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Ny spennende smak.

TINE® Lettmelk Mørk Sjokolade 1 l

Produktinformasjon:

• En ny bred smak av mørk sjokolade, som vil aktualisere serien

• TINE® Lettmelk med smak har en volumvekst på 50 %*

• UTEN tilsatt sukker og uten søtstoff, med et naturlig innhold av sukker fra melk.  
Tilsatt D-vitamin

Oppbevaring: Kjølevare 0 – 4 °C 
Restholdbarhet: 39 dager

*Kilde: Nielsen Mat TY, W12/2022.

TINE® Lettmelk med smak kommer nå med en spennende smak av mørk sjokolade. Den 
er UTEN tilsatt sukker og uten søtstoff, med et naturlig innhold av sukker fra melk. Tilsatt 
D-vitamin. TINE® Lettmelk med smak er laktoseredusert og har lavt fettinnhold. Passer 
perfekt til frokost, lunsj og kvelds  eller om du bare har lyst på noe godt.

TINE Lettmelk Mørk Sjokolade 1L
TINE varenr.: 7009
EPD-nr.: 6024889
Ant. i D-pk: 10

Varenavn: EAN F-pak:



YT® Proteinyoghurt Salt Karamell 200 g

Oppbevaring: 0-4 °C  
Restholdbarhet: 22 dager

Nå kan du endelig nyte YT® Proteinyoghurt på farten. Yoghurten har smak av salt karamell 
og er perfekt når du trenger påfyll i forbindelse med trening, eller ønsker et proteinrikt lite 
mellommåltid.* Yoghurten er utviklet i samarbeid med Olympiatoppen og er Nyt  
Norge-merket.

Produktinformasjon:

Yt Protein Yogh Salt  
Karamell 200G  
TINE varenr.: 7014
EPD-nr.: 6035810
Ant. i D-pk: 6

Varenavn: EAN F-pak:

*Som en del av et variert og balansert kosthold og en sunn livsstil bidrar proteiner til vekst og vedlikehold av muskelmasse.

Nå kan du endelig nyte YT® Proteinyoghurt på farten.

• En kjent og stor smak innen treningsmat og drikke

• 19 g protein per beger

• Styrker treningsmat og drikke inn i flere brukssituasjoner 

• Rekrutterer yngre brukere og menn til yoghurt  

• Høy betalingsvillighet for produkter med funksjonelle fordeler skaper verdi inn i 
segmentet 



YT® Proteinyoghurt Sitron m/hint av  
ostekake 200 g

Oppbevaring: 0-4 °C  
Restholdbarhet: 22 dager

Nå kan du endelig nyte YT® Proteinyoghurt på farten. Yoghurten har smak av sitron med 
hint av ostekake og er perfekt når du trenger påfyll i forbindelse med trening, eller ønsker 
et proteinrikt lite mellommåltid*. Yoghurten er utviklet i samarbeid med Olympiatoppen, er 
Nyt Norge-merket og uten tilsatt sukker. Med et naturlig innhold av sukker fra melk og frukt. 
Inneholder søtstoffer.

Produktinformasjon:

Yt Protein Yogh Sitron 
200G 
TINE varenr.: 7015
EPD-nr.: 6035851
Ant. i D-pk: 6

Varenavn: EAN F-pak:

*Som en del av et variert og balansert kosthold og en sunn livsstil bidrar proteiner til vekst og vedlikehold av muskelmasse.

Nå kan du endelig nyte YT® Proteinyoghurt på farten.

• Forfriskende smak – med et hint av noe søtt

• 19 g protein per beger

• Styrker treningsmat og drikke inn i flere brukssituasjoner 

• Rekrutterer yngre brukere og menn til yoghurt  

• Høy betalingsvillighet for produkter med funksjonelle fordeler skaper verdi inn i 
segmentet 



Nå som helårsprodukt.

• TINE® Rømmedipp har vært en stor salgssuksess, 9,5 MNOK i 2021* 

• Driver verdi inn i segmentet – aktualiserer både snackinggrønnsaker 
og chips

• Bidrar til økt penetrasjon for lettrømme som impulsprodukt – trekker 
inn nye brukere

TINE® Rømmedipp 10 % fett 300 g

Oppbevaring: 0-4°C 
Restholdbarhet: 22 dager 

Ferdigblandet dipp laget av lettrømme med 10 % fett og med smak av paprika og løk. 
Passer perfekt til chips og oppkuttede grønnsaker.

Produktinformasjon:

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

Varenavn: EAN F-pak:

*Kilde: Nielsen, DGV 9,5 MNOK 2021, 20 uker. 
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YT® Proteinshake – nå med den populære smaken salt karamell.

• Kjent og populær smak

• 21 g protein per beger

• Laktosefri

• Økt betalingsvilje for funksjonelle produkter bidrar til kategorivekst

• Del av «limitedhjul» som erstattes av ny smak L1 2023

YT® Proteinshake med smak av Salt Karamell 
uten tilsatt sukker 220 ml

Oppbevaring:  
Kan oppbevares i romtemperatur 
Restholdbarhet: 30 dager 

Nå kommer YT® Proteinshake med den populære smaken salt karamell, som tilbys i en 
begrenset periode. Den er perfekt når du trenger påfyll i forbindelse med trening, eller 
ønsker et proteinrikt lite mellommåltid*. Shaken er utviklet i samarbeid med Olympia-
toppen, er laktosefri, uten tilsatt sukker og Nyt Norge-merket. Med et naturlig innhold av 
sukker fra melk, inneholder søtstoffer. Rist proteinshaken og nyt en luftig drikk med smak 
av salt karamell.

Produktinformasjon:

YT Prot.rik Saltkaramellshake 
220Ml
TINE varenr.: 7019
EPD-nr.: 6033427
Ant. i D-pk: 10

Varenavn: EAN F-pak:

*Som en del av et variert og balansert kosthold og en sunn livsstil bidrar proteiner til vekst og vedlikehold av muskelmasse.



Sunniva® isTe Mango UTEN sukker 0,5 l

Oppbevaring: 0-20°C 
Restholdbarhet: 50 dager 

Ny sesongvariant fra Sunniva® isTe med sort te og den populære og forfriskende smaken 
mango, uten sukker. Inneholder søtstoffer. Passer perfekt som tørsteslukker, til mat eller når 
man har lyst på noe godt. Skaper prøving og engasjement i iste-kategorien også utenfor 
sesongen. 

Produktinformasjon:

Sunniva Iste Mango Uten 1/2L
TINE varenr.: 6994
EPD-nr.: 6000699
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: EAN F-pak:

* Kilde: Nielsen, DVH, MAT w04 2022. Verdiandel av totalt iste.
**Kilde: Opinion 2020.

Limited edition med forfriskende smak av mango, uten sukker.  
Inneholder søtstoffer.

• Suksessen Sunniva® isTe Mango er tilbake, nå uten sukker. Inneholder søtstoffer.

• Iste uten sukker er i sterk vekst: 72 % verdivekst*, 18 % verdiandel* 

• Høstsesongen 2021 med 4 millioner* i salg ut av norsk dagligvare

• Vi hører på forbruker – 46 % ønsker seg sesongsmak med mango**

• Produktet er tilgjengelig i butikk fra uke 34-18
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Ferdigpakket eksponeringsløsning med nyheten og en bestselgersmak. 
Uten sukker, inneholder søtstoffer.  

• ¼ mikspall med 50/50 fordeling

• Selgende display på gulv gir tydelig påminnelse og synlighet til kategori 
utenfor høysesong

• Pall med bestselgersmaker som sikrer høy rullering

• Øker handlekurven ved at forbruker kjøper «i tillegg til»

• Produktet er tilgjengelig i butikk fra uke 34

Sunniva® isTe 96 stk. Mango UTEN sukker 0,5 l  
– 96 stk. Fersken UTEN sukker 0,5 l

Oppbevaring: 0-20°C 
Restholdbarhet: 50 dager 

Ferdigpakket eksponeringsløsning med bestselgersmaken Fersken og sesongnyheten 
Mango, begge uten sukker. Inneholder søtstoffer. Pallen er enkel å plassere i butikk og 
bidrar til mersalg.

Produktinformasjon:

Iste Mango Uten/Fersken Uten 
1/4 Pall
TINE varenr.: 6996
EPD-nr.: 6003057
Ant. i D-pk: 192

Varenavn: EAN D-pak:



Sunniva® isTe med smak av Julebrus UTEN 
sukker 0,5 l

Oppbevaring: 0-20°C 
Restholdbarhet: 50 dager 

Nyheten Sunniva® isTe med smak av julebrus, uten sukker, skal ta iste inn i juleuniverset. Stor 
nyhetsverdi på en velkjent smak fra brus- og saftuniverset. Varianten skal ta hypen fra saft 
over på On The Go-format med Sunniva® isTe og gjøre iste til en tydelig substitutt til brus.

Produktinformasjon:

Sunniva Iste Jul Uten 1/2L
TINE varenr.: 6995
EPD-nr.: 6003008
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: EAN F-pak:

Limited Edition med smak av julebrus. Uten sukker. Uten kullsyre.  
Inneholder søtstoffer. 

• Julebrussalget står for 10 % av alt brussalg de siste ukene før jul 

• Ekstremt engasjement rundt julebrus – også utenfor brussegmentet

• Julebrus er et eget behov innen forfriskende drikke, og nyheten bidrar til mer variasjon i segmentet

• Iste uten sukker er i sterk vekst: 72 % verdivekst*, 18 % verdiandel* 

• I butikk fra uke 42–52

* Kilde: Nielsen, MAT w04 2022. Verdiandel av totalt iste.



Ferdigpakket eksponeringsløsning med nyheten og en bestselger- 
smak.  Uten sukker, inneholder søtstoffer.

• ¼ mikspall med 50/50 fordeling

• Selgende display på gulv gir tydelig påminnelse og synlighet til kategori utenfor høysesong

• Pall med nyheten og en bestselgersmak sikrer høy rullering

• Øker handlekurven ved at forbruker kjøper «i tillegg til»

• I butikk fra uke 42-52

Sunniva® isTe 96 stk. med smak av Julebrus 
UTEN sukker 0,5 l – 96 stk. Fersken UTEN  
sukker 0,5 l

Oppbevaring: 0-20°C 
Restholdbarhet: 50 dager 

Ferdigpakket eksponeringsløsning med Sunniva® isTe Fersken UTEN sukker og  
sesongnyheten Sunniva® isTe med smak av Julebrus UTEN sukker. Inneholder søtstoffer.  
Pallen er enkel å plassere i butikk og bidrar til mersalg.

Produktinformasjon:

Sunniva Iste Jule-Mix 192x1/2L
TINE varenr.: 6997
EPD-nr.: 6003255
Ant. i D-pk: 192

Varenavn: EAN D-pak:



TINE® IsKaffe XMAS Mocha 330 ml

Oppbevaring: Kan uåpnet  
oppbevares i romtemperatur 
Restholdbarhet: 50 dager 

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). En kjær juletradisjon for mange. 

Produktinformasjon:

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

Varenavn: EAN F-pak:

En real oppkvikker i julestria.

• En etterlengtet sesongvariant kom tilbake i 2021 med stor suksess  

• TINE® IsKaffe Xmas Mocha har en deilig smak av sjokolade med karamell og har koffein tilsvarende en 
dobbel espresso

• Sesongvarianter aktiverer segmentet og sikrer oppmerksomhet utenfor høysesong   

• Målgruppen er mellom 18-44 år

• I butikk fra uke 42-52



TINE® Julebrunost skivet 130 g

Oppbevaring: 0-4°C 
Restholdbarhet: 30 dager 

TINE® Julebrunost er en søt brunost som er krydret med kardemomme. Brunosten er laget 
av kumelk og har en mild smak. Den populære sesongbrunosten har en naturlig plass på 
bordet til julefrokosten og passer like godt på brødskive og knekkebrød som til julekake og 
kjeks. 

Produktinformasjon:

TINE Julebrunost skivet 130G
TINE varenr.: 2978
EPD-nr.: 5999974
Ant. i D-pk: 12

Varenavn: EAN F-pak:

*Kilde: Nielsen uke 40 2021 – uke 04 2022. 
**Kilde: Shopperdata. 
***Kilde: Norstat forbrukerundersøkelse 2022.

Etterspurt sesongprodukt som nå også kommer ferdig skivet for økt prøving.

• TINE® Julebrunost leverer vekst år etter år, +15 % verdivekst i 2021*

• Appellerer til yngre forbrukere og rekrutterer til kategorien i sesong**

• Fortsatt et udekket potensiale, 69 % har ikke prøvd TINE® Julebrunost***

• Skivet format legger til rette for ytterligere prøving

• En del av TINE® sin julekampanje

• I butikk fra uke 42-52
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Alltid ekte ost fra TINE®.

• Glidende overgang

• Sort blokkeffekt beholdes

• Fargekoder gjør det enkelt å skille mellom varianter

• «Alltid ekte ost» og «Nyt Norge» på forside av pakke

Nytt design TINE® Ekte Ost Revet

TINE® Ekte Ost Revet – nå med nytt design. Alltid ekte ost fra TINE.
Produktinformasjon:

Ingen endring i varedata



Ridder®, Norsk Port Salut og Norsk Chevre Hvitmugg blir en del 
av TINE® Ysteriene. 

• Disse tre ostespesialitetene får designendring og blir en del av TINE® Ysteriene 

• Nytt design og serietilhørighet gjør at produktene står bedre ut i hylla

• Det tilføres fristelse med ostebilder på pakningen der dette er mulig

• Flere av ostene i serien har medalje fra Oste-VM og Spesialitetsmerket fra Stiftelsen  
Norsk Mat. 

TINE® Ysteriene

På lokale TINE® ysterier rundt om i landet ystes det ost med stolthet og kjærlighet til faget. 
Gode råvarer og dyktige fagfolk er en forutsetning for å lage ost med jevn og høy kvalitet. 
Nå har vi samlet mange av ostespesialitetene i en egen serie, TINE® Ysteriene -  for å gjøre 
det enklere å velge når man skal kose seg litt ekstra med god ost. 

Produktinformasjon:

Ingen endring i varedata




