015

JÄÄTELÖALTAAN  
HERKULLISET UUTUUDET  

TUOVAT LUPAUKSEN KESÄSTÄ
Unileverin maistuvat jäätelöuutuudet vievät mielen jo kesään 2015. 

Tunnetko aavistuksen lämpimistä auringonsäteistä kasvoillasi tai 
lämpimän tuulahduksen ihollasi? Jäätelöuutuuksissa maistuvat tänä kesänä 
niin Suomen suven rakkaimmat maut kuin kaukaisten maiden eksoottiset 

vivahteet. Yhdessä ne ovat herkullinen lupaus ja varma merkki 
unohtumattomasta jäätelökesästä!

Ingman – hymyn resepti on yksinkertainen 
Ingman on jo vuosikymmenten ajan valmistanut jäätelöitä suomalaiseen makuun. Ingman-jäätelöiden 
tuotekehitys ja valmistus tapahtuu Sipoossa − lähes kaikki suosikkijäätelöt kantavatkin ylpeästi koti-
maisuudesta kertovaa Avainlippu-tunnusta. 

Yhä useampi suomalainen noudattaa nykyisin laktoositonta ruokavaliota. Tänä kesänä Ingman laa-
jentaa laktoosittomien jäätelöidensä valikoimaa, jotta mahdollisimman moni voisi nauttia herkullisista 
jäätelöhetkistä. Jäätelö ilostuttaa niin arjen pienissä hetkissä kuin suuremmissa juhlissakin – hymyn 
resepti on yksinkertainen.

Laktoosittomat Ingman Unelma -tuutit
Ingman tuo pakastealtaisiin perinteisten tuuttien rinnalle uudet laktoosittomat 
Unelma-tuutit. Laktoosittomat Ingman Unelma-tuutit sopivat jokaiselle 
suomalaiselle ja kasvattavat Ingmanin herkullisten laktoosittomien tuotteiden 
valikoimaa.

Mustikkaunelman rinnalle uusina laktoosittomina vaihtoehtoina nousevat 
suomalaiseen makuun tehdyt Suklaaunelma ja Lakritsiunelma. Suklaaunelmassa 
suklaisen jäätelön kruunaa herkullinen suklaakastikesydän. Lakritsin ystäviä ilahduttaa 
maukkaalla lakritsisydämellä ja lakritsiströsselillä viimeistelty vaniljajäätelö.1,30 €*

Suklaa- ja Lakritsiunelma ovat saatavilla myös Unelma Duo -monipakkauksena, joka on 
markkinoiden ensimmäinen laktoositon tuutti-mix-monipakkaus. 6,50 €*

l laktoosittomat kotipakkaukset 
Sipoon jäätelötehtaalta tulevissa uusissa litran kotipakkauksissa yhdistyvät 
suomalaisten rakastama laktoositon vaniljakermajäätelö ja marjaisat hillot. 
Kolmessa perinteisessä makumaailmassa on jäätelön ja hillon herkullinen 
yhdistelmä valmiina nautittavaksi: Puutarhan mansikat, Metsän mustikat 
sekä Valkoinen kuningatar, jossa kuningatarkastikkeen täyteläisenä 
makuparina on valkosuklaanmakuinen kermajäätelö. 3,59 €*

Ingman Creamy Mokkapala – Jäätelöiden kermaa 
Ingman Creamy on Suomen Sipoossa tuotettua jäätelöiden aatelia, joka kruunaa 

jälkiruokapöydän tai toimii täydellisenä tarjottavana yllätysvieraille. 

Tänä vuonna Ingman Creamy tuo kaikkien suomalaisten tunteman ja rakastaman 
leivonnaisen, mokkapalan, täysin uudessa muodossa kahvipöytiin. Perinteikäs 
mokkapala ilahduttaa nyt vähälaktoosisena jälkiruokajäätelönä, jossa yhdistyvät 
mokkainen tummasuklaakermajäätelö, kahvinmakuinen kastike, kakkupalasten 
sekä värikkäiden suklaanmakuisten karkkien kanssa. Ingman Creamy Mokkapala 
on upea, tarjoiluvalmis jälkiruoka, joka kirjaimellisesti sulaa suuhun. 4,79 €* 

* Keskimääräiset kuluttajahinnat



Kingis – Suurella sydämellä jo 35 vuoden ajan
Kingiksen suuri suklaasydän löysi heti tiensä suomalaisten suosioon tullessaan markkinoille keväällä 
1980. 80-luvulla ihmiset hurmannut Kingis oli aikansa suurin jäätelöpuikko, jonka sisältä paljastui jopa 
10 gramman suklainen sydän. Kingis on pysynyt suomalaisten sydämissä jo vuosikymmenten ajan ja 
nyt vuonna 2015 onkin aika juhlia 35-vuotiaan Kingiksen syntymäpäiviä. 

Juhlavuoden kunniaksi suomalaisten rakastamat Kingis-maut pukeutuvat 
uuteen kääreeseen ja puikkoperhe kasvaa uudella pähkinäisellä 
maulla. Laktoositon Kingis Muru on rouhea yhdistelmä 
laktoositonta vaniljakermajäätelöä, suklaanmakuista kuorrutetta ja 
hasselpähkinämurua – suklaisella sydämellä. 1,49 €*

Merkkivuotta juhlistetaan myös tuoteperheen laajennuksella. 
Kuluttajien toiveesta Kingis ja sen kuuluisa sydän saavat uuden 
muodon keksien täytteenä! Kingis Sandwichin keksien välissä maistuvat 
raikas vanilja- tai minttukermajäätelö sekä suklainen Kingis-täyte. Kielen 
ja sydämen vievä Kingis Sandwich Minttu tai Vanilja on sopivan 
kokoinen välipala, jossa suklaisesta klassikkosydämestä voi nauttia uudessa 
muodossa. 1,09 €*

Laktoositon Jättis Passion 
Suomen ensimmäinen jättituutti Jättis tuli markkinoille jo vuonna 1979. Jättis onkin monelle 
lapsuudesta ja nuoruudesta tuttu klassikko - se ainoa oikea iso tuutti.

Kuluttajien toiveesta Jättis-perhe täydentyy hedelmäisellä uutuusmaulla. Jättis Passion 
tuo tuulahduksen tropiikkia pohjoisen jäätelöaltaisiin. Tämän kevään uutuus on 
myös laktoositon, jotta se sopii useammalle jättituutin ystävälle. Jättis Passion on 
veikeä yhdistelmä laktoositonta mangon- ja appelsiininmakuista kermajäätelöä sekä 

passionhedelmähilloa tuttifrutinmakuisella kuorrutteella. 2,20 €*

Panda Lakumix
Panda ja Ingman tuovat Suomen suosituimman Lakumix-lakritsisekoituksen 
viilentämään kesäpäiviä jäätelöpuikon muodossa! Lakumixin oranssiin 
kääreeseen kätkeytyy kaikin puolin väreillä ilotteleva jäätelöpuikko: punainen 
karkinmakuinen ja tumma lakritsinmakuinen kuorrute kätkevät sisälleen 
keltaisen kutsuvaa appelsiininmakuista kermajäätelöä sekä lakritsikastiketta. 
Nyt voit maistaa täytelakut ja lakurakeet jäätelönä! Tämä kutkuttavan 
karkkimainen uutuus maistuu varmasti herkkusuille. 1,79 €*

Tofuline & R-ice
Tofuline-jäätelöt ja soijattomat R-ice-jäätelöt ovat sallittu nautinto kaikille, sillä ne sopivat 
maitoallergikoille, laktoosi-intolerantikoille, keliaakikoille ja vegaaneille. Nämä 100 % 
kasviperäiset, maidottomat, laktoosittomat ja gluteenittomat jäätelöt saavat tänä vuonna 
uudistetun ulkomuodon, herkullisen maun pysyessä ennallaan. Jäätelötuuteista voi nyt nauttia 
myös hieman pidempään tuuttikoon kasvaessa 150 ml suuruiseksi. Nauti siis huoletta vanhoista 
tutuista myös jatkossa! 2,00 €*

* Keskimääräiset kuluttajahinnat



Magnum – Nautiskelijoille
Magnum tekee jokaisesta herkkuhetkestä ylellisen. Yhteistyö Rainforest Alliancen kanssa mahdollistaa 
jäätelöissä käytetyn korkealuokkaisen ja Magnumille tunnusomaisen kaakaon hankkimisen 
vastuullisesti. Kaikissa Suomen Magnumeissa on Rainforest Alliance -sertifikaatti merkkinä työstä 
kestävän kehityksen hyväksi. 

Magnum Pink & Black – Kumman sinä valitset tänään?
Leikkisä ja flirttaileva vaaleanpunainen vadelma vai elegantti ja salaperäisen tumma 
espresso? Magnumin uutuusmaut Pink Raspberry ja Black Espresso tarjoavat 
vaihtoehdon molemmille puolillesi. Pink Raspberry luo samettisen ja hennon 
vadelmanpunaisen makuelämyksen, jossa yhdistyvät vadelmajäätelö ja -kastike tutun 
maitosuklaakuorrutteen kanssa. Kokonaisuuden kruunaa hehkuvan pinkki kuorrute. 
Hennon vaaleanpunaisen unelman vastakohtana on intensiivinen ja tummanpuhuva 
Black Espresso, jossa täyteläistä vaniljajäätelöä täydentävät espresso-kahvikastike 
sekä paksu tummasuklaakuorrute. Kumman sinä valitset? 1,99 €*

Pink Raspberry ja Black Espresso ovat saatavilla myös MINI-monipakkauksena. 4 €*

Magnum Crème Brûlée – Päivitetty suosikkimaku
Erittäin suosittu Magnum Crème Brûlée päivittyy Magnum-kääreeseen ja samalla jäätelön 
resepti muuttuu entistä täyteläisemmäksi. Crème Brûléen makumaailmassa korostuu 
herkullinen kinuskikastike crème brûléen makuisen jäätelön, maitosuklaakuorrutteen 
sekä karamellisoitujen sokerirakeiden säestämänä. 1,89 €*

Carte d’Or Salted Caramel
Carte d’Or on yksi maailman tunnetuimmista jäätelömerkeistä. Ylelliset jäätelöt saavat inspiraationsa 
tyylikkäästä italialaisesta artesaanijäätelöstä.

Carte d’Or Salted Caramel tuo kansainvälisen tuulahduksen jälkiruokapöytään. Maailmalla 
makutrendiksi noussut suolainen kinuski löytyy nyt myös viilentävänä uutuutena 
jäätelöaltaista. Vaniljajäätelö ja tuhti määrä sopivan suolaista gourmet-
kinuskikastiketta tekevät tästä herkusta vertaansa vailla olevan jälkiruoan, jossa on 
aidon italialaisen gelaterian henki. 4,89 €*

Daim Suklaa -tuutti
Daim-tuutti on ollut kestohitti heti lanseerausvuodestaan 1994 lähtien. Nyt Suomen 

myydyin tuutti on saatavilla myös taivaallisen pehmeänä suklaamoussena. Tämä uusi 
samettisen suklainen Daim-maku kätkee sisälleen suklaajäätelöä sekä Daim-
rakeita. Todellinen suklaan ystävän unelma! 2,20 €*

Muista myös vanha tuttu vaniljainen Daim, joka löytyy nyt myös entistä 
suurempana 750 ml kotipakkauksena. 4,89 €*

Marabou Schweitzernöt
Maraboun suosituimpiin kuuluvasta Schweitzernöt-suklaalevystä voi nauttia tulevana kesänä 

myös jäätelöpuikon muodossa. Schweitzernöt-pähkinäjäätelöpuikko lunastaa suositun 
suklaalevyn asettamat odotukset täydellisellä Marabou-suklaan, rouheiden 
pähkinäpalojen sekä hasselpähkinäkermajäätelön yhdistelmällä. Hullaannu 
pähkinäisestä kesäpäivien viileästä herkusta! 1,79 €* 

Schweitzernöt on myös saatavilla 750 ml kotipakkauksessa, josta riittää jaettavaksi 
isommallekin joukolle taikka useampaan omaan herkutteluhetkeen. 4,89 €*

* Keskimääräiset kuluttajahinnat



Oreo
Amerikkalaisten ikoninen täytekeksi Oreo valloittaa nyt Suomen jäätelöaltaat. 
Maailmalla suositun Oreon on huomattu taipuvan moneen reseptiin ja 
suomalaiseen makuun se sopiikin kuin luonnostaan jäätelön muodossa. 
Herkullisen vaniljanmakuisen jäätelön ja vaniljatäytteisten kaakaokeksien palojen 
yhdistelmä on saatavilla 750 ml kotipakkauksissa, joista riittää maisteltavaa koko 
kaveriporukalle! 4,89 €*

Laitetaanko vohveliin vai kippoon? – Kesän irtojäätelöuutuudet

Carte D’Or Gelateria – Aidon italialaisen gelaterian tunnelma
Carte d’Or tuo italialaiset artesaanijäätelöt myös irtojäätelöaltaisiin. Gelateria-jäätelökahvilan 
11 herkullista makua takaavat unohtumattomia makuelämyksiä ja italialaisen gelaterian tyyliin 
koristeltuna se tarjoaa myös silmänruokaa. Carte d’Orin Gelateria onkin kokemus, joka vie 
nautiskelijan aidon italialaisen gelaterian hienostuneeseen tunnelmaan. Carte d’Or Gelateria 
-jäätelökonsepti löytyy ensi kesänä 25 pisteestä eri puolilta Suomea. 

Mudcake & Valkoinen kuningatar – Ingman-kioskien  
odotetut kesäuutuudet
Tämän kesän ihanat Ingman-irtojäätelöuutuudet ovat vähälaktoosinen tuhdin 

suklainen Mudcake sekä laktoositon valkosuklainen Valkoinen Kuningatar. 
Kesäauringon paisteessa voi nyt valita oman uutuussuosikkinsa tumman 

täyteläisestä tai raikkaan marjaisasta!

Ingman Softis
Ingmanin tämän kesän pehmeä jäätelöuutuus on Softis Päärynä. Tämä kauan 
odotettu maku on erityisesti perheen pienimpien mieleen ja sopii vähälaktoosisena 

vaihtoehtona useimmille perheenjäsenille.

Ingman Pehmyt
Suositun Softiksen rinnalle lanseerataan tänä vuonna Ingman Pehmyt 
-linja. Kaksi klassikkomakua, raikas vanilja sekä herkullinen 
suklaahippu, houkuttelevat maistamaan pehmeää uutuutta. 
Laiteinnovaation ansiosta Ingman Pehmyt -jäätelöä on saatavilla yhä 
useammasta paikasta ympäri Suomen. 

* Keskimääräiset kuluttajahinnat



Unilever

Unilever on jäätelösegmentin markkinajohtaja Suomessa ja yrityksen kansainvälisten suosikkibrändien 
valikoimaa täydentävät Ingmanin kotimaiset jäätelöt. Yli 190 maassa toimiva Unilever on yksi maailman johtavia 
päivittäistavaroiden tuottajia. Yhtiön elintarvike-, hygienia- ja kodinhoitotuotteita käyttää yli kaksi miljardia 
ihmistä päivittäin ja 70 % maailman kotitalouksista. Unileverin tuotevalikoimaan kuuluu maailman tunnetuimpia 
tuotemerkkejä, kuten Knorr, Omo, Dove, Sunsilk, Hellmann’s, Lipton, Magnum, Rexona ja Axe. Unilever 
työllistää ympäri maailman yli 174 000 henkilöä, joista noin 270 toimii Suomessa.

Unilever tekee jatkuvasti työtä kestävän kehityksen eteen, mistä loistavana esimerkkinä on se, että Unileverin 
242 tehdasta 67 maassa pääsivät tänä vuonna jopa kuusi vuotta etuajassa tavoitteeseensa nollata tehtailta 
kaatopaikoille päätyvän jätteen määrä. Unilever on noteerattu Dow Jones Sustainability World -indeksissä jo 
parhaaksi 14 vuotta peräkkäin. 

Lisätietoja Unilever Sustainable Living Plan -ohjelmasta: www.unilever.com/sustainable-living/

Lisätietoja Unileveristä ja sen tuotemerkeistä: www.unilever.fi, www.unilever.com

Lisätietoja Ingmanista: www.ingman.fi

Lisätiedot uutuustuotteista:
Soile Seppälä, markkinointipäällikkö / Unilever Finland Oy
040 828 6921
soile.seppala@unilever.com

Riitta Jantunen, viestintäpäällikkö / Unilever Finland Oy 
040 803 5671 
riitta.jantunen@unilever.com

Iida Valin, viestintäkonsultti, PR / Miltton Oy
040 4516559
iida.valin@miltton.fi

Tuotekuvat medialle:
www.opv-media.com 
Käyttäjätunnus: Unilever 
Salasana: SFPictures


