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Solen tittar fram och Loka
lanserar en Solig Citrus
25.2.2019 13:52:33 | Spendrups Bryggeri AB
Dela

Nu lanserar Loka en Solig Citrus som
kombinerar en frisk och fräsch
citrusmix med en solmogen fruktig
twist och som passar såväl till mat som
till törstsläckare on-the-go. Loka Solig
Citrus finns i servicehandeln från vecka
9 och i dagligvaruhandeln från vecka
15.

Under många år har citron- och
citrussmaker varit de populäraste smakerna
inom vatten. Tre av tio är smaksatta med
citron. Kolsyrat vatten på flaska ökar
stadigt eftersom konsumenterna föredrar
något gott och fräscht utan kalorier eller
sötningsmedel.
- Vi har utvecklat en modern frisk smak
som är inspirerad av solmogna
citrusfrukter. Det är en mix där lime
fräschar upp och smaken av mandarin,
apelsin och solmogen citron gör den
lättdrucken. Citron- och citrussmaker är
traditionella friska och fräscha smaker som
passar till mat men också att dricka rätt
och slätt som en törstsläckare, säger AnnaStina Hallberg, marknadschef för
alkoholfria drycker.
Kolsyrat vatten på flaska ökar, framför allt
smaksatt kolsyrat vatten. Undersökningar
visar att den främsta anledningen är att
konsumenterna väljer bort den söta läsken
för att få en frisk och fräsch törstsläckare
utan kalorier eller sötningsmedel. Det är
lika många män som kvinnor som dricker
kolsyrat vatten och i alla åldrar.
Loka Solig Citrus finns i servicehandeln från
vecka 9 och i dagligvaruhandeln från vecka
15. I dagligvaruhandeln kommer Loka Solig
Citrus att finnas som 50 cl (ca 10 kr), 150 cl
(ca 11 kr) samt multipack 12×33 cl (ca 42
kr). I servicehandeln lanseras den på 50 cl
(ca 20 kr) och 150 cl (ca 25 kr). Samtliga
förpackningar är petflaskor. Loka Solig
Citrus lanseras även för restauranger och
caféer i en 33 cl RG-flaska.
OM LOKA
Loka, som är marknadsledare på smaksatt
vatten, kommer från hälsokällan i
Bergslagen. Människor har vallfärdat till
hälsokällan i flera århundraden för att
dricka av det mytomspunna vattnet. Innan
vattnet tappas på flaska, kolsyras det lätt,
salter tillsätts för att uppnå ett önskat
mineralinnehåll och naturliga aromer
tillsätts för att ge den goda smaken. Loka
innehåller varken socker, sötningsmedel
eller kalorier.
För mer information, kontakta:
Anna-Stina Hallberg, marknadschef
Spendrups. 070 202 92 17 , annastina.hallberg@spendrups.se
Rose-Marie Hertzman, presschef
Spendrups. 0708 95 25 67, rosemarie.hertzman@spendrups.se
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Spendrups Bryggeri AB
Box 3006/ Vårby allé 39
143 03 Vårby
08-672 77 00
http://www.spendrups.se/
Spendrups är ett svenskt familjebryggeri
som förenar starka traditioner med
nytänkande. Bryggeriet grundades 1897 i
Grängesberg och drivs av familjen
Spendrup i femte generationen. Vi finns
på ett antal orter i Sverige med
huvudkontor i Vårby utanför Stockholm
och produktion i Grängesberg, Hällefors
och Visby. För oss står alltid hantverket
och dryckesupplevelsen i fokus. I vårt
breda sortiment finns varumärken som
Mariestads, Norrlands Guld, Heineken,
Loka, Schweppes, Briska och
vinproducenter som Cono Sur, Gallo och
Boschendal. Spendrups har 1 100
medarbetare och omsätter cirka 3,5
MDKR årligen. I Spendrupskoncernen
ingår dotterbolagen Spring Wine &
Spirits, Gotlands Bryggeri, Hellefors
Bryggeri och BIBAB. Våra anläggningar
är certifierade enligt internationella
standarderna ISO 14001 och FSSC
22000 avseende miljö respektive
kvalitet och
livsmedelssäkerhet.www.spendrups.se
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SSP tecknar avtal med Spendrups
19.2.2019 16:01:09 | Pressmeddelande

Kampen om ett av Restaurangsveriges
största och mest prestigefyllda avtal har
avgjorts. Det blev Spendrups Bryggeri
som vann uppdraget att förse resenärer
och besökare på flygplatser och

Sting utan sting – tre kittlande
mocktails på nyheten Schweppes
Ginger Beer
6.2.2019 09:38:36 | Pressmeddelande

För dig som ännu inte upptäckt ginger
beer gör vi det mer läskande än någonsin,
med dessa tre försvinnande goda ginger
beer mocktails. Mocktail Mule, Ginger

Firestone Walker släpper suröl från
Barrelworks i begränsad upplaga
5.9.2018 15:33:44 | Pressmeddelande

Nu på fredag, den sjunde september,
släpper Firestone Walker fyra syrliga
nyheter från bryggeriet Barrelworks i
form av surölen Agrestic, Feral One,

Spendrups går med i plastinitiativ
4.9.2018 12:32:11 | Pressmeddelande

En av de stora globala
hållbarhetsutmaningarna är hanteringen
av plast och krafttag tas runtom i världen
för att begränsa plastavfallet och öka
återvinningen. EU lanserade i januari 2018

Vinnarna är korade: Sveriges Bästa
Gin & Tonic 2018 görs av bartendern
Mihail Mihaylov och
utbildningsledaren Christoffer Ek.
Här är recepten!
1.9.2018 18:47:08 | Pressmeddelande

Idag avgjordes Schweppes prestigefulla
tävling Sveriges Bästa Gin & Tonic. I

Uttjänt IT-utrustning skapar nytta i
samhället
17.8.2018 13:52:35 | Pressmeddelande

Spendrups Bryggeri donerar sin uttjänta
IT-utrustning till IT4Kids. IT4 kids värderar
och rekonditionerar datorer, skärmar,
mobiltelefoner och nätverksutrustning för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste
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pressmaterial och hitta
kontaktinformation.

BESÖK VÅRT PRESSRUM

Via TT
sales@tt.se
08-692 26 15
105 12 Stockholm
Besök: Katarinavägen 15
Stockholm
Twitter Facebook Instagram Pinterest
© Via TT 2019
Svenska English

!

Chatt

