Nyheter september 2021

Highlights

TINE®

TINE®

Biola®

Ekte Revet ost Lett 3 kg

Yoghurt Jordbær 2,5 kg

Blåbær | Tropisk UTEN tilsatt sukker 300g

Denne høsten relanseres opptil flere revet ostvarianter på 3 kg. I tillegg lanseres nyheten TINE®
Ekte revet ost Lett i 3 kg poser. Denne har høyt
proteininnhold, og hele 35% mindre fett enn snittet
i kategorien.

Favorittsmaken jordbær kommer endelig i
spann! En ny, bred smak som vil bidra til å
aktualisere kategorien og gi økt mulighet for
variasjon.

To bestselgere kommer nå på flaske som er helt
perfekt for folk på farten. Flasken kan selvfølgelig
pantes.

TINE® Norsk Cheddar Revet 3 kg
TINE® Norsk Cheddar kommer nå i forpakning på 3 kg.

• Ost i mat øker, og Cheddar er en av verdens største matlagingsoster
• God smelteevne og en smakshever i flere typer varme retter
• Naturlig laktosefri
• Nyt Norge merking
• Erstatter TINE® Norsk Cheddar 5 kg

Varenavn:
TINE Revet Cheddar 3 kg
TINE varenr.: 6655
EPD-nr.: 5772348
Ant. i D-pk: 2

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
Stor forpakning, perfekt som ingrediens til varmmat. Passer til pizza, taco, gratenger,
sauser, supper og andre varme retter, i tillegg til kjeks og annet bakverk med ost. 
Veldig anvendelig ost med mange bruksområder, og som bidrar til variasjon i
ostebruken. Praktisk og enkelt, ferdig revet.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 90 dager

Pizzaost American Style 3 kg
Pizzaost American Style kommer nå i forpakning på 3 kg.

• Blanding av Norvegia®, Mozzarella og TINE® Norsk Cheddar
• Unike smelteegenskaper
• Naturlig laktosefri
• Nyt Norge merking
• Erstatter Pizzaost American Style 2,5 kg

Varenavn:
EAN D-pak:
Pizzaost American Style 3 kg
TINE varenr: 6885
EPD-nr: 5772280
Ant. i D-pk: 2

Produktinformasjon:
Stor forpakning, perfekt som ingrediens til varmmat. Passer til pizza, taco, gratenger,
sauser, supper og andre varme retter, i tillegg til kjeks og annet bakverk med ost. 
Veldig anvendelig ost med mange bruksområder, og som bidrar til variasjon i
ostebruken. Praktisk og enkelt, ferdig revet.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 88 dager

TINE® Revet Ost Fyldig Smak 3 kg
Revet ost fyldig smak kommer nå i forpakning på 3 kg.

• Ost i mat øker, og revet ost er i vekst
• Blanding av Norvegia®, Mozzarella og Jarlsberg®
• Mild, syrlig smak, noe sødme – bidrar med god fylde i matlagingen
• Naturlig laktosefri
• Nyt Norge merking
• Erstatter Revet Ost Fyldig Smak 2,5 kg

Varenavn:
TINE Revet Ost Fyldig
Smak 3 kg
TINE varenr: 6884
EPD-nr: 5772314
Ant. i D-pk: 2

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
Stor forpakning, perfekt som ingrediens til varmmat. Passer til pizza, taco, gratenger,
sauser, supper og andre varme retter, i tillegg til kjeks og annet bakverk med ost. 
Veldig anvendelig ost med mange bruksområder, og som bidrar til variasjon i
ostebruken. Praktisk og enkelt, ferdig revet.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 88 dager

Norsk Mozzarella 23% revet 3 kg
Norsk Mozzarella kommer nå i forpakning på 3 kg.

• Ost i mat øker, og revet ost er i vekst
• Mozzarella er verdens mest spiste ost, takket være pizzaen
• Norsk Mozzarella 23% er den originale pizzaosten,
og basis i enhver pizzablanding
• Meget gode brunings- og smelteegenskaper
• Naturlig laktosefri
• Nyt Norge merking
• Erstatter Norsk Mozzarella 23% 2,5 kg
Varenavn:
EAN D-pak:
Norsk Mozzarella 23% 3 kg
TINE varenr: 6886
EPD-nr: 5772256
Ant. i D-pk: 2

Produktinformasjon:
Stor forpakning, perfekt som ingrediens til varmmat. Passer til pizza, taco,
gratenger, pai og andre varme retter, gjerne blandet med annen ost. 
Veldig anvendelig ost med mange bruksområder, og som bidrar til variasjon i
ostebruken. Praktisk og enkelt, ferdig revet.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 54 dager

TINE® Ekte Revet Ost Lett 3 kg
Revet lettost med smak av kjente merkevarer og høyt
proteininnhold.

• Ny, lett og proteinrik osteblanding med 35 % mindre fett enn
snittet i kategorien
• Ekte ost laget av norske råvarer
• Gode stekeegenskaper, god smak
• Laktosefri
• Naturlig høyt innhold av protein og kalsium

Varenavn:
TINE Ekte Revet Ost
Lett 3 kg
TINE varenr.: 6887
EPD-nr.: 5771985
Ant. i D-pk: 2

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
En lett osteblanding med høyt proteininnhold som kommer naturlig fra melken.
Blandingen er laget av våre mest kjente merkevarer Norvegia® Lettost og Jarlsberg®
Lettost. Osten har en rund, mild smak og gode smelteegenskaper. Stor forpakning
egner seg til bruk som ingrediens til varmmat til f.eks. pizza, burger, calzone og panini.
Praktisk og enkelt, ferdig revet.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 88 dager

TINE® Norsk Alpeost <6 hg
Ekte skorpeost med mye smak fra ostehjul.

• Det er en økende interesse for håndverksost, og denne osten leverer på
forbrukerbehov om mer smak, variasjon, håndverk og opprinnelse
• Målgruppen er de med en utpreget matinteresse, som ønsker variasjon
og et produkt med mer smak
• Osten treffer bredt blant skorpeoster
• Erstatter Alpeost 250 g

Varenavn:
TINE Norsk Alpeost 510 g
TINE varenr.: 6894
EPD-nr.: 5808639
Ant. i D-pk: 10

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
TINE® Norsk Alpeost er en lagret, smaksrik og fast ost ystet i Elnesvågen av
norsk melk. Osten fikk bronse i World Cheese Awards i 2018 og er hedret med
spesialitetsmerket for «unik smak» fra Stiftelsen NorskMat. Med overgang til veievare
og ny størrelse, blir den en tydeligere del av «skorpeost-universet».

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 300 dager

TINE® Norsk Alpeost 2,5 kg
Enklere rullering av populær ost i helvektsdisk.

• Det er en økende interesse for håndverksost, og denne osten leverer på
forbrukerbehov om mer smak, variasjon, håndverk og opprinnelse.
• Målgruppen er de med en utpreget matinteresse, som ønsker variasjon
og et produkt med mer smak.
• Formatet på 2,5 kg med individuelt vakuumerte biter tilpasser seg en
bredere kundegruppe, dersom 10 kg ostehjul oppleves for store.

Varenavn:
TINE Norsk Alpeost 2x2,5 kg
TINE varenr.: 6895
EPD-nr.: 5808654
Ant. i D-pk: 2

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
TINE® Norsk Alpeost er en lagret, smaksrik og fast ost ystet i Elnesvågen av
norsk melk. Osten fikk bronse i World Cheese Awards i 2018 og er hedret med
spesialitetsmerket for «unik smak» fra Stiftelsen NorskMat.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 300 dager

TINE® Norsk Alpeost Ekstra Vellagret 5 kg
Lagret i minimum 27 måneder for smakens skyld.

• En ekstra langtidslagret TINE® Norsk Alpeost – minimum 27 måneder
• Kraftigere smak med høy andel proteinkrystaller
• Det er en økende interesse for håndverksost, og denne osten leverer på
forbrukerbehov om mer smak, variasjon, håndverk og opprinnelse
• Målgruppen er de med en utpreget matinteresse, som ønsker variasjon
og et produkt med mer smak

Varenavn:
TINE Ekstra Vellagret
Norsk Alpeost 5 kg
TINE varenr.: 6856
EPD-nr.: 5761085
Ant. i D-pk: 1

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
TINE® Norsk Alpeost er en lagret, smaksrik og fast ost ystet i Elnesvågen av
norsk melk. Osten fikk bronse i World Cheese Awards i 2018 og er hedret med
spesialitetsmerket for «unik smak» fra Stiftelsen NorskMat. Ved å lagre TINE® Norsk
Alpeost ekstra lenge endres ostens karakter og ostens egenart blir enda mer
fremtredende. Dette er rett og slett en førsteklasses langtidslagret ost.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 300 dager

TINE® Yoghurt Jordbær 2,5 kg
Favorittsmaken jordbær er endelig på spann

• Kundene ønsker bredere utvalg av smaker som gir variasjon.
• En ny bred smak vil bidra til å aktualisere.
• Yoghurt er godt, sunt og enkelt å servere. Passer perfekt til frokost, lunsj,
mellommåltid og dessert.

Varenavn:
EAN D-pak:
TINE Yoghurt Jordbær 2,5 kg
TINE varenr: 6769
EPD-nr: 5853734
Ant. i D-pk: 1

Produktinformasjon:
Jordbær treffer bredt og er den største smaken i multipack i TINE Partner, både i 2019
og 2020. Spannet er oppgradert til å inneholde «non-carbon black», som gjør at det
sorteres og gjenvinnes. Dette gjelder nå alle svarte spann fra TINE.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 34 dager

Go’morgen® Skogsbær 125 g / Mango og Banan 125 g
Bestselgersmakene Go’morgen® Skogsbæryoghurt
og Mango- og bananyoghurt på praktiske, små poser.

• Enkel enhåndsløsning for folk på farten
• Go’morgen® treffer bredt, både unge og voksne
• Øker penetrasjonen blant de som foretrekker praktiske løsninger

Varenavn:
EAN D-pak:
Go’morgen Skogsbær 125 g
TINE varenr.: 6889
EPD-nr.: 5800123
Ant. i D-pk: 12

Varenavn:
Go’morgen Mango/
Banan 125 g
TINE varenr.: 6890
EPD-nr.: 5800628
Ant. i D-pk: 12

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
Go’morgen® yoghurt er Norges originale mellommåltid,
enten du er på farten eller hjemme.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 39 dager

Biola® Blåbær 300 g / Biola® Tropisk UTEN tilsatt sukker 300 g
Biola® lanseres nå på flaske – perfekt på farten. Biola® Blåbær
og Biola® Tropisk UTEN tilsatt sukker*.
*Biola® Tropisk UTEN tilsatt sukker, men med et naturlig innhold av sukker fra melk og frukt. Inneholder søtstoff.

• To favorittsmaker, nå i mindre format
• Biola finnes kun på 1 l i dag og dekker ikke On The Go-situasjonen
• Nytt format når nye målgrupper
• Perfekt for de som er på farten
• Flaskene kan pantes

Varenavn:
Biola Blåbær 300 g
TINE varenr.: 5577
EPD-nr.: 5792361
Ant. i D-pk: 6

EAN D-pak:

Varenavn:
Biola Tropisk Uten 300 g
TINE varenr.: 6888
EPD-nr.: 5792379
Ant. i D-pk: 6

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
Iskald Biola® er forfriskende, og både smaker godt og gjør godt. I tillegg til deilig
smak fra bær og frukt, 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.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 34 dager

TINE® Yoghurt Nyt Mango & Kokos 4 x 125 g
Ny bestselger i TINE® Nyt-serien.
Fyldig, smaksrik yoghurt med bred smaksappell.

• Øker relevansen av yoghurt til dessert, kos og helg
• Smaksvariasjon til bestselgeren TINE® Nyt Blåbær & Bringebær 4-pk

Varenavn:
TINE Yoghurt Nyt Mango/
Kokos 4X125 g
TINE varenr.: 6897
EPD-nr.: 5805528
Ant. i D-pk: 6

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
Fyldig, smaksrik yoghurt laget på melk og fløte.
Inneholder 20 % mer frukt enn øvrig yoghurt.

Oppbevaring: 0-4 °C
Holdbarhet: 37 dager

TINE® Rislunsj™ Pasjon UTEN tilsatt sukker 150 g
Nå får du TINE® Rislunsj™ Pasjon uten tilsatt sukker, med et naturlig
innhold av sukker fra melk og frukt. Inneholder søtstoffer.

• God vekst på TINE® Rislunsj™ UTEN tilsatt sukker, utvider porteføljen
med 1 ny smak
• Bidrar til vekst ved å appellere til de som er opptatt av uten tilsatt sukker
• Produkter som er uten tilsatt sukker er en viktig driver på tvers av alle
mellommåltider

Varenavn:
TINE Rislunsj Pasjon
UTEN 150 g
TINE varenr.: 6900
EPD-nr.: 5799051
Ant. i D-pk: 6

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
TINE® Rislunsj™ er et smakfullt lite mellommåltid som passer perfekt når du er litt fysen
og har lyst på noe godt. Rislunsjen er uten tilsatt sukker, med et naturlig innhold av
sukker fra melk og frukt. Inneholder søtstoffer.

Oppbevaring: 0-4 °C
Holdbarhet: 42 dager

YT® Proteinyoghurt Vanilje 430 g/ Pasjonsfrukt 430 g
Yoghurt av gresk type uten tilsatt sukker, med et naturlig
innhold av sukker fra melk og frukt. Inneholder søtstoff.

• YT® Proteinyoghurt i storformat, utviklet i samarbeid med
Olympiatoppen
• 20 g protein per porsjon à 215 g
• Hverdagsprodukt - de store brukssituasjonene i tillegg til etter trening
• Trekker nye forbrukere inn i kategorien - treffer yngre forbrukere
• Den er like perfekt til frokost som etter en treningsøkt og kommer i to
velkjente smaker

Varenavn:
Yt Protein Yoghurt
Vanilje 430 g
TINE varenr.: 6898
EPD-nr.: 5807136
Ant. i D-pk: 6

EAN D-pak:

Varenavn:
Yt Protein Yoghurt
Pasjon 430 g
TINE varenr.: 6899
EPD-nr.: 5807037
Ant. i D-pk: 6

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
YT® Proteinyoghurt er en filtrert yoghurt med høyt proteininnhold, uten tilsatt
sukker, men med et naturlig innhold av sukker fra melk og frukt (inneholder søtstoff).
Som del av et variert og balansert kosthold og sunn livsstil bidrar protein til å
opprettholde normal beinbygning samt vekst og vedlikehold av muskelmasse.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 41 dager

Sesong - L3 2021
Sunniva® isTe™ Mango 0,5 l
Sunniva® Premium Eple Hardanger 1 l
Biola® Sesong Fersken & Vaniljesmak UTEN tilsatt sukker 1000 g
TINE® Yoghurt Sesong Høst/Vinter 8 x 150 g
TINE® IsKaffe™ Xmas Mocha 330 ml
TINE® Norsk Edamer 27 %
TINE® Norsk Vellagret Edamer 27 %
TINE® Norsk Vellagret Edamer 27 % Reserve 3 år
TINE® Julebrunost 26 % 500 g
TINE® Nyt Yoghurt Molte/Vanilje 4 x 125 g
Piano® 250 stk. Bringebærsaus ½ l
Romas røde julebrus 0,5 l
Romas røde julebrus uten sukker 0,5 l
Romas brune julebrus 0,5 l

Sunniva® isTe™ Mango 0,5 l
Sunniva® isTe™ med forfriskende smak av mango.

• Sunniva® isTe™ med sort te og smak av mango
• Mango er en god og trendy smak*
• 49 % ønsker mango som sesongsmak på isTe**
• Limited edition skaper vekst i kategori ved å bidra med fokus på hele
porteføljen

Varenavn:
Sunniva Frukt Iste
Mango 1/2 l
TINE varenr.: 6286
EPD-nr.: 4996807
Ant. i D-pk: 12

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
Sunniva® isTe™ med sort te og smak av mango. Limited edition skaper liv og gir
energi til kategorien utenom høysesong. Passer perfekt som tørsteslukker eller når
man har lyst på noe godt.
*Kilde: Döhler trendpresentation, 2020
**Kilde: Opinion, TINE-panelet, 2020

Oppbevaring: 0-20°C
Holdbarhet: 180 dager

Sunniva® Premium Eple Hardanger 1 l
Den norske sesongfavoritten med epler fra
Hardanger er tilbake for 21. året på rad.

• Smaken av kortreiste, kvalitetsrike epler fra Hardanger mange har
et forhold til
• En spesialitet med merkeordning for de beste, norske råvarene
• Kvalitetsjuice til helgefrokosten vokser, og er kategoriens største
brukssituasjon (60,5 %)

Varenavn:
TINE Eplejuice
Hardanger 1 l
TINE varenr.: 805
EPD-nr.: 1608652
Ant. i D-pk: 10

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
Sunniva® Eplejuice frå Hardanger Sesong er tilbake for 21. år på rad. Kvalitetsjuice
til juiceelskerne som er opptatt av gode, kortreiste råvarer og liker variasjoner som
avhenger av sesongene. Eplesortene som brukes i produksjonen er dyrka og pressa
i Hardanger (Aroma, Discovery, Elstar, Gravenstein, Karin Schneider, Rød Aroma, Rød
Gravenstein, rød Prins og Summerred)

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 50 dager

Biola® Sesong Fersken & Vaniljesmak UTEN tilsatt sukker 1000 g
Biola® UTEN tilsatt sukker med ny, spennende smak.
Med et naturlig innhold av sukker fra melk, bær og
frukt. Inneholder søtstoffer.
• Nye og spennende smaker og variasjon skaper en nyhetseffekt og
oppmerksomhet til porteføljen, som igjen bidrar til aktivisering av
segmentet
• Bred målgruppe – folk flest er opptatt av helse og velvære

Varenavn:
Biola Sesong Fersken/
Van. Uten 1000 g
TINE varenr.: 5691
EPD-nr.: 5772637
Ant. i D-pk: 6

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
Et glass Biola® både smaker godt og gjør godt. I tillegg til deilig smak fra frukt
og bær, er det unike med Biola® sin smak og konsistens at den syrnes med
melkesyrebakterier, 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. Dette er en sesongvariant som tilbys i en begrenset periode fra september
2021 til februar 2022.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 39 dager

TINE® Yoghurt Sesong Høst/Vinter 8 x 150 g
4 nye spennende smaker for sesongen:
Ananas & Dragefrukt, Pære, Aprikos og Sitron & Lime

• Spennende smaker og variasjon i kategorien
• Porsjonspakninger for hygienisk servering
• Aktualiserer yoghurt og bidrar til verdivekst
• Erstatter eksisterende TINE® Yoghurt Sesong Vår/Sommer

Varenavn:
TINE Yoghurt Sesong
Høst/vinter 8x150 g
TINE varenr.: 410
EPD-nr.: 1916006
Ant. i D-pk: 3

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
Nye sesongsmaker i TINE Yoghurt 8-pakning: 2 x pære, 2 x aprikos, 2 x sitron & lime
og 2 x ananas & dragefrukt.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 37 dager

TINE® IsKaffe™ Xmas Mocha 330 ml
En svært etterlengtet sesongvariant er tilbake.

• TINE® IsKaffe™ har siden lanseringen hatt en eventyrlig vekst
• Sesongvarianter aktiverer segmentet iskaffe og sikrer oppmerksomhet
utenfor høysesong
• En kjær juletradisjon for mange

Varenavn:
TINE Iskaffe Xmas
Mocha 330 ml
TINE varenr.: 5254
EPD-nr.: 4056875
Ant. i D-pk: 12

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
TINE IsKaffe Xmas Mocha er laget på kaffe fra Brasil og norsk melk, og har en smak
av melkesjokolade og gylden karamell. Den inneholder koffein tilsvarende en kopp
kaffe. Nytes best iskald, men kan også varmes (uten emballasje). Sesongvarianten er
tilgjengelig i en begrenset periode uke 42-52.

Oppbevaring:
Kan uåpnet oppbevares i romtemperatur
Holdbarhet: 148 dager

Tre varianter av
TINE® Norsk Edamer 850 g
Ekstra smak og variasjon til julesortimentet.

• En del av TINE® sin felles julekampanje
• Tradisjonell norsk juleost i mange år
• Tre varianter:
- TINE® Norsk Edamer 27 %
- TINE® Norsk Vellagret Edamer 27 %
- TINE® Norsk Vellagret Edamer 27 % Reserve 3 år

EAN D-pak:
Varenavn:
TINE® Edamer 27% 850 g
TINE-varenr.: 1685
EPD-nr.: 577015
Ant. i D-pak: 6

EAN D-pak:
Varenavn:
TINE® Edamer Vellagret 850 g
TINE-varenr.: 1688
EPD-nr.: 934851
Ant. i D-pak: 6

EAN D-pak:
Varenavn:
TINE® Edamer Reserve 3 år 850 g
TINE-varenr.: 4326
EPD-nr.: 4151411
Ant. i D-pak: 6

Produktinformasjon:
TINE® Norsk Edamer er en kjær juletradisjon i mange hjem. Osten egner seg
meget godt som pålegg, snacks, i salater, i osteanretninger og i varme osteretter.
Vellagret edamer er en norskprodusert halvfast, modnet ost som opprinnelig stammer
fra byen Edam i Holland. Den runde osten er smidig og kan skjæres med høvel eller
kniv. Den har en ekstra fyldig, ren, syrlig og aromatisk smak.
Vellagret edamer ystes hos TINE Meieriet Ørsta og er modnet i minimum 12 måneder.

Oppbevaring: 0-4°C
Kan oppebvares i romtemperatur
i kortere perioder.
Holdbarhet: minimum 402 dager

TINE® Julebrunost 26 % 500 g
Etterspurt sesongprodukt som bidrar til julestemning i butikk.

• En del av TINE® sin felles julekampanje
• Veletablert juleprodukt
• Tilfører variasjon og stimulerer kategorien
• TINE® Julebrunost har hatt solid vekst siden den ble gjort om
til sesongvariant i 2011
• I salg fra uke 38

Varenavn:
Tine Julebrunost 500 g
TINE varenr.: 2907
EPD-nr.: 242651
Ant. i D-pk: 10

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
TINE® Julebrunost er en søtet brunost laget av kumelk, krydret med kardemomme.
Den populære sesongvarianten har en naturlig plass på julefrokosten og passer godt
på brødskive og knekkebrød så vel som til julekake og kjeks.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 358 dager

TINE® Nyt Yoghurt Molte/Vanilje 4 x 125 g
Årets julesmaker er sesongens favoritt molteyoghurt og
klassikeren vanilje

• Unikt juleprodukt tilpasset sesongen
• En del av julekampanjen til TINE®
• Øker relevansen av yoghurt som hverdagsdessert, til kos eller til helgen
• Tilfører variasjon og stimulerer til kategorivekst
• Porsjonspakninger for hygienisk servering

Varenavn:
TINE Yoghurt Nyt Julen
4x125 g
TINE varenr.: 102
EPD-nr.: 2138253
Ant. i D-pk: 6

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
Fyldig smaksrik yoghurt laget på melk og fløte. En nydelig smaksmiks av 2 x molte
og 2 x vanilje perfekt til hverdagskos i adventstiden.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 37 dager

Piano® Riskrem 5 kg
Norges mest brukte juledessert

• Sesongvarianten Piano® Riskrem blir også tilgjengelig i 2021
• Det blir ikke helt jul uten riskrem
• TINE® tilbyr Piano riskrem i 5 kilos spann helt klar til bruk
• Piano® Bringebærsaus er et naturlig tilbehør til riskremen

Varenavn:
Piano® Riskrem 5 kg
TINE-varenr.: 345
EPD-nr.: 2154342
Ant. i D-pak: 1

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
Riskrem er Norges mest brukte juledessert. Piano® kommer i 5 kilos spann og er helt
klar til bruk. Det naturlige tilbehøret er Piano® Bringebærsaus som finnes i ½ liter.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 33 dager

Piano® Bringebærsaus 0,5 l
Det naturlige tilbehøret til Piano® Riskrem

• Piano® Bringebærsaus er et naturlig tilbehør til riskremen
• Den passer også godt til Panna Cotta og andre melke- og fløtedesserter

Varenavn:
EAN D-pak:
Piano® Bringebærsaus 0,5 l
TINE-varenr.: 3753
EPD-nr.: 4080172
Ant. i D-pak: 10

Produktinformasjon:
Piano® Bringebærsaus er en smakfull dessertsaus laget med nydelige
bringebær fra Vik i Sogn.

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 177 dager

Tre varianter av Romas julebrus 0,5 l
Eventyrlig og prisvinnende julebrus

• Skap forfriskende og god stemning med Romas Julebrus
• Sesongvariantene blir også tilgjengelig i 2021

EAN D-pak:
Varenavn:
Romas Røde Julebrus 0,5 l
TINE-varenr.: 5662
EPD-nr.: 4729240
Ant. i D-pak: 24

Varenavn:
Romas Røde Julebrus u/sukker 0,5 l
TINE-varenr.: 5663
EPD-nr.: 4729257
Ant. i D-pak: 24

EAN D-pak:

Varenavn:
Romas Brune Julebrus 0,5 l
TINE-varenr.: 5664
EPD-nr.: 4729265
Ant. i D-pak: 24

EAN D-pak:

Produktinformasjon:
Romas julebrus kommer i tre varianter:
- Romas røde julebrus 0,5 l
- Romas røde julebrus uten sukker 0,5 l*
- Romas brune julebrus 0,5 l
*inneholder søtstoff

Oppbevaring: 0-4°C
Holdbarhet: 240 dager

Designendring - L3 2021
TINE® Kremgo®
TINE® IsKaffe™ med nytt design
TINE® Laktosefri melk med fristende design
Designendring TINE® Nyt Yoghurt Blåbær/Bringebær 4 x 125 g
Piano® i ny drakt

TINE® Kremgo®

Nytt design og Nyt Norge merking.

TINE® IsKaffe™ med nytt design
Norges mestselgende iskaffe får revitalisert design for hele
porteføljen. Enda tydeligere og distinkt i hylla.

TINE® Laktosefri melk
med fristende design
Samme gode smaken – uten laktose.

Designendring TINE® Nyt Yoghurt
Blåbær/Bringebær 4 x 125 g
Redesign på TINE® Nyt Blåbær/Bringebær
for å skape ytterligere vekst.

Piano® i ny drakt
De samme gode og kjente smakene
i et tidsriktig og helhetlig design.

