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En mild og god smak av tropiske frukter på 0,5 l format.

Sunniva® Original Tropisk 0,5 l

Produktinformasjon:

• Den mest populære blandingssmaken i juicekategorien 

• Treffer en målgruppe som ønsker smaksvariasjon 

• Perfekt «på farten» format 

• Småformater i sterk vekst siste år, +16 %*

Oppbevaring: Kjølevare 0 – 4 °C 
Restholdbarhet: 28 dager

*Kilde: Nielsen, verdi, MAT w04 2022.

En spennende smakskombinasjon av tropiske frukter. Med smak av eple, ananas, appel-
sin, fersken, mango, pasjonsfrukt og banan. Passer perfekt på farten som forfriskende 
påfyll og til lunsjen. Husk at juice inngår som 1 av 5 porsjoner frukt og grønnsaker hver 
dag. 

TINE Tropisk Juice Original ½L
TINE varenr.: 6970
EPD-nr.: 5933205
Ant. i D-pk: 10

Varenavn: EAN F-pak:



Ny sukkerfri smak i fast sortiment.  
Inneholder søtstoffer.

• Sunniva® isTe™ med sort te og smak av sitron – UTEN sukker

• Fjorårets sukkerfrie limited edition tilbake i fast sortiment

• Nytt design – fra ZERO til UTEN Sukker

• Sitron er en av de største smakene globalt på iste*

• Lettvarianter med sitronsmak har god vekst i kategorien**

Sunniva® isTe™ Sitron UTEN Sukker 0,5 l

Oppbevaring: 0-20 °C  
Restholdbarhet: 50 dager

Sesongsuksessen er tilbake. Etter gode tilbakemeldinger og ønske fra forbruker 
kommer fjorårets sukkerfrie limited edition Sunniva® isTe™ med smak av sitron tilbake. 
Vi øker antall sukkerfrie iste varianter i fast sortiment med en av de største smakene 
globalt på iste. 

Produktinformasjon:

Sunniva isTe Sitron UTEN 1/2L
TINE varenr.: 6854
EPD-nr.: 5716964
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: EAN F-pak:

*Kilde: Merkevaretracker T2 2021.
**Kilde: Norsk bryggeriforening.



Bestselgere fra TINE® IsKaffe™ på plasseffektiv og salgsutløsende 1/4-pall.

• Bestselgere på samme pall tilpasset mindre butikker

• Kategorien forsetter sin eventyrlige vekst med 11,7 %* 

• TINE® IsKaffe™ har en vekst på hele 22,6 %* 

• TINE® IsKaffe™ UTEN tilsatt sukker-varianter står for over 70 % av kategoriveksten og 
86 % av merkets vekst* 

• Tilgjengelig fra uke 14

TINE® IsKaffe™ 96 stk. Cappuccino 330 ml  
– 48 stk. Salty Caramel UTEN tilsatt sukker 
330 ml

Oppbevaring: 0-4 °C  
Kan uåpnet oppbevares i romtemperatur. 
Restholdbarhet: 50 dager

Bestselgere på samme pall for mindre dagligvareutsalg og KBS. TINE® IsKaffe™ Salty  
Caramel UTEN tilsatt sukker med over 100 % vekst, mens den ubestridte ener Cappuccino 
har vekst på 5 %*. Målgruppen er kvinner og menn 16-44 år samt alle andre som elsker 
smaken av iskaffe. TINE® IsKaffe™ Salty Caramel UTEN tilsatt sukker har et naturlig innhold 
av sukker fra melk og inneholder søtstoffer. 

Produktinformasjon:

TINE IsKaffe Capp./Salty  
Caram Uten ¼ Pall  
TINE varenr.: 6975
EPD-nr.: 5960380
Ant. i D-pk: 144

Varenavn: EAN D-pak:

*Kilde: Nielsen Answers, volum, MAT, W40/2021, DGV.
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Guava tilbake, nå UTEN sukker. 
Inneholder søtstoffer. 

• Sunniva® isTe™ limited edition med god og forfriskende smak av guava

• Guava tilbake i butikk som sukkerfri variant 

• Uten sukker er den nest største driveren for penetrasjon i kategorien*

• Skaper nyhetsverdi i kategori i høysesong med limited editions

• Tilgjengelig i butikk uke 14-38

Sunniva® isTe™ Guava UTEN Sukker 0,5 l 

Oppbevaring: 0 - 20°C 
Restholdbarhet: 50 dager

Ny limited edition fra Sunniva® isTe™ med forfriskende smak av hvit te og guava – helt 
sukkerfri. Leverer sterkt på smak og vil bli en favoritt blant de som har savnet guava i 
butikkhyllen. Limited edition skaper liv i kategorien og oppfordrer til prøving. 

Produktinformasjon:

Sunniva isTe Guava Uten 1/2L
TINE varenr.: 6966
EPD-nr.: 5942529
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: EAN F-pak:

*Kilde: Merkevaretracker T2 2021.
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Sunniva® isTe™ med tropisk smak og energi – UTEN Sukker. 
Inneholder søtstoffer. 

• Sunniva® isTe™ med forfriskende tropisk smak og energi

• 14 mg koffein per 100 ml / 70 mg koffein per flaske

• Tilsatt vitaminene niacin, B6 og folsyre, som bidrar til å redusere tretthet  
og utmattelse. Nytes som en del av et variert og balansert kosthold og en sunn 
livsstil

• Skaper liv i kategori med limited editions i høysesong

• Tilgjengelig i butikk uke 14-38

Sunniva® isTe™ Tropisk Energi UTEN Sukker 
0,5 l

Oppbevaring: 0-20°C 
Restholdbarhet: 50 dager

Ny limited edition fra Sunniva® isTe™ med tropisk smak og energi. Iste kategoriens 
svar på veksten i energidrikke som skal skape en unik posisjon i kategorien. Dette blir 
eneste iste i kategorien med energipåstand. 

Produktinformasjon:

Sunniva isTe Energi Uten 1/2L
TINE varenr.: 6965
EPD-nr.: 5942479
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: EAN F-pak:
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Ferdigpakket eksponeringsløsning med sommerens limited editions.

• 1/4 mikspall med 50/50 fordeling

• Sommerens favoritter UTEN Sukker. Inneholder søtstoffer.

• Aktiviserer kategorien med selgende display på gulv

• Påminnelse og synlighet i kategori i høysesong (sommer)

• Tilgjengelig i butikk uke 14-38

Sunniva® isTe™ 96 stk. Guava UTEN Sukker 0,5 
l - 96 stk. Tropisk Energi UTEN Sukker 0,5 l 

Oppbevaring: 0-20°C 
Restholdbarhet: 50 dager

Mikspall med kun sukkerfrie produkter. Pallen er sammensatt av sommerens limited edi-
tions fra Sunniva® isTe™, Guava UTEN Sukker og Tropisk Energi UTEN Sukker. Inneholder 
søtstoffer. Selgende display på gulv som gjør at shopper enkelt finner sommerens ny-
heter på samme pall. IsTe® Tropisk Energi er tilsatt vitaminene niacin, B6 og folsyre som 
bidrar til å redusere tretthet og utmattelse. Nytes som en del av et variert og balansert 
kosthold og en sunn livsstil.

Produktinformasjon:

Sunniva Iste Mix 192x1/2L 
1/4 Pall
TINE varenr.: 6967
EPD-nr.: 5954250
Ant. i D-pk: 192

Varenavn: EAN D-pak:
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Ny spennende sesongvariant.

• En klassiker i vekst – nå med smak av vanilje 

• +34 % volumvekst siste 2 år*

• Vanilje er den største milkshakesmaken internasjonalt – etter sjokolade

• Sommer er høysesong for milkshake

• Tilgjengelig i butikk uke 18-38

TINE® Milkshake Vaniljesmak 220 ml

Oppbevaring: 0-8°C 
Restholdbarhet: 40 dager

TINE® Milkshake kommer nå i en ny og spennende sesongsmak, vanilje. En god, tykt-
flytende, skummende og søt milkshake for kos og nytelse, perfekt på farten. Ristes i 20 
sekunder, og nytes iskald.

Produktinformasjon:

TINE Milkshake Vaniljesmak 
220Ml
TINE varenr.: 6977
EPD-nr.: 5956933
Ant. i D-pk: 10

Varenavn: EAN F-pak:

*Kilde: Nielsen, volum.



Rømme og dipp, med smak av paprika og løk, ferdigblandet i 
ett og samme beger.

• Spiseklar rømmedipp som leverer på forbruker sitt krav om «raskt og 
enkelt»

• Smak av paprika og løk, med en perfekt konsistens til å dippe

• Fargerikt sesongdesign som viser bruksanledning

• Passer til både chips og oppkuttede grønnsaker /  
snackinggrønnsaker

• Tilgjengelig i butikk uke 18-38

TINE® Rømmedipp 10 % fett 300 g

Oppbevaring: 0-4°C 
Restholdbarhet: 22 dager 

TINE® Rømmedipp er tilbake i en begrenset periode. Rømmedippen driver verdi for 
handelen gjennom mersalg av både chips og grønnsaker. Sesongproduktet bidrar til å 
etablere vanen for rømme som snackingprodukt. 

Produktinformasjon:

TINE Rømedipp 10% 300G
TINE varenr.: 6862
EPD-nr.: 5719802
Ant. i D-pk: 6

Varenavn: EAN F-pak:



Forfriskende nyhet -  Isklar® med smak av mango. 

• Kullsyreholdig vann med smak av mango

• Skaper nyhetsverdi og aktiviserer kategorien 

• Tappet fra Isklarkilden i Hardanger

• Tilgjengelig i butikk uke 14-38

Isklar® Mango 460 ml

Oppbevaring: 0-20°C  
Restholdbarhet: 50 dager 

Isklar® med ny forfriskende smak av mango. Sesongsmaker skaper nyhetsverdi og mango er 
en trendy smak som har blitt til stor interesse hos forbruker. Passer perfekt i sommervarmen.

Produktinformasjon:

Isklar Mango 460Ml
TINE varenr.: 6971
EPD-nr.: 5948682
Ant. i D-pk: 24

Varenavn: EAN D-pak:
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Nytt forbedret beger av 50 % resirkulert plast.

•  Leverer på forbrukers krav om økt bærekraft og bedre funksjonalitet

•  Mer solid beger enn dagens  

•  Starter med TINE® Lettrømme 17 % og TINE® Crème Fraîche 35 %, de øvrige følger i løpet av L2 

•  Sterk støtte i media, samt eget PR løp

TINE® Rømme og TINE® Crème Fraîche med 
nytt beger

Oppbevaring: 0-4°C 
Restholdbarhet: 30 dager 

TINE® bruker mer miljøvennlig emballasje for naturens skyld. Nå med nytt og bedre beger av 
50 % resirkulert plast, som sparer miljøet for tonnevis av ny plast. Kommer på alle TINE®  
Rømme og TINE® Crème Fraîche varianter. Bra for deg og bra for miljøet.

Produktinformasjon:

Ingen endring i varedata

NYTT  
BEGER AV

resirkulert 
plast

50 %



Dovre-ostene er først ut med nytt design under spesialostserien 
TINE® Ysteriene. 

• Gjelder Dovre Norsk Brie, Dovre Norsk Brie Pepper, Dovre Norsk Camembert og 
Dovre Økologisk Norsk Brie

• Ekte norsk håndverk fra det tradisjonsrike TINE Ysteriet på Dovre 

• Dovre Norsk Camembert og Dovre Norsk Brie Pepper er oster i verdensklasse* 

• Ostene fra Dovre er det trygge, norske valget til kveldskosen og ostefatet 

• Andelen som alltid velger norsk mat hvis mulig har aldri vært høyere, 65 %**

DOVRE - TINE® Ysteriene

Oppbevaring: 0-4°C 
Restholdbarhet: 30 dager 

Norske hvitmuggoster som bidrar til økt mangfold i ostehylla. Ostene fra Dovre er i vekst, +11 
% i verdi og +12 % i volum***. Dovre-merket har tydelige lokale røtter, noe som treffer  
betalingsvillige matentusiaster som ønsker å støtte norsk matproduksjon.

Produktinformasjon:

*Kilde: Dovre Norsk Camembert ble hedret med gullmedalje i Oste-VM 2021, Dovre Norsk Brie Pepper ble hedret med sølvmedalje i Oste-VM i 2018 og 2019. 
**Kilde: MediaCom Insight – Matmerk Brand Tracker Høst 2020. 
***Kilde: Nielsen, Tot. DGV – Utvikling i verdi og volum siste 52 uker pr. uke 32 2021.

Ingen endring i varedata




