
Prelansering fra
TINE Partner
Februar 2021 – uke 5

Tilgjengelig for Konsum Gruppen sine medlemmer fra mandag 1. februar –

Bestill på www.tinehandel.no 



Oppbevaring: Romtemperatur
Restholdbarhet: 39 dager

Produktinformasjon:

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.

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

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

• Tilgjengelig på www.tinehandel.no fra uke 5 -2021

Prisplakat i A4-format

http://www.tinehandel.no/


Oppbevaring: 0-4ºC
Restholdbarhet: 30 dager

Produktinformasjon:

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.

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

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 på 
www.tinehandel.no fra uke 5 -2021

Prisplakat i A4-format

http://www.tinehandel.no/

