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Danoninon Dino-pulloihin lisää ammatteja toukokuussa 

Danonen lapsiperheille suunnatut Danonino-välipalat ruokkivat pientä leikkijää sekä hänen 

mielikuvitustaan. Danonino-jogurttijuomapakkauksiin tulee toukokuussa 14 uutta ammattia. 

Jogurttijuomien sokeripitoisuutta on myös alennettu. 

Danonino-jogurttijuomia on uudistettu helmikuussa 2014. Makuvaihtoehtoina on edelleen mansikka ja 

banaani, mutta juomien sokeripitoisuutta on alennettu 10,8 grammaan per 100 grammaa. Lisäksi juomissa 

on D-vitamiinia 0,9 µg, joka on 12 prosenttia 2–5-vuotiaiden
1
 päivittäisestä D-vitamiinin 

saantisuosituksesta. Danonino-jogurttijuomat on valmistettu pastöroidusta maidosta, sokerista, mansikka- 

tai banaanisoseesta, riisi- tai maissitärkkelyksestä, kivennäisaineista (trikalsiumsitraatti), luontaisista 

aromeista ja väriaineista, rasvattomasta maitojauheesta ja jogurttihapatteesta. Danonino-

jogurttijuomapullot ovat kooltaan 100 ml, yhdessä pakkauksessa on neljä pulloa.  

Leikkien erilaisten ammattien maailmaan 

Lasten fyysisen ja henkisen kehityksen tukeminen on ollut Danonelle tärkeää jo yrityksen 

ensimmäisistä vuosista lähtien. Yrityksen perustajan Isaac Carassonen pojan lempinimeä 

kantavan Danonino-sarjan pakkauksissa on pyritty tukemaan leikkimällä oppimista. 

Parhaillaan Danonino-jogurttijuomapullot tutustuttavat lapset erilaisiin ammatteihin. 

Toukokuussa Dino-pullojen ammattivalikoima uudistuu. Uusia ammatteja ovat muun muassa 

eläinlääkäri, rakennusmies ja suutari. 

”Danonino-jogurttijuoma sopii moneen ruokailutilanteeseen päivän aikana. Kätevässä 

pakkauksessa oleva jogurttijuoma on helppo nautittava ja siitä saa kaikki maidon hyvät 

ravintoaineet. Juotava jogurtti soveltuu myös lapsille, jotka eivät pidä jogurttiin yleensä 

yhdistettävistä kokonaisista marjoista tai hedelmän paloista”, toteaa Kirsi Englund, Health Affairs Manager, 

Danone Finland Oy:stä.  

 

Tietoa Danoninosta 

Danonino-tuotesarja on kehitetty Danonen kansainvälisessä tutkimuskeskuksessa yhteistyössä lastenlääkärien ja 

ravitsemusalan asiantuntijoiden kanssa. Danonino-tuotteet sisältävät vain luontaisia väriaineita ja aromeja, kuten 

mustaporkkanamehua. Säilöntäaineita ei ole Danonino-tuotteissa lainkaan. Danonino-tuoteperheessä on jogurtteja, 

välipalarahkoja ja jogurttijuomia.  

Tietoa Danonesta 

Danonen on perustanut vuonna 1919 lasten hyvinvoinnista kiinnostunut Isaac Carasso, jonka valmistamia 
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 2-5-vuotiaiden D-vitamiinin päiväsuositus on 7,5 µg/vrk. Lähde: Fineli 



lastenjogurtteja myytiin aluksi barcelonalaisissa apteekeissa. Danone on nykyisin maailman johtava meijerituotteiden, 

pullotettujen vesien ja lastenruokien valmistaja. Yhtiön missio on luoda terveyttä ruoan kautta mahdollisimman 

monelle. Danonen tutkimus- ja kehityskeskus selvittää yhteistyössä johtavien ravitsemusasiantuntijoiden kanssa eri 

raaka-aineiden, ravintoaineiden ja ruokatottumusten vaikutuksia terveydelle. Tätä tietotaitoa hyödynnetään Danonen 

tuotekehityksessä. Danone Finland Oy on toiminut vuodesta 1995 alkaen. Yhtiön edustamia tuotemerkkejä Suomessa 

ovat Activia, Actimel, Danonino, Danup, Danio, Danette, Vitalinea, Proviva ja Chiquita. 
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