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Loka Melon/Lime – så smakar sommaren
Loka fortsätter att sätta smak på sommaren. I januari lanserade vi Loka Hallon och nu
kommer Loka Melon/Lime med en fräsch och somrig smak som för tankarna till sol och
strand.
Det är fortfarande vinter på många håll i Sverige, men i Lokakällan är det redan sommar. Och
Loka fortsätter att sätta smak på vatten.
- Vi har inspirerats av friska sommarsmaker som melon och lime. Med tydliga toner av
honungsmelon och en twist av lime har vi fått fram en balanserad kombination av sött och
syrligt. Loka Melon/Lime passar utmärkt som törstsläckare – on-the-go, och som
måltidsdryck tack vare sin tydliga och naturliga fruktighet, säger Anna-Stina Hallberg,
marknadschef för Loka.
Loka Hallon finns i servicehandeln vecka 12 och i dagligvaruhandeln vecka 15. I
dagligvaruhandeln kommer Loka Melon/Lime att finnas som 50 cl (ca 10 kr), 150 cl (ca 11 kr)
samt multipack 12x33 cl (ca 42 kr). I servicehandeln lanseras den på 50 cl (ca 18 kr) och 150
cl (ca 25 kr). Samtliga förpackningar är petflaskor.
OM LOKA
Vattnet i våra flaskor kommer från hälsokällan i Loka Brunn i Bergslagen, dit människor har
vallfärdat i århundraden för att dricka av det mytomspunna vattnet. Innan vattnet tappas på
flaska, kolsyras det lätt och salter tillsätts för att uppnå ett önskat mineralinnehåll. Loka är
smaksatt med naturliga aromer och innehåller varken socker, sötningsmedel eller kalorier.
För mer information, kontakta:
Anna-Stina Hallberg, marknadschef alkoholfritt (vatten & läsk), 08-672 77 00, annastina.hallberg@spendrups.se
Rose-Marie Hertzman, presschef, 070-895 25 67, rose-marie.hertzman@spendrups.se
Spendrups Bryggeri grundades 1897. Vi är ett bryggeri med ett brett sortiment. Engagemanget och passionen
är lika stor nu som då. För oss är alltid hantverket och dryckesupplevelsen i fokus. Bland våra varumärken
finner du Spendrups Bryggeri, Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka, Schweppes, Briska, El Coto, Gallo m
fl. Familjeföretaget Spendrups är ett svenskt och oberoende bryggeri som förenar starka traditioner med
nytänkande. Vi är idag ca 900 medarbetare och omsätter ca 4,8 MDKR. I Spendrupskoncernen ingår
dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Gotlands Bryggeri och Hellefors Bryggeri. www.spendrups.se

