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Bionade	  luomuvirvoitusjuomat	  saapuvat	  
kauppoihin	  

	  
Luomuruokatrendin	  innoittamana	  Henkell	  &	  Co.	  tuo	  markkinoille	  
Bionade	  luomuvirvoitusjuomat.	  Bionade	  on	  ainutlaatuinen	  
käymisteitse	  ja	  täysin	  orgaanisella	  prosessilla	  valmistettu	  
luomuvirvoitusjuoma,	  jossa	  on	  käytetty	  vain	  laadukkaita	  ja	  puhtaita	  
luonnon	  raaka-‐aineita.	  Juomissa	  ei	  käytetä	  lainkaan	  kemiallisia	  
lisäaineita	  ja	  se	  sisältää	  vähemmän	  kaloreita	  ja	  sokeria	  verrattuna	  
muihin	  markkinoilla	  oleviin	  virvoitusjuomiin.	  	  
	  
Kauppoihin	  saapuu	  maaliskuussa	  kaksi	  eri	  makuvarianttia:	  Bionade	  
Inkivääri-‐Appelsiini	  sekä	  Bionade	  Sitruuna-‐Bergamotti.	  	  Bionade	  
Inkivääri-‐Appelsiinissa	  raikkaaseen	  appelsiiniin	  on	  yhdistetty	  
inkivääriä,	  joka	  antaa	  makuun	  hentoista	  potkua.	  Bionade	  Sitruuna-‐
Bergamotissa	  maistuu	  sitruuna,	  johon	  bergamotti	  tuo	  hieman	  
kitkeryyttä.	  
	  

	  

Bionade	  Sitruuna-‐Bergamotti	  0,33	  l	  

Ainesosat:	  	  vesi,	  sokeri*,	  ohramallas*	  2%,	  sitruunamehu*	  tiivisteestä,	  sitruuna*,	  limetti*,	  
sitruunamelissa*,	  sitruunaruoho*,	  bergamottiaromi*,	  hiilihappo,	  happa-‐muudensäätöaineet:	  
kalsium-‐	  ja	  magnesiumkarbonaatti.	  *	  Luonnonmukaisesti	  tuotettu.	  

Ravintoarvot	  per	  100	  ml:	  energiaa	  92	  kJ	  (21kcal),	  rasvaa	  <0,5	  g	  (josta	  tyydyttynyttä	  <	  0,1	  g),	  
hiilihydraatteja	  5,2	  g	  (josta	  sokereita	  5,2	  g),	  proteiinia	  <	  0,5	  g,	  suolaa	  <	  0,1	  g.	  

	  

Bionade	  Inkivääri-‐Appelsiini	  0,33	  l	  

Ainesosat:	  vesi,	  sokeri*,	  ohramallas*	  2%,	  inkivääriuute*	  2%,	  hiilihappo,	  luontainen	  aromi*,	  
happamuudensäätöaineet:	  kalsium-‐	  ja	  magnesiumkarbonaatti,	  seljamehutiiviste*,	  appelsiiniuute*.	  
*Luonnonmukaisesti	  tuotettu.	  

Ravintoarvot	  per	  100	  ml:	  energiaa	  82	  kJ	  (19kcal),	  rasvaa	  <0,1	  g	  (josta	  tyydyttynyttä	  <	  0,1	  g),	  
hiilihydraatteja	  4,3	  g	  (josta	  sokereita	  4,3	  g),	  proteiinia	  <	  0,5	  g,	  suolaa	  <	  0,1	  g.	  

	  

Lisätiedot	  ,	  näytteet	  ja	  tuotekuvatilaukset:	  Heidi	  Koivuniemi,	  heidi.koivuniem@henkell-‐suomi.fi	  /	  
050	  344	  05	  95	  

Saatavuus:	  Suuret	  Prismat	  ja	  S-‐Marketit.	  
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Henkell & Co Suomi on merkittävä kuohuviinien maahantuoja ja 
markkinoija Suomessa 
 
Henkell & Co. Suomi Oy on kokonaan emoyhtiönsä Henkell & Co. Sektkellerei KG:n omistama 
yritys. Aloitimme toiminnan Suomessa syyskuussa 2012. Myymme ja markkinoimme 
emoyhtiömme tuotemerkkien, kuten Henkell Trocken, Törley ja Mionetto-kuohuviinien, lisäksi 
myöskin valikoitujen viinitalojen ja oluttuottajen tuotteita eri puolilta maailmaa. 
Asiakkaistamme suurin on Alko, jonka kautta valtaosa tuotteistamme tulee myyntiin. Välitämme 
juomia myös suoraan ravintola-alan tukkukaupoille. 
Päätuotteemme on kuohuviini, mutta valikoimamme kattaa myös muita viinejä sekä oluita ja 
alkoholittomia juomia. Tavoitteemme on tarjota korkealaatuisia mutta kohtuuhintaisia tuotteita. 
Kuuntelemme asiakkaidemme toiveita ja seuraamme kulutuskäyttäytymistä tarkasti, jotta voimme 
vastata markkinoiden odotuksiin mahdollisimman hyvin. 
Emoyhtiömme Henkell & Co. Sektkellerei KG on yksi Euroopan suurimmista kuohuviinien, viinien 
ja väkevien alkoholijuomien valmistajista. Konsernilla on tytäryrityksiä 19  maassa ja sen 
pääkonttori sijaitsee Frankfurtin kupeessa, Wiesbaden-Biebrichissa. Pitkät perinteet omaavan 
yrityksen historia juontaa juurensa aina vuoteen 1832. Nykyisin Henkell & Co. on osa Dr. Oetker -
konsernia, joka lukeutuu Saksan suurimpiin perheyrityksiin. Konserni toimii muun muassa 
elintarvike-, juoma- ja varustamoalalla. 
 
www.henkell.fi 
 

 
	   	   	   	  
 
 
 
 
	  


