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Noen høydepunkter

TINE® Milkshake Vaniljesmak 220 ml

Ny spennende sesongvariant.

Sunniva® Original Tropisk 0,5 l

Populær smak, nå på halvliter.

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

Eneste iste i kategorien med 
energipåstand.



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. 

• Et lite glass juice inngår som 1 av 5 om dagen.

Oppbevaring: Kjølevare 0 – 4 °C 
Holdbarhet: 50 dager

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. 

Sunniva Original Tropisk 0,5L 
TINE varenr.: 6970
EPD-nr.: 5933205
Ant. i D-pk: 10

Varenavn: EAN D-pak:



Fjorårets sommersuksess er tilbake  
- nå i fast sortiment. 

• Sunniva® isTe™ av sort te og smak av sitron – UTEN sukker. Inneholder søtstoffer.

• 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: 0-4 °C  
Holdbarhet: 180 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 istevarianter 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 D-pak:

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



Et rimelig matlagingsprodukt basert på melk og  
vegetabilsk fett. 

• BOKS® Revet er et matlagingsprodukt  basert på melk der deler av melkefettet er  
byttet ut med vegetabilsk olje. 

• Produktet kan brukes slik man normalt bruker revet i matlaging .

• Konsistensen er fast og elastisk og smaken er mild og syrlig. 

• Produktet har gode nedsmeltingsegenskaper og noe strekkegenskaper.  Det har en 
nøytral, god ostesmak. 

BOKS® Revet 3 kg

Oppbevaring: 0-4 °C  
Holdbarhet: 56 dager

BOKS® Revet er et rimelig matlagingsprodukt basert på melk og vegetabilsk fett.  
Passer godt i matlaging og som topping, gjerne blandet med ekte ost, på for  
eksempel pizza og annen baking/gratinering  

Produktinformasjon:

BOKS® Revet 3 kg
TINE varenr.: 6861
EPD-nr.: 5718069
Ant. i D-pk: 2

Varenavn: EAN D-pak:
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Guava er tilbake, men nå UTEN sukker. 
Inneholder søtstoffer. 

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

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

• Limited editions skaper nyhetsverdi og aktiviserer kategorien i høysesong.

Sunniva® isTe™ Guava UTEN Sukker 0,5 l 

Oppbevaring: 0 - 4°C 
Holdbarhet: 180 dager

Ny limited edition fra Sunniva® isTe™ med forfriskende smak av hvit te og guava – helt 
sukkerfri. Guava er en godt likt smak, og nå som den er sukkerfri møter den enda et 
viktig forbrukerbehov. Limited edition skaper liv i kategorien og oppfordrer til prøving. 

Produktinformasjon:

Sunniva isTe Guava Uten 0,5L
TINE varenr.: 6966
EPD-nr.: 5942529
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: EAN D-pak:

*Kilde: Merkevaretracker T2 2021.



Sunniva® isTe™ med tropisk smak og energi – UTEN Sukker. 
Inneholder søtstoffer. 

• Sunniva® isTe™ med forfriskende tropisk og energigivende smak.

• 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.

• Limited editions skaper nyhetsverdi og aktiviserer kategorien i høysesong.

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

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 180 dager

Ny, sprek limited edition fra Sunniva isTe. Som den eneste isteen med energipåstand 
er dette et unikt produkt som skal svare på veksten blant energidrikker. 

Produktinformasjon:

Sunniva isTe Energi Uten 0,5L
TINE varenr.: 6965
EPD-nr.: 5942479
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: EAN D-pak:



Årets sommersmak fra Isklar®.

• Isklar® Mango med kullsyre – uten tilsatt sukker eller søtstoff. 

• Mango er en trendy og populær smak.

• Drikken passer godt alene eller som tilbehør til mat.

• Sommersmakene skaper nyhetsverdi og aktiviserer kategorien i høysesong.

Isklar® Mango 460 ml

Oppbevaring: 0-4°C  
Holdbarhet: 240 dager 

Isklar® Mango 460 ml er årets sommersmak fra Isklar – uten tilsatt sukker eller søtstoff. 
Produktinformasjon:

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

Varenavn: EAN D-pak:



Ny spennende sesongvariant.

• En klassiker i vekst – nå med smak av vanilje. 

• Vanilje er den største milkshakesmaken internasjonalt – etter sjokolade.

• Sommer er høysesong for milkshake.

TINE® Milkshake Vaniljesmak 220 ml

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 116 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 D-pak:
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Revitalisering av TINE® Rømmedressing med hvitløk.

• Ny resept – friskere smak. 

• Inneholder mindre sukker. 

• Smakstester viser høy liking. 

• Ingen endringer i artikkelnummer, EPD-nummer og pris. 

TINE® Rømmedressing med hvitløk 2,5 kg

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 34 dager 

TINE® Rømmedressing med hvitløk har lavt fettinnhold sammenlignet med andre dressinger. 
Den har en frisk og godt smak og har mange bruksområder – til salat, kjøttretter, pizza, wraps 
og baguetter. 

Produktinformasjon:

TINE Rømmedressing med 
hvitløk 2,5 kg
TINE varenr.: 392
EPD-nr.: 2155737
Ant. i D-pk: 1

Varenavn: EAN D-pak:



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 både til påsmurt og på ostebordet.

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

DOVRE - TINE® Ysteriene

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 30 dager 

Norske hvitmuggoster er oster i verdensklasse og bidrar til økt mangfold. Dovre-merket  
har tydelige lokale røtter, dyktig fagkompetanse og lange tradisjoner innen ysting, noe som 
treffer 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. 

Ingen endring i varedata



Øvrige nyheter

Sesong Sesong

TINE IsKaffe Mocha UTEN 1L
TINE varenr.: 6611
EPD-nr.: 5324074
Ant. i D-pk: 10

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

Varenavn:
TINE Kesam Mango/Pasjon Uten 300G
TINE varenr.: 6439
EPD-nr.: 5201710
Ant. i D-pk: 6

Varenavn:
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Byggrynsgrøt med Sunniva eplejuice og spelt, 100% plantebasert.

• Grøten kan serveres varm eller kald, den forenkler hverdagen.

• Plantebasert og «fri for»-kosthold øker og våre kunder ønsker hjelp til å dekke  
gjestenes behov - godt alternativ til veganere. 

• Byggrøt krever både planlegging og litt koketid, derfor er det en stor fordel at  
den er ferdiglaget.

• Passer som frokost og lunsj på skoler, hoteller, og kantiner, i tillegg til dessert eller 
mellommåltid i kaffebaren, pausemenyen, hotellshoppen, institusjonen osv.

Eplegrøt med bygg og spelt

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 40 dager

Eplegrøt med bygg og spelt 
2,5 kg 
TINE varenr.: 8882
EPD-nr.: 58899125
Ant. i D-pk: 2

EAN D-pak:Varenavn:



Bygglunsj er en grøt kokt på bygg og juice, og blandet med fruktpuré. Den består 
av 70 % frukt og 30 % bygg, for å være et fullverdig og friskt lite måltid. 

• Fruktlunsjen er vegansk, og kan dermed dekke behov for mer plantebaserte  
produkter.

• Masse god frukt sammen med bygg gir et lite måltid som både smaker godt og  
metter. Den kan spises kald, eller varmes 1 minutt i mikroen. 

• Produkter som er «fri for» øker stadig, og det er viktig at vi tilbyr en spiseklar grøt 
tilpasset brukere som ikke tåler eller ønsker å spise produkter laget med melk.

Bygglunsj med Frukt Eple & Kanel

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 33 dager

Bygglunsj med Frukt Eple & 
Kanel
TINE varenr.: 8894
EPD-nr.: 5976881
Ant. i D-pk: 4

EAN D-pak:Varenavn:



Norges høyest prefererte yoghurt uten tilsatt sukker og uten fett 
(dobbel 0)!

• Sesongvariant Double 0% uke 18-38.

• Frisk smak av ananas og kokos.

• Nyt Norge merke – laget med TINE melk på Frya – støtter norsk landbruk.

• Uten biter som gjør det enklere å spise.

• Variasjon for de som er glad i Double 0% fra før.

Double 0% Piñacoco

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 37 dager

Eplegrøt med bygg og spelt 
2,5 kg 
TINE varenr.: 8892
EPD-nr.: 5960430
Ant. i D-pk: 6

EAN D-pak:Varenavn:



Kremet Pastasaus Komler/Raspeboller

• Kremet Pastasaus er basert på få, gode 
ingredienser, som bl.a. fersk fløte og 
revet Norvegia og Jarlsberg. Med et 
hint av cayennepepper får sausen et 
lite varmt sting.

• Bredt bruksområde - smaker godt til 
kylling, svin og fisk, samt meget godt 
egnet til gratinering.

• Komleretten oppgraderes nå med en 
enda bedre vossakorv. 

• Mer kålrotstappe som gir høyere 
grønnsaksandel og mer kostfiber. 

• Mindre mettet fett (redusert 4,3 tonn 
årlig) og salt (1,1 tonn årlig) enn dagens 
rett.

• Terningkast 6 i VG høsten 2021!

Kremet Pastasaus og Raspeballer

Oppbevaring: 0-4°C 
Holdbarhet: 40 dager

Kremet Pastasaus 
TINE varenr.: 8872
EPD-nr.: 5807938
Ant. i D-pk: 3

Komler/Raspeboller
TINE varenr.: 8893
EPD-nr.: 5968904
Ant. i D-pk: 4

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