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Noen highlights

TINE®  
Lettmelk 0,5 l

Norges raskest voksende søtmelksvariant,  
TINE Lettmelk 0,5%, kommer nå på 0,5 liter.

TINE®  
Iskaffe Espresso Macchiato

En kruttsterk iskaffe, med hele 4 x espresso. Den 
er ikke tilsatt verken sukker eller kunstig søtning, 
og er også laktosefri. 

 

TINE®   
Grill & Stek

Et spennende matlagingsprodukt laget av  
Jarlsberg®. Kan både stekes, grilles, bakes,  
paneres og friteres. Passer i salater, som burger, på 
grillspyd eller som tilbehør til kjøtt/kylling. 

SKISSE



Nytt matlagingsprodukt fra TINE laget av Jarlsberg®  
- perfekt til grilling og steking.

• Perfekt til kunder som ønsker å tilby et proteinrikt og godt alternativ  
til kjøtt på sine menyer.

• Passer til de som ønsker kjøttfrie alternativer, vegetarianere  
og fleksitarianere

• Rik på protein (23%) og lavt fettinnhold (15%)

• Matinteresserte som søker nyheter og ønsker å utvide sitt matreportoar 

• Målgruppe: kantiner, hoteller, kafè og restauranter 

TINE® Grill & Stek 1,5 kg

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 120 dager

TINE Grill & Stek er et meget anvendelig produkt, som både kan stekes, grilles, bakes, 
paneres og friteres. Det er laget av 75 % Jarlsberg®, og har en fast konsistens som  
enkelt kan deles i skiver eller terninger. TINE Grill & Stek er naturlig rik på protein  
(23,3 %) og har lavt fettinnhold (15,3  %). Den har god konsistens og tyggemotstand, 
og er perfekt både som en vegetarrett eller som tilbehør. 

Produktinformasjon:

TINE Grill & Stek
TINE varenr.: 6845
EPD-nr.: 5673488 
Ant. i D-pak: 4

Varenavn: EAN D-pak:

SKISSE



Oppbevaring: 0-4ºC
Restholdbarhet: 7 dager

Helsedirektoratet anbefaler 3 magre meieriprodukter daglig, hvorav minst to av
disse er melk, syrnet melk eller yoghurt. Melk er naturlig proteinrik, rik på kalsium,
vitamin B12 og fosfor, og en kilde til jod. TINE Lettmelk 0,5 % fett er tilsatt D vitamin, 
som ved ellers variert og balansert kosthold og sunn livsstil bidrar til immunsystemets 
normale funksjon.

Produktinformasjon:

Tinemelk Lett 0,5% 1/2L
TINE varenr.: 6806
EPD-nr.: 5623467
Ant. i D-pak: 10

Varenavn: EAN F-pak:

TINE® Lettmelk 0,5 % fett 0,5 l
Norges raskest voksende søtmelksvariant
– nå også på 0,5 liters format.

• Melk er naturlig proteinrik, og rik på kalsium, vitamin B12 og fosfor, og en  
viktig kilde til jod.  

• Lettmelk 0,5% er tilsatt D vitamin, som ved ellers variert/balansert kosthold  
og sunn livsstil bidrar til immunsystemets normale funksjon. 

• Erstatter TINE Lettmelk 1 % fett 0,5 l

• Ny TINE melk design, i tråd med resten av porteføljen



Oppbevaring: Romtemperatur
Restholdbarhet: 39 dager

En ny og spennende iskaffe-variant inspirert av italienske kaffetradisjoner. Den har 
en rik, kraftig smak av kaffe og mindre melk og søtsmak enn andre iskaffe-varianter. 
Uten tilsatt sukker, men med et naturlig innhold av sukker fra melk. Denne iskaffen 
inneholder koffein tilsvarende om lag fire kopper espresso, og er laktosefri.

Produktinformasjon:

TINE IsKaffe Espresso
Macchiato 330Ml
TINE varenr.: 6779
EPD-nr.: 5556139
Ant. i D-pak: 12

Varenavn: EAN F-pak:

TINE® IsKaffe Espresso Macchiato Laktosefri 330 ml
4 x espresso og mindre søtsmak. Uten tilsatt sukker,
med et naturlig innhold av sukker fra melk.

• Kjent smaksvariant fra kaffebarer – nyhet med 4 x espresso

• For de som synes dagens varianter er før søte/lite kaffesmak

• Iskaffe dekker behovet for en real oppkvikker og stadig flere 
ønsker laktosefrie varianter

• Kaffestyrken er merket med kaffebønner



Proteinrik og lett - med ny, spennende smak.

• Ny smak i segmentet, naturlig høyt proteininnhold 
og naturlig laktosefri

• Bidrar til kategorivekst ved å få flere nye brukere inn 
i tubeostsegmentet

• Praktisk og hygienisk format som passer i alle kundegrupper

Norvegia® Smørbar Proteinrik Lettost 9,7 % fett Paprika & Pepper 165 g

Oppbevaring: Kan i kortere  
perioder oppbevares i  
romtemperatur 
Restholdbarhet: 50 dager

Norvegia® proteinrik lettost (9,7 % fett) med Paprika og Pepper er en smakfull 
smøreost laget av ekte norsk ost på Tretten i Gudbrandsdalen. Smøreosten er 
naturlig rik på protein, er laktosefri  og egner seg like godt hjemme, som til tur, skole 
og jobb. Her kombineres den milde gode Norvegia-smaken med pikant paprika og 
sort pepper. 

Produktinformasjon:

Norvegia Lett Paprika/
Pep Tube  165G
TINE varenr.: 6831
EPD-nr.: 5662374
Ant. i D-pak: 8

Varenavn: EAN F-pak:



*Kilde: Opinion: Forbrukerundersøkelse med 300 respondenter i mai 2020 

Oppbevaring: 0-4ºC 
Restholdbarhet: 30 dager

Med nyheten Selbu Blå Mykere får man en myk, norsk muggost av meget høy 
kvalitet, med en noe mildere smak enn originalen. Osten er svært anvendelig i 
hverdagen, da den enkelt kan smøres på kjeks, knekkebrød og brød med sin 
smøremyke konsistens. Den kan også brukes i matlaging, som på pizza og i paier.

Produktinformasjon:

Selbu Blå Mykere 140G
TINE varenr.: 2495
EPD-nr.: 5622394
Ant. i D-pak: 10

Selbu Blå Mykere >900G
TINE varenr.: 6803
EPD-nr.: 5622493
Ant. i D-pak: 3

Varenavn: Varenavn:EAN F-pak: EAN F-pak:

Selbu  Blå Mykere 140 g / Selbu Blå Mykere >900 g
Mykere konsistens og mildere smak enn originalen.

• Samme velkjente og prefererte Selbu Blå-smak

• Bredere appell grunnet mykere konsistens og mildere smak

• Rekruttere nye brukere som foretrekker norsk opprinnelse

• 63 % av de som oftest kjøper Blue Castello foretrekker 
en mykere variant av Selbu Blå*

• Selbu Blå Smakfull (originalen) fikk Sølvmerket i  
World Cheese Award 2019



Oppbevaring: 0-4ºC 
Restholdbarhet: 30 dager

TINE Gudbrandsdalsost og Fløtemysost i større forpakning tilbyr brunost
enkelt og raskt i en forpakning som passer de med større konsum og som
foretrekker skivet ost. Samme type pakke som dagens skivede brunost, bare større.

Produktinformasjon:

TINE Gudbrandsdalsost
28% Skivet 250G
TINE varenr.: 2972
EPD-nr.: 5643085
Ant. i D-pak: 8

TINE Fløtemysost 26%
Skivet 250G
TINE varenr.: 2973
EPD-nr.: 5643028
Ant. i D-pak: 8

Varenavn: Varenavn:EAN F-pak: EAN F-pak:

TINE® Gudbrandsdalsost skivet 250g/TINE® Fløtemysost skivet 250g
Skivet brunost i ny størrelse.

• Forsterker skivetporteføljen ved å tilby flere pakningsformater   
–  treffer bredere

• Til de som ønsker enklere løsninger i hverdagen, og alle som  
bruker skivet ost

• Ca 22 skiver per pakning



Oppbevaring: 0-4ºC 
Restholdbarhet: 22 dager

Lag din egen Go’morgen® miks med Go’morgen® på pose. Yoghurten er uten tilsatt 
sukker, med et naturlig innhold av sukker fra melk og bær. Inneholder søtstoffer. Den 
er proteinrik, noe som etterspørres av mange, har 30 % færre kalorier og passer 
perfekt til müsli.

Produktinformasjon:

Go’morgen Vanilje
Uten 730G
TINE varenr.: 6848
EPD-nr.: 5687249
Ant. i D-pak: 6

Go’morgen Bringebær
Uten 730G
TINE varenr.: 6847
EPD-nr.: 5687256
Ant. i D-pak: 6

Varenavn: Varenavn:EAN F-pak: EAN F-pak:

Go’morgen® UTEN tilsatt sukker Vanilje 730 g / Bringebær 730 g
Go’morgen® på pose i favorittsmakene vanilje og bringebær. 
Uten tilsatt sukker, med et naturlig innhold av sukker fra 
melk og bær. Inneholder søtstoffer.

• Første storformat yoghurt som leverer på driverne uten tilsatt 
sukker og 30 % færre kalorier

• Produkter som er uten tilsatt sukker er i vekst

• Sunnhet er en sentral driver i mellommåltid, spesielt blant 
yngre generasjoner (< 50 år)

• Pose er en praktisk emballasje som flere ønsker og som 
treffer spesielt de yngre forbrukere

• Go’morgen® med ny kommunikasjon i 2021 – TV og digitalt 
gjennom året



Go’morgen® med ny, mer spennende og aktuell visuell identitet. Det nye designet og ny 
logo står bedre ut i hylla og fokus på smak og fristelse inspirerer til kjøp. I tillegg blir det 
enklere å differensiere mellom originalsmakene og de som er UTEN tilsatt sukker.
Ta knekken på sulten med Go’morgen®.

Produktinformasjon:

Ny visuell identitet på Go’morgen®

Nytt og fresht design på hele porteføljen.
Nye varedata på originalvariantene.

• Mer moderne og distinkt logo – lik på tvers av porteføljen

• Vi gjør det enklere for forbruker å skille mellom original og 
UTEN tilsatt sukker

• UTEN tilsatt sukker-serien får et kremhvitt beger

• Fokus på smak og fristelse

• Høy liking på nytt design fra forbruker

• Oppleves som mer spennende og aktuell
Navn EPD nr. Artikkel nr. EAN nr.

Go'morgen Skogsbær 190 g 5653381 6819 7038010068195

Go'morgen Melon/pasjon 190 g              5653407 6820 7038010068201

Go'morgen Jordbær 190 g 5653449 6821 7038010068218

Go'morgen Mango/banan 190 g 5653456 6822 7038010068225

Go'morgen Naturell UTEN 190 g 5653464 6823 7038010068232

Go'morgen Vanilje 190 g 5653753 6824 7038010068249

Go'morgen Vanilje/nøtter 190 g 5659438 6825 7038010068256



Oppbevaring: 0-4ºC 
Restholdbarhet: 21 dager

Norges mest spiste skogsbæryoghurt kommer nå i praktisk, stort beger.
Produktinformasjon:

TINE Yoghurt Skogsbær
850G
TINE varenr.: 6138
EPD-nr.: 5672225
Ant. i D-pak: 6

Varenavn: EAN F-pak:

TINE® Yoghurt Skogsbær 850 g
Bestselgersmaken TINE Skogsbær– nå også tilgjengelig
i stort beger på 850 g.

• Skogsbær er den nest mest bruke smaken på korn/müsli og frukt/bær 

•  Målgruppe: alle som spiser yoghurt

• Mediavisning på TV og digitalt gjennom store deler av 2021



Oppbevaring: Kan uåpnet oppbevares
ved romtemperatur. 
Restholdbarhet: 39 dager

YT® Proteinmelk passer for alle som ønsker proteinrike produkter. Den er filtrert for å få 
opp proteininnholdet og har 66 % mer protein enn vanlig melk. Den har en god munn-
følelse og smaker som helt vanlig melk. YT® Proteinmelk er like perfekt som tørstedrikk 
som en ingrediens i mat man ønsker å proteinberike (Proteinshake, proteinpannekaker, 
proteingrøt etc). 

Produktinformasjon:

YT Proteinmelk Fettfri 1L
TINE varenr.: 6813
EPD-nr.: 5643275
Ant. i D-pak: 10

Varenavn: EAN F-pak:

YT® Proteinmelk Naturell 1 l / YT® Proteinmelk Kakao 1 l og 330 ml
Proteinrik og fettfri melk – perfekt som tørsteslukker
eller som ingrediens i mat.

• Erstatter Styrk

• Kan uåpnet oppbevares i romtemperatur

YT Proteinmelk Kakao 1L
TINE varenr.: 6815
EPD-nr.: 5643259
Ant. i D-pak: 10

YT Protein M/Kakao
330Ml
TINE varenr.: 6816
EPD-nr.: 5640578
Ant. i D-pak: 12

Varenavn: Varenavn:EAN F-pak: EAN F-pak:



Oppbevaring: Romtemperatur
Restholdbarhet: 50 dager

Proteinbarene innfrir på behovet til de som ønsker et proteinrikt lite mellommåltid. De 
er uten tilsatt sukker, men med et naturlig innhold av sukker fra råvarene. Inneholder 
søtstoffer.

Produktinformasjon:

YT Proteinbar
Cookies & Cream
TINE varenr.: 6804
EPD-nr.: 5650346
Ant. i D-pak: 15

Varenavn: EAN F-pak:

YT® Proteinbar med smak av Cookies & Cream, Sjokoladebrownie  
og Salt Karamell 50 g 
Nyhet fra YT® - Proteinbar med 2-lags kjerne, uten tilsatt sukker.
Med et naturlig innhold av sukker fra råvarene. Inneholder
søtstoffer.

YT Proteinbar  
Sjokoladebrownie
TINE varenr.: 6762
EPD-nr.: 5650569
Ant. i D-pak: 15

Varenavn: EAN F-pak:
YT Proteinbar
Salt Karamell
TINE varenr.: 6763
EPD-nr.: 5650577
Ant. i D-pak: 15

Varenavn: EAN F-pak:

• Sportsbarer vokser raskt og YT® er med på å dra veksten

• Nyhetshungrig målgruppe som vil gi et godt nyhetssalg 

• Kjernen består av 2 lag, et mørkt og et lyst



Biola® Melon & Pasjonsfrukt Laktosefri 1000 g
Ny og spennende smakskombinasjon fra Biola®.

• Laktosefrie produkter er i vekst*

• 7 % av befolkningen oppgir at de har laktoseintoleranse

• Vil treffe en bred målgruppe på grunn av en allround smak

• Biola® støttes av massekommunikasjon – TV og digitalt  
gjennom året

Biola® Melon & Pasjonsfrukt Laktosefri er en ny og spennende smakskombinasjon, 
som vil nå bredt. I tillegg til deilig fruktsmak, er det unike med Biola® sin smak og 
konsistens at den syrnes med melkesyrebakteriene A+B og LGG®. Biola® er også 
beriket med vitamin D, som sammen med et variert og balansert kosthold og sunn 
livsstil, bidrar til immunforsvarets funksjon.

Produktinformasjon:
Oppbevaring: 0-4ºC
Restholdbarhet: 22 dager

*Kilde: www.melk.no

Biola Melon/Pasjon  
Laktosefri 1000G
TINE varenr.: 6781
EPD-nr.: 5552005
Ant. i D-pak: 6

Varenavn: EAN F-pak:



*Kilde: Forbrukertest Måltidets Hus  

Oppbevaring: 0-4ºC
Restholdbarhet: 31 dager

TINE Lett meierismør har 30 % mindre fett, men fortsatt den gode smørsmaken.
Det er kjernet på fersk fløte og noe av fettet er erstattet med vann.
Passer perfekt på brødskiva, men kan også brukes til baking og steking.

Produktinformasjon:

TINE Lett Meierismør
250G
TINE varenr.: 6228
EPD-nr.: 4954012
Ant. i D-pak: 18

Varenavn: EAN F-pak:

TINE® Lett Meierismør 250 g
30 % mindre fett.

• Stor nyhet – finnes ikke tilsvarende produkt i Norge i dag

• Smørsegmentet vokser med 2,8 % i volum siste året*

• For de som ønsker å redusere fett, men fortsatt ønsker den gode smørsmaken 



Litago® Kokosbolle 0,5 l

TINE® Yoghurt Sesong Vår 8 x 150 g

Go’morgen® Yoghurt Sesong UTEN tilsatt sukker Tropisk 190 g

Biola® Tropisk UTEN tilsatt sukker 1000 g

Sunniva® Presset Sesong Eple med Bringebær fra Sogn 1 l

Sesong - L1 2021



Oppbevaring: 0-4ºC
Restholdbarhet: 30 dager

Litago® er hele Norges storfavoritt-sjokolademelk og har vært det helt siden 1994. Nå er 
den tidligere storsmaken Litago® Kokosbolle tilbake - denne gang som limited edition, 
med enda bedre smak og uten tilsatt sukker. Inneholder søtstoffer. 

Produktinformasjon:

Litago Kokosbolle 1/2L
TINE varenr.: 6771
EPD-nr.: 5555578
Ant. i D-pak: 10

Varenavn: EAN F-pak:

Litago® Kokosbolle 0,5 l
Storfavoritten er tilbake med enda bedre smak og UTEN tilsatt 
sukker. Med et naturlig innhold av sukker fra melk.
Inneholder søtstoffer.

• Litago® er den suverent største merkevaren i segmentet 
smaksatt melk

• Målgruppen unge voksne trigges av nyheter og variasjon

• Kokosbolle var en storfavoritt i både 2011 og 2017 
– NÅ med forbedret smak

• Litago® UTEN tilsatt sukker rekrutterer mange nye brukere 
- ikke minst jenter

• Første UTEN tilsatt sukker som sesongsmak! 
Tilgjengelig i lanseringsvindu L1 2021



Oppbevaring: 0-4ºC
Restholdbarhet: 15 dager

TINE Yoghurt Sesong 8-pakning kommer nå i en ny spennende og forfriskende
smaksmiks med 4 ulike smaker: Granateple & Bringebær, Kokos, Ananas og
Mango & Pasjonsfrukt.

Produktinformasjon:

TINE Yoghurt Vår 8x150G
TINE varenr.: 638
EPD-nr.: 1756360
Ant. i D-pak: 3

Varenavn: EAN F-pak:

TINE® Yoghurt Sesong Vår 8 x 150 g
Ny spennende smaksmiks i TINE® Yoghurt Sesong
– Limited edition.

• Spennende smaker og variasjon i kategorien

• Brede, gode smaker

• Porsjonspakninger for hygienisk servering

• Tilgjengelig i lanseringsvindu L1 2021



Oppbevaring: 0-4ºC
Restholdbarhet: 22 dager

Go’morgen® Yoghurt Tropisk har et fresht design og en deilig smak av sommer
med mango og hibiskus. Den er uten tilsatt sukker, med et naturlig innhold av
sukker fra melk og frukt. Inneholder søtstoffer. Den er proteinrik, noe som
etterspørres av mange.

Produktinformasjon:

Go’morgen Tropisk
Uten 190G
TINE varenr.: 6829
EPD-nr.: 5653498
Ant. i D-pak: 6

Varenavn: EAN F-pak:

Go’morgen® Yoghurt Sesong UTEN tilsatt sukker Tropisk 190 g
Ny og spennende sesongsmak fra Go’morgen® UTEN
tilsatt sukker. Med et naturlig innhold av sukker fra melk
og frukt. Inneholder søtstoffer.

• Passer perfekt når man er på farten i løpet av dagen

• Tilgjengelig i lanseringsvindu L1 2021

• Ny Go’morgen® Yoghurt Sesong, med smak av hibiskus og mango



Oppbevaring: 0-4ºC
Restholdbarhet: 22 dager

Biola® med en deilig smak fra tropiske frukter. Det unike med Biola® sin smak og  
konsistens er at den syrnes med melkesyrebakteriene A+B og LGG®. Biola® er også  
beriket med vitamin D, som sammen med et variert og balansert kosthold og sunn 
livsstil, bidrar til immunforsvarets funksjon.

Produktinformasjon:

Biola Sesong Tropisk
Uten 1000G
TINE varenr.: 6707
EPD-nr.: 5433487
Ant. i D-pak: 6

Varenavn: EAN F-pak:

Biola® Tropisk UTEN tilsatt sukker 1000 g
Salgssuksessen tropisk er tilbake. Uten tilsatt sukker,
med et naturlig innhold av sukker fra melk og frukt.
Inneholder søtstoffer.

• Salgssuksessen tropisk er tilbake!

• Nye, spennende smaker trigger for variasjon

• Biola® støttes av massekommunikasjon  
– TV og digitalt gjennom året

• Tilgjengelig i lanseringsvindu L1 og L2 2021



Oppbevaring: 0-4ºC
Restholdbarhet: 30 dager

En kvalitetsjuice med forfriskende smak som passer perfekt som kos til helgefrokosten. 
Sunniva® Presset Sesong er godt likt og bidrar med å rekruttere flere til juicekategorien.* 
Inneholder eplesortene Golden Delicious, Stark, Delicious, Morgenduft og Kanzi.

Produktinformasjon:

Sunniva Presset Eple/
Bringebærjuice 1L
TINE varenr.: 6706
EPD-nr.: 5429725
Ant. i D-pak: 10

Varenavn: EAN F-pak:

Sunniva® Presset Sesong Eple med Bringebær fra Sogn 1 l
Sesongsuksessen er tilbake! 

• Treffer på trenden i markedet med økt interesse for norske råvarer

• Treffer en målgruppe som er matinteressert, og opptatt av gode råvarer

• En spennende smakskombinasjon for de som ønsker variasjon

• Tilgjengelig i lanseringsvindu L1 2021

*Kilde: Forbrukertest gjennomført av IPSOS 27. august 2019




