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GRYR® Naturell Havredrikk – nå med norsk havre, nytt design og mønekartong.

GRYR® Naturell Havredrikk 1 l

Produktinformasjon:

• Første havredrikk laget på norsk havre. Svært gode testresultater på smak*

• Fristende design som fremmer smak og snakker kategorispråket fra meieri

• 1,5 % fettinnhold. 10 % havre. Mønekartong. Bruksområde som en lettmelk

• Nøkkelhullsmerket - Kilde til fiber - Inneholder jod, kalsium, B12 og vitamin D

Oppbevaring: Kan oppbevares  
i romtemperatur 
Holdbarhet: 365 dager

* Kilde: Blindtest utført av Opinion august 2021, 100 respondenter. 
**Kilde: Blant aktører i 2021.

GRYR® Naturell havredrikk er første havredrikk laget av norsk havre og eneste havredrikk 
som er rik på jod**.  Den har en mild og god smak, i tillegg til å være nøkkelhullsmerket, 
som gjør det lett for mange å finne plass til den i hverdagen. 

Gryr Havredrikk Naturell 1L
TINE varenr.: 6950
EPD-nr.: 5894738
Ant. i D-pk: 10

Varenavn: EAN D-pak:



GRYR® Fyldig Naturell Havredrikk – nå med norsk 
havre, nytt design og mønekartong.

• Første havredrikk laget på norsk havre. Svært gode skummeegenskaper

• Fristende design som fremmer smak og snakker kategorispråket fra meieri

• 3 % fettinnhold. 10 % havre. Mønekartong. Bruksområde som en helmelk

• Rik på jod og kalsium. Kilde til folat, vitamin B12 og vitamin D

GRYR® Fyldig Naturell Havredrikk 1 l

Oppbevaring: Kan oppbevares  
i romtemperatur 
Holdbarhet: 365 dager

GRYR® Fyldig Naturell Havredrikk er første havredrikk laget av norsk havre og eneste 
havredrikk som er rik på jod*. Denne fyldige havredrikken, som har en rund og god 
smak, kan steames til en ekstra god kaffe eller brukes i matlaging og bakst. 

Produktinformasjon:

Gryr Havredr. Fyldig 1L
TINE varenr.: 6951
EPD-nr.: 5894787
Ant. i D-pk: 10

Varenavn: EAN D-pak:

*Kilde: Blant aktører i 2021.



GRYR® Revet smelter perfekt og er utviklet i samarbeid 
med Pizzabakeren®.

• Det plantebaserte ostealternativet med de beste smelteegenskapene* 

• GRYR® Revet er utviklet i samarbeid med Pizzabakeren®

• Fristende design som fremmer smak og snakker kategorispråket fra meieri

• Beriket med vitamin B12, kalsium og vitamin D

GRYR® Revet 200 g 

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 88 dager

GRYR® Revet gjør det enklere å velge plantebasert fordi den smelter perfekt og blir 
gyllen i ovnen. Bruk over- og undervarme for best resultat. 

Produktinformasjon:

Gryr Revet 200G
TINE varenr.: 6948
EPD-nr.: 5902705
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: EAN D-pak:

*Kilde: Testet hos Pizzabakeren® og i labtester.



Nå får bestselgeren GRYR® Matfløyel nytt navn og nytt design. 

• Kombiprodukt som både kan piskes til krem og er kokestabil i matlaging

• Nytt, fristende design som fremmer smak og snakker kategorispråket fra meieri

• Nytt navn. Ingen endring i EPD. Samme art.nr som tidligere

• Rullerende overgang fra gammelt til nytt design

GRYR® Matfløyel 0,3 l

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 113 dager

GRYR® gjør det enklere å mestre plantebasert matlaging. Bestselgeren GRYR® Matfløyel 
er enkel å bruke fordi den fungerer like bra kaldt som varmt, i søte som salte oppskrifter. 
Nytt design vil bidra til å senke terskelen for å prøve plantebasert for flere.

Produktinformasjon:

GRYR Matfløyel 0,3L
TINE varenr.: 6357
EPD-nr.: 5113857
Ant. i D-pk: 10

Varenavn: EAN D-pak:



TINE® Piskbar sjokoladefløte 10l BIB 
Nyheten TINE® Piskbar sjokoladefløte er laget på norsk fløte med høy 
kvalitet og god smak

• Piskbar sjokoladefløte – basert på norsk fløte

• Inneholder belgisk sjokolade 

• Enkel å piske til ferdig krem 

• Passer perfekt til desserter, kakefyll, mousse, kreminnlegg til kaker, terter mm. 

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 90 dager

TINE® Piskbar sjokoladefløte er basert på norsk fløte med høy kvalitet og god smak. Den 
inneholder belgisk sjokolade som gir den en mild, men samtidig fyldig smak av deilig 
sjokolade. 

Produktinformasjon:

TINE Piskbar sjokoladefløte 
10l BIB
TINE varenr.: 6964
EPD-nr.: 5928072
Ant. i D-pk: 1

Varenavn: EAN D-pak:



TINE® Yoghurt Bærmiks – ny smak i 850 g sortimentet.

• Ny, nydelig smak med bred smaksappell: bærmiks av blåbær og jordbær

• Stimulerer variasjon og økt prøving

• Erstatter granateple/bringebær 

TINE® Yoghurt Bærmiks 850 g

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 37 dager 

Ny smak med bred smaksappell i 850 g serien.
Produktinformasjon:

TINE Yoghurt Bærmiks 850G
TINE varenr.: 6962
EPD-nr.: 5895776
Ant. i D-pk: 6

Varenavn: EAN D-pak:

Limited 
edition 



Ny klassiker i TINE® Yoghurt-serien.  Nydelig jordbæryoghurt 
med et hint av lime.

• Ny jordbærsmak med et hint av lime

• Stimulerer variasjon og økt prøving

TINE® Yoghurt Jordbær & Lime 850 g

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 37 dager 

Ny bred smak med en spennende tvist i 850 g serien.
Produktinformasjon:

TINE Yoghurt Jordbær/Lime 
850G
TINE varenr.: 6946
EPD-nr.: 5895768
Ant. i D-pk: 6

Varenavn: EAN D-pak:



TINE® Yoghurt Naturell Gresk Type er en fyldig, proteinrik 
og laktosefri yoghurt - perfekt til frokost og matlaging.

• Gresk type har en fyldig konsistens som mange foretrekker*

• Passer godt til frokost og matlaging

• Volumvekst ved å øke relevans inn i store brukssituasjoner som frokost og matlaging

• Nyt Norge-merket: Gresk type yoghurt produsert i Norge

TINE® Yoghurt Naturell Gresk Type 850 g

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 34 dager

Norges mest spiste naturell yoghurt, nå i en ny variant, fyldigere, laktosefri og proteinrik. Det 
brukes 2,5 ganger mer melk for å lage TINE® Yoghurt Naturell Gresk Type enn ved tradisjonell 
yoghurtproduksjon. Dette bidrar til at yoghurten blir fyldigere og naturlig rik på protein. Det 
som kalles gresk yoghurt i markedet i dag er produsert i Hellas, mens gresk type yoghurt kan 
produseres hvor som helst, også på Frya - midt i Gudbrandsdalen – av norsk melk. Nyt Norge 
– velg TINE® Yoghurt Gresk Type.

Produktinformasjon:

TINE Gresk Type Yoghurt  
Naturell 850G
TINE varenr.: 6945
EPD-nr.: 5895750
Ant. i D-pk: 6

Varenavn: EAN D-pak:

*Kilde: Kantar webtest jan/2021: Fyldig yoghurt er den viktigste smaksdriveren på yoghurt. 25 % synes proteinrik er viktig ved valg av yoghurt.



Go’morgen® Tropisk UTEN tilsatt sukker – perfekt til müsli. Med et 
naturlig innhold av sukker fra melk og frukt. Inneholder søtstoffer.

• Yoghurt på storformat som leverer på driverne uten tilsatt sukker og få kalorier

• Produkter som er uten tilsatt sukker er i vekst

• Sunnhet er en sentral driver i mellommåltid, spesielt blant yngre generasjoner

• Pose er en praktisk emballasje som flere ønsker seg

Go’morgen® Tropisk UTEN tilsatt sukker 730 g

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 39 dager

Go’morgen® UTEN på stor pose har nå også hele 40 % færre kalorier, i tillegg til at 
den er proteinrik og laktoseredusert. Yoghurten er perfekt til müsli.

Produktinformasjon:

Go’morgen Tropisk Uten 730G
TINE varenr.: 6932
EPD-nr.: 5892864
Ant. i D-pk: 6

Varenavn: EAN D-pak:



Favorittsmaken bringebær på en praktisk pose, perfekt på farten. Med et 
naturlig innhold av sukker fra melk og bær. Inneholder søtstoffer.

• Produkter som er uten tilsatt sukker er i vekst

• Go’morgen® treffer bredt, både unge og voksne

• Bestselgersmaken bringebær fra Go’morgen® UTEN tilsatt sukker

Go’morgen® Bringebær UTEN tilsatt sukker 
125 g

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 39 dager

Go’morgen® Bringebær UTEN tilsatt sukker er et smakfullt mellommåltid. Med et naturlig 
innhold av sukker fra melk og bær. Inneholder søtstoffer. Kommer i en praktisk pose som 
er perfekt på farten.

Produktinformasjon:

Go’morgen Bringebær UTEN 
125G
TINE varenr.: 6931
EPD-nr.: 5893201
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: EAN D-pak:



TINE® Nyt fyldig yoghurt nå med to nye smaksfavoritter.

• Årets smak: Kokos & Sjokoladecrisp er en limited edition i salg til L1 23

• Bredder bruk til kos og helg 

• Fristende smaker for alle som spiser yoghurt til hverdagskos

TINE® Nyt Vanilje & Sjokoladecrisp 120 g 
TINE® Nyt Kokos & Sjokoladecrisp 120 g

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 37 dager 

TINE® Nyt fyldig yoghurt, nå med to nye spennende smaker. Vanilje & sjokoladecrisp er 
en populær kombinasjon som garantert blir en favoritt i familien. Kokos & sjokoladecrisp 
er en kjent kombinasjon fra sjokoladeverden. Yoghurtene er perfekt til hjemmekos eller 
på farten. 

Produktinformasjon:

TINE Yog Nyt Vanilje/Sjokocrisp 
120G
TINE varenr.: 6954
EPD-nr.: 5895735
Ant. i D-pk: 6

Varenavn: Varenavn:EAN D-pak: EAN D-pak:
TINE Yog Nyt Kokos/Sjokocrisp 
120G
TINE varenr.: 6953
EPD-nr.: 5895743
Ant. i D-pk: 6

Limited 
edition 



Kjent og godt presterende yoghurtsmak som bredder smaksuniverset innen 
smaksatt syrnet. Med et naturlig innhold av sukker fra melk. Inneholder søtstoffer.

• Variasjon trigger til økt bruk

• Bred målgruppe – Folk flest er opptatt av helse, velvære og å styrke immunforsvaret

• Populær smak

Biola® Vanilje UTEN tilsatt sukker 1000 g

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 39 dager 

Nyheten Biola® Vanilje både smaker godt og gjør godt. Den er fettfri og uten tilsatt 
sukker, med et naturlig innhold av sukker fra melk. I tillegg til deilig smak fra vaniljefrø, 
inneholder den nøye utvalgte melkesyrebakterier, A+B og LGG®, samt vitamin D. Det 
bidrar til immunforsvarets funksjon sammen med et variert og balansert kosthold og sunn 
livsstil.  

Produktinformasjon:

Biola Vanilje Uten 1000G
TINE varenr.: 5771
EPD-nr.: 5794326
Ant. i D-pk: 6

Varenavn: EAN D-pak:



Bestselgere i lettere utgaver.

• Godt etablerte bestselgere i lettere utgaver

• Nøkkelhull og Nyt Norge 

• Design som tydeliggjør lettost og de funksjonelle fordelene

• Økt fokus på lett i kommunikasjon i 2022

Norvegia® Lett 1 kg
Norvegia® Lett Skivet 300 g

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 88 dager 

Norges mest solgte lettoster i større forpakninger. Ny resept i 2021 som leverer enda bedre 
på smak og konsistens. 

Produktinformasjon:

Norvegia Lett 16% Ca. 1Kg
TINE varenr.: 6934
EPD-nr.: 5899877
Ant. i D-pk: 8

Varenavn: Varenavn: EAN D-pak:
Norvegia Lett 16% Skivet 300g 
TINE varenr.: 6933
EPD-nr.: 5899885
Ant. i D-pk: 16



Relansering med fokus på smak og sunnhet.

• Forbedret kjøttkvalitet leverer på ønske fra forbruker om mer smak*

• Gjør det enkelt å spise sunnere med hele porteføljen på lettost

• Ny smak i tubeost skal utvide segmentet - Norvegia® Smørbar Chiliost

• Fokus på protein og lett skal gjøre lettkategorien mer funksjonell og attraktiv 

Norvegia® Smørbar Proteinrik Lettost 165 g 

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 175 dager 

Baconost og skinkeost med ny og bedre smak. Laget med bacon av røkt og saltet sideflesk og 
skinke fra lår av svin. Norvegia® Smørbar gjør det enkelt å spise mindre mettet fett med alle 
produkter basert på Norvegia® lettost. Ny smak i segmentet med chiliblanding leverer på 
økende trend etter eksotisk mat** og skal utvide segmentet. 

Produktinformasjon:

Norvegia Lett Baconost Tube 
165G
TINE varenr.: 6955
EPD-nr.: 5898606
Ant. i D-pk: 8

Varenavn: Varenavn: Varenavn:EAN D-pak: EAN D-pak: EAND-pak:

* Kilde: Opinion 2020.  
**Kilde: Spisefakta 2020.

Norvegia Lett Skinkeost Tube  
165G
TINE varenr.: 6956
EPD-nr.: 5898614
Ant. i D-pk: 8

Norvegia Lett Chiliost Tube  
165G 
TINE varenr.: 6957
EPD-nr.: 5898663
Ant. i D-pk: 8



Norvegia® Smørbar Proteinrik Lettost  
kuvert 60x20g
Praktisk kuvertemballasje

• Norvegia® Smørbar i kuvert er både praktisk og hygienisk

• Forbedret kjøttkvalitet leverer på ønske fra forbruker om mer smak*

• Hele porteføljen på lettost gjør det enkelt å spise sunnere

• God holdbarhet

• Naturlig laktosefri

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 165 dager 

Baconost og skinkeost med ny og bedre smak. Laget med bacon av røkt og saltet sideflesk og
skinke fra lår av svin. Norvegia® Smørbar gjør det enkelt å spise mindre mettet fett med alle
produkter basert på Norvegia® lettost. 

Produktinformasjon:

Norvegia® Smørbar Bacon Lett 
kuvert 60 x 20 g
TINE varenr.: 2782
EPD-nr.: 5898267
Ant. i D-pk: 1

Varenavn: Varenavn:EAN D-pak: EAN D-pak:
Norvegia® Smørbar Skinke Lett 
kuvert 60 x 20 g
TINE varenr.: 2783
EPD-nr.: 5898283
Ant. i D-pk: 8

* Kilde: Opinion 2020.  



Rask og enkel pizzakos.

• Hvit pizzasaus er laget av TINE® Crème Fraîche 18 % fett, hvitløk, paprika og basilikum

• Rømmedressing er laget av TINE® Lettrømme 10 % og urter

• Klar til bruk i praktisk pakning (klemmepose) 

• Hvit pizzasaus passer til en porsjonspizza og ca. 1/2 langpanne-pizza 

TINE® Hvit Pizzasaus 125 g
TINE® Rømmedressing 10 % 125 g

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 39 dager / 34 dager 

Pizza spises i gjennomsnitt 31 ganger årlig av nordmenn og hvit pizza er en stor forbruker-
trend. Produktene leverer på convenience og på lavere fettprosent enn annet på markedet.  

Produktinformasjon:

TINE Hvit pizzasaus Crème 
Fraîche 125G
TINE varenr.: 6943
EPD-nr.: 5890017
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: Varenavn:EAN D-pak: EAN D-pak:
TINE Rømmedressing Urter 10% 
125G
TINE varenr.: 6942
EPD-nr.: 5894670
Ant. i D-pk: 12



En robust og fyldig matfløte – perfekt til koking over tid.

• Kan brukes på samme måte som matfløte, og kan i tillegg erstatte kremfløte i retter 
som krever koking

• Ca. 50 % av kremfløtesalget brukes til matlaging. Fett er barriere i hverdagen

• Finnes allerede i utlandet og er en bestselger i storhusholdningssegmentet

TINE® Kokefløte 18 % 3 dl

Oppbevaring: 0-4°C  
Kan oppbevares i romtemperatur  
i inntil 4 uker 
Holdbarhet: 113 dager 

TINE® Kokefløte 18 % er perfekt til koking over tid og skiller seg ikke ved varmebehandling. 
Kokefløtens fyldighet og robuste egenskaper, kombinert med den lave fettprosenten, gjør den 
ideell til hverdagsmiddagen.

Produktinformasjon:

TINE Kokefløte 18% 3Dl
TINE varenr.: 6926
EPD-nr.: 5889084
Ant. i D-pk: 10

Varenavn: EAN D-pak:
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Verdens kanskje mest populære smakstilsetning kombinert med rund kaffesmak,  
UTEN tilsatt sukker. Med et naturlig innhold av sukker fra melk. Inneholder søtstoff.  

• Verdens kanskje mest populære smak; vanilje!

• Inspirert av italienske iskrembarer

• Styrkemarkering (kaffebønner) forenkler valget. Denne har styrke 2

• Prelansering fra uke 5

TINE® IsKaffe™ Gusto Vaniglia UTEN tilsatt 
sukker 330 ml 

Oppbevaring: 0-8°C  
Holdbarhet: 145 dager 

TINE® IsKaffe™ appellerer bredt med en smak alle liker og kan lett bli en ny «kose»-smak på 
linje med supersuksessen TINE® IsKaffe™ Salty Caramel UTEN tilsatt sukker.
Sesong- og limited editions er et godt etablert grep for å aktualisere både segmentet og TINE® 
IsKaffe™ i målgruppen.

Produktinformasjon:

TINE IsKaffe Gusto Vaniglia 
UTEN 330Ml
TINE varenr.: 6917
EPD-nr.: 5895677
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: EAN D-pak:



En digg nyhet fra Litago® – tilgjengelig i en begrenset periode.  
Med et naturlig innhold av sukker fra melk. Inneholder søtstoffer. 

• Smaken er hentet fra iskremverdenens favorittliste!

• Erstatter Litago® Kokosbolle UTEN tilsatt sukker

• Limited edition aktualiserer kategorien og bidrar til fokus på hele porteføljen

• Prelansering fra uke 5

Litago® Cookie Dough UTEN tilsatt sukker 1/2 l

Oppbevaring: 0-8°C  
Holdbarhet: 87 dager 

Litago® er tilbake med en ny digg smak av Cookie Dough – hentet fra iskremverdenens  
favorittliste. Nyheten lanseres helt UTEN tilsatt sukker, med et naturlig innhold av sukker fra 
melk. Inneholder søtstoffer.

Produktinformasjon:

TINE Litago Cookie Dough 
Uten 1/2L
TINE varenr.: 6916
EPD-nr.: 5894761
Ant. i D-pk: 10

Varenavn: EAN D-pak:



TINE® Yoghurt Sesong kommer med nye smaker.

• Spennende smaker og variasjon i kategorien

• Brede og gode smaker 

• Porsjonspakninger for hygienisk servering

• Ingen endring i varenr og EPD-nr

TINE® Yoghurt Sesong Vår/Sommer 8 x 150 g

Oppbevaring: 0-4°C  
Holdbarhet: 37 dager 

En spennende smaksmiks av fire ulike smaker: 2 x mango & pasjon,  2 x fersken, 2 x jordbær & 
lime og 2 x blåbær & jordbær.

Produktinformasjon:

TINE Yoghurt Sesong Vår/Som-
mer 8x150G
TINE varenr.: 638
EPD-nr.: 1756360
Ant. i D-pk: 3

Varenavn: EAN D-pak:



Sesongsuksessen er tilbake. 

• En spennende smakskombinasjon av eple og tydelig smak av bringebær

• Treffer en kvalitetsmotivert målgruppe som er opptatt av den ferskeste juicen

• Kvalitetsjuice til frokost, eller som et friskt og alkoholfritt alternativ til lunsj eller middag

• Salgsperiode uke 3-38, 2022 (erstatter Eplejuice frå Hardanger 1 l)

Sunniva® Presset Sesong Eple med bringebær 
fra Sogn 1 l

Oppbevaring: 0-4°C  
Holdbarhet: 60 dager 

En spennende sesongsmak med en forfriskende smak av epler fra Sydtyrol og bringebær fra 
Sogn.  Det er en kvalitetsjuice som passer perfekt som kos til helgefrokosten. Sesongen leverer 
både på god smak og sunnhet. Et lite glass juice hver morgen inngår som 1 av 5 om dagen. 
Inneholder eplesortene Golden Delicious, Stark, Delicious, Morgenduft og Kanzi.

Produktinformasjon:

TINE Presset Eple/Bringebær-
juice 1L
TINE varenr.: 6706
EPD-nr.: 5429725
Ant. i D-pk: 10

Varenavn: EAN D-pak:



En spennende og smakfull sesongsmak med 30 % grønnsaker. 

• Sunnhetsalibiet til juice med 30 % grønnsaker 

• 31 % ønsker produkter som leverer på 1 av 5 om dagen*

• Salgsperiode uke 8-38, 2022

Sunniva® Frukt og grønnsaksjuice gul sesong 
1 l

Oppbevaring: 0-4°C  
Holdbarhet: 60 dager 

En spennende smakskombinasjon av frukt og grønnsaker som både er sunn og smaker godt. 
Med smak av eple, gulrot, søtpotet, fersken, appelsin, sitron og pasjonsfrukt . Kommer også i 
en rød variant som har fått forbedret resept og nytt design. Et lite glass Sunniva frukt og grønn-
saksjuice hver morgen inngår som 1 av de anbefalte 5 om dagen.

Produktinformasjon:

Sunniva frukt/gr.juice 1L
TINE varenr.: 5294
EPD-nr.: 4191011
Ant. i D-pk: 10

Varenavn: EAN D-pak:

*Kilde: Opinion Sunniva berikelse rapport, 08.07.2020.



En forfriskende start på dagen med et glass Biola® Guava Eple.
Med et naturlig innhold av sukker fra melk. Inneholder søtstoffer.

• Nye smaker og variasjon skaper oppmerksomhet som bidrar til aktivisering  

• Guava Eple har en eksotisk vri i kombinasjon med en velkjent smak

• Bred målgruppe – Folk flest er opptatt av helse, velvære og å styrke immunforsvaret

• Tilgjengelig i lanseringsvindu L1 og L2

Biola® Sesong Guava Eple UTEN tilsatt sukker 
1000 g

Oppbevaring: 0-4°C  
Holdbarhet: 39 dager 

Biola® både smaker godt og gjør godt. I tillegg til deilig smak fra frukt, har den nøye utvalgte 
melkesyrebakterier, A+B og LGG®, samt vitamin D. Det bidrar til immunforsvarets funksjon 
sammen med et variert og balansert kosthold og sunn livsstil.  

Produktinformasjon:

Biola Guava/Eple Uten 1000G
TINE varenr.: 6939
EPD-nr.: 5883327
Ant. i D-pk: 6

Varenavn: EAN D-pak:



Relansering / designendring
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Forbedret resept og nytt design. 

• Sunnhetsalibiet til juice med 32 % grønnsaker 

• 31 % ønsker produkter som leverer på 1 av 5 om dagen*

• Salgsperiode uke 8-38 2022

Sunniva® Frukt- og Grønnsaksjuice Rød 1 l

Oppbevaring: 0-4°C  
Holdbarhet: 60 dager 

En spennende smakskombinasjon av frukt og grønnsaker som både er sunn og smaker godt. 
Med smak av eple, gulrot, bringebær, sitron, rødbet og søtpotet. Kommer også i en gul variant 
som sesongprodukt. Et lite glass Sunniva frukt og grønnsaksjuice hver morgen inngår som 1 av 
de anbefalte 5 om dagen

Produktinformasjon:

Sunniva Frukt/Gr Juice Eple/
Br 1l
TINE varenr.: 5295
EPD-nr.: 4191029
Ant. i D-pk: 10

Varenavn: EAN D-pak:

*Kilde: Opinion Sunniva berikelse rapport, 08.07.2020.



TINE® Junior yoghurt på klemmepose i to smaksfavoritter. 

• Nå med mindre fett og Nøkkelhullsmerking

• Mindre fett bidrar til å realisere bransjens forpliktelser i henhold til 
Intensjonsavtalen

TINE® Junior Yoghurt Banan 90 g 
TINE® Junior Yoghurt Jordbær 90 g

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 36 dager / 35 dager

TINE® Junior Yoghurt banan og jordbær er to smaksfavoritter blant barn som nå inne-
holder mindre fett og er Nøkkelhullsmerket. Banan erstatter blåbær. 

Produktinformasjon:

TINE Junior Yoghurt Banan 90G
TINE varenr.: 6961
EPD-nr.: 5895792
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: Varenavn:EAN D-pak: EAN D-pak:

Nyhet Relansering

TINE Junior Yoghurt Jordbær 90G
TINE varenr.: 6345
EPD-nr.: 5107206
Ant. i D-pk: 12



TINE® Ekte Ost kommer nå i poseformat. Mindre plast - like mye ost.

• Samme produkt, i ny poseforpakning

• Mindre plast, like mye ost

• Praktisk åpne/lukke- løsning for bedre holdbarhet

TINE® Ekte Ost Revet - fra beger til pose

Oppbevaring: 0-4°C  
Holdbarhet: 88 dager 

Produktinformasjon:

Varenavn:
TINE Ekte Revet Ost Original 
300G
TINE varenr.: 6935
EPD-nr.: 5897301
Ant. i D-pk: 10

EAN D-pak:

TINE Ekte Revet Ost 4 Oster 
250G
TINE varenr.: 6936
EPD-nr.: 5897285
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: EAN D-pak:

TINE Ekte Revet Ost Pizza 250G
TINE varenr.: 6937
EPD-nr.: 5897236
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: EAN D-pak:

TINE Ekte Revet ost Smaksrik 
200G
TINE varenr.: 6959
EPD-nr.: 5898374
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: EAN D-pak:

TINE® Ekte Revet Ost Smaksrik er en blanding for deg som liker at osten har litt mer karakter, 
og som ønsker å eksperimentere med nye smaker innen revet ost. Osteblandingen er utviklet i 
samarbeid med Kokkelandslaget og består av lik andel TINE® Norsk Mozzarella, TINE® Vellagret 
Norvegia og Snøfrisk® Ekte Hvit Geitost.

Nyhet



TINE® Brunost etter tradisjon fra Heidal – en spennende  
brunost med mørk farge og kraftig smak.

• En mørk brunost med kraftig smak og antydning til en brent, syrlig karakter

• Produseres i Gudbrandsdalen etter tradisjon fra Heidal

TINE® Heidal Brunost 500 g

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 358 dager 

TINE® Brunost etter tradisjon fra Heidal er en brunost som kokes lenge slik at den blir ekstra 
mørk i fargen og får en kraftig smak med antydning til en brent, syrlig karakter. Brunosten er 
naturlig rik på kalsium og jod.

Produktinformasjon:

TINE Heidal Brunost 500G
TINE varenr.: 2977
EPD-nr.: 5898697
Ant. i D-pk: 10

Varenavn: EAN D-pak:



Enda enklere kos med smøremyk Kremgo®. 

Ingen endring i varedata

• Ny konsistens skårer signifikant bedre i smørbarhet enn dagens*

• Tydelig kommunisert endring på f-pak og d-pak i en periode 

TINE® Kremgo® med mer smøremyk resept

Med ny smøremyk resept er TINE® Kremgo® enda enklere å nyte til hverdag og til kos. TINE® 

Kremgo® er friske, milde og smøremyke kremoster som passer bra til det meste, som pålegg 
eller smaksforsterker i matlagingen.

Produktinformasjon:

*Kilde: Opinion, 2020.



YT® Sportsdrikk, nå med en nyhet og en relansering.

• Nyhet – YT® Sportsdrikk kommer nå med smak av røde bær

• YT® Sportsdrikk med smak av Sitrus har fått ny resept som er mer lettdrikkelig

• YT® Sportsdrikk bidrar til å holde deg hydrert og opprettholde prestasjon under langvarig 
utholdenhetstrening 

• Kjent merkevare som investerer i kategorien

YT® Sportsdrikk med smak av røde bær 0,5 l
YT® Sportsdrikk med smak av sitrus 0,5 l

Oppbevaring: Kan oppbevares  
i romtemperatur 
Holdbarhet: 263 dager

YT® Sportsdrikk har fått en mer lettdrikkelig formula. Kombinasjonen av karbohydrater og 
salter bidrar til at væsken raskere tas opp i kroppen. Væsken rehydrerer, karbohydratene 
gir næring til musklene mens elektrolyttene bidrar til å gjenopprette væskebalansen. 

Produktinformasjon:

Yt Sportsdrikk Røde Bær 1/2L 
TINE varenr.: 6938
EPD-nr.: 5894373
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: Varenavn:EAN D-pak: EAN D-pak:
Yt Sportsdrikk Sitrus 1/2L 
TINE varenr.: 6333
EPD-nr.: 5103890
Ant. i D-pk: 12

Nyhet Relansering



Endring av merkevare og format. 

• Overgang til veievare øker utnyttelse av osten og reduserer matsvinn 

• Samler flere geiteprodukter under det velkjente Snøfrisk® merket

• Nytt design ivaretar gjenkjennelse av pakning for dagens brukere

• Geitost er et viktig alternativ til ku for allergikere og miljøbevisste*

Snøfrisk® Ekte Hvit Geitost <4 hg

Oppbevaring: 0-4°C  
Holdbarhet: 118 dager 

Snøfrisk® Ekte Hvit Geitost er ystet på geitemelk i meieriet på Storsteinnes. Osten kommer i en 
firkantet bit og kan høvles for bruk på brødskiven eller rives for ekstra smak i varme retter.

Produktinformasjon:

Snøfrisk Ekte Hvit Geitost Ca. 
340G
TINE varenr.: 6911
EPD-nr.: 5887070
Ant. i D-pk: 8

Varenavn:

*Kilde: Mintel, 2021.



Nytt design med fokus på sterkere fjernsignal og synlighet i butikk.

• Viderefører elementer fra dagens design og beholder link til tradisjon og kultur

• Forsterket branding og fokus på at forbruker skal kjenne igjen sin favoritt

• Økt fokus på funksjonelle fordeler (rik på kalsium, vitamin B12 og jod)

• Glidende overgang i butikk fra ca. mars 2022

• Navneendring fra Ekte Geitost til Geitost

TINE® Brunost og TINE® Prim med nytt design

Brunost har en sentral plass i norsk mattradisjon og er for mange nordmenn et favorittpålegg. 
Brunost er en søt, fyldig ost med en svak smak av karamell. Osten smaker godt i seg selv – og 
enda bedre på alt som er nybakt eller nystekt.

Produktinformasjon:

Ingen endring i varedata



Sprett® Pluss Prim relanseres med ny resept som har vesentlig mindre  
tilsatt sukker.

• Et tiltak i tråd med intensjonsavtalen om å redusere tilsatt sukker i produkter

• Reduserer fra 8 % til 3 % tilsatt sukker

• Primen er beriket med jern og er naturlig rik på kalsium og jod

TINE® Junior Prim 300 g -  
nå med mindre tilsatt sukker

Oppbevaring: 0-4°C  
Holdbarhet: 113 dager 

TINE® Junior Prim er en prim som passer for kropper i vekst. Den er beriket med jern og er  
naturlig rik på kalsium og jod. Som en del av et variert og balansert kosthold og en aktiv hverdag 
er kalsium nødvendig for at barns skjelett skal utvikles normalt. Jod bidrar til barns normale vekst 
og jern bidrar til normal kognitiv utvikling hos barn. 

Produktinformasjon:

TINE Junior Prim 300G
TINE varenr.: 3063
EPD-nr.: 5898515
Ant. i D-pk: 16

Varenavn: EAN D-pak:



Go’morgen® UTEN tilsatt sukker med enda færre kalorier. Med et naturlig 
innhold av sukker fra melk og frukt/bær. Inneholder søtstoffer.

• Go’morgen® UTEN tilsatt sukker har blitt enda bedre

• 40 % færre kalorier på liten og stor pose

• 30 % færre kalorier på beger (utenom vanilje)

• Både beger og pose blir nå laktoseredusert

• Fortsatt rik på protein  

Stor relansering av Go’morgen® UTEN tilsatt 
sukker 

Go’morgen® Yoghurt UTEN tilsatt sukker er et smakfullt mellommåltid. Med et naturlig innhold 
av sukker fra melk og frukt/bær. Inneholder søtstoffer. Nå har yoghurten blitt enda bedre med 
enda færre kalorier, mindre karbohydrater og fett. I tillegg er den rik på protein og blir nå også 
laktoseredusert.

Produktinformasjon:

Ingen endring i varedata



Nå reduseres fettinnhold på TINE® Lettrømme fra 18 % fett til 17 % fett.

• Bidrar til reduksjon av ca. 65 tonn mettet fett årlig, i tråd med gjeldende bransjeavtale

• Bygger opp under forbrukers ønske om redusert inntak av mettet fett

• Opprettholder samme høye kvalitet, gjennom grundig testing

TINE® Lettrømme med redusert fettinnhold

Vi reduserer fettinnholdet på TINE Lettrømme fra 18 % til 17 % fett. Dette gjelder for TINE® Lettrømme, 
TINE® Lettrømme Økologisk og TINE® Lettrømme Laktosefri. 

Produktinformasjon:

Ingen endring i varedata
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