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Toukokuu uudistaa Vitalinea-valikoimaa 

Vitalinea-tuotevalikoima kasvaa ja muuttuu toukokuussa seuraavasti: 

- Vitalinea Touch of Fruit, vähäsokerinen juotava jogurtti – ilman makeutusaineita 

- Vitalinea PRO rahka saatavana maustamattomana   

- uudistuneet Vitalinea 0%+ -jogurttijuomat 

 

UUDET JUOTAVAT VITALINEA TOUCH OF FRUIT –JOGURTIT – VÄHEMMÄN SOKERIA, EI KEINOTEKOISIA 

MAKEUTUSAINEITA  

Toukokuussa 2014 Vitalinea Touch of Fruit on ihastuttava uutuussarja 

juotavien jogurttien segmenttiin.  Segmentin sokerilla maustettuihin 

tuotteisiin verrattuna Vitalinea Touch of Fruit -jogurteissa on 30 prosenttia 

vähemmän sokeria. Pienempää sokerimäärää ei kuitenkaan ole korvattu 

muilla makeutusaineilla tai keinotekoisilla aromeilla. Uutuustuotteissa ei ole 

myöskään väriaineita. Makuvaihtoehtoina ovat mansikka-lime, vadelma-

granaattiomena ja mustikka-karhunvatukka. Kaikki kolme makuvaihtoehtoa 

ovat myös laktoosittomia. Energiaa Vitalinea Touch of Fruit -tuotteissa on 50 

kcal/100 g ja rasvaa 0 %. 

Juotavat Vitalinea Touch of Fruit -jogurtit on kehitetty aktiivisille aikuisille, jotka kaipaavat vaivattomia 

välipalavaihtoehtoja tukemaan päivän energiansaantia. Vitalinea Touch of Fruit -tuotteita testanneet pitivät 

juomien konseptista. Makuvaihtoehtoja pidettiin kautta linjan raikkaina. Ennen kaikkea raati arvosti 

juomien vähäsokerisuutta ilman makeutusaineita.  

Kesä on juotavien jogurttien sesonkiaikaa. Kylmäkaapista mukaan napattava Vitalinea Touch of Fruit on 

vaivaton ja vähäsokerinen vaihtoehto esimerkiksi smoothielle. Vitalinea Touch of Fruit -uutuudet tulevat 

kauppoihin toukokuussa.  

Juotavat Vitalinea Touch of Fruit -jogurtit myydään 330 gramman pulloissa. Yhdessä myyntierässä on 6 

pulloa.  

 

VITALINEA PRO -VALIKOIMAAN MAUSTAMATON VAIHTOEHTO 

Syksyllä 2013 lanseeratut Vitalinea PRO -rahkat ovat saaneet erinomaisen 

vastaanoton rahkan ystävien keskuudessa. Uusi Vitalinea PRO 

Maustamaton -rahka tulee kauppoihin toukokuussa 2014. Rahka on 



valmistettu kahdesta ainesosasta: pastöroidusta maidosta ja hapatteesta. Vitalinea PRO Maustamaton -

rahkassa proteiinia on 16 grammaa per annos (10 g/ 100 g). Hiilihydraattia tuotteessa on vain 3 g/100 g, 

mikä on vähiten markkinoilla olevista maustamattomista rahkoista. Rasvaa tuotteessa on 0 % ja energiaa 53 

kcal/100 g. 

Vitalinea Pro Maustamaton -rahkan voi syödä sellaisenaan tai maustaa haluamiensa lisukkeiden kanssa. Sitä 

voi myös hyödyntää monenlaisissa jälkiruokaresepteissä. 

Vitalinea PRO Maustamaton -rahka myydään 160 gramman annospurkeissa. Myyntierässä on 8 purkkia/erä.   

 

VITALINEA 0% + JOGURTTIJUOMIEN RESEPTI JA ILME MUUTTUVAT 

Vitalinea 0% + jogurttijuomia on kehitetty vastaamaan entistä 

paremmin kuluttajien tarpeisiin. Ne ovat toukokuusta alkaen 

laktoosittomia ja sisältävät 50% päivittäisestä D-vitamiinin 

saantisuosituksesta, jota kuluttajat toivoivat Danonen 

teettämässä tutkimuksessa juotaviin jogurtteihin. 

 

Kaikki Vitalinea 0%+ -jogurttijuomat ovat laktoosittomia ja rasvattomia. Vitalinea 0% -jogurttijuomat 

myydään 390 gramman pulloissa.  Vitalinea 0%+ jugurttijuomien makuvaihtoehdot ovat mansikka, 

mustikka, persikka ja vadelma. Omena-karpalo -makuvaihtoehto poistuu valikoimista toukokuussa. 

 

Tietoja Vitalineasta 

Vitalinea on Danonen vuonna 1998 lanseerattu brändi. Vitalinean missiona on tarjota paras välipalavaihtoehto 

modernille naiselle niin maussa kuin helppoudessa. Brändin alle on valikoitu kiireiseen, mutta kokonaisvaltaiseen 

hyvinvointiin tähtäävään elämäntyyliin soveltuvia tuotteita. Jokaisessa tuoteryhmässä on erikoisominaisuuksia, joilla 

voi tasapainottaa ruokavaliotaan tarpeen mukaan. Vitalinea 0% + -tuotteissa ei ole rasvaa eikä lisättyä sokeria, 

Vitalinea PRO -tuotteissa on runsaasti proteiinia ja uusissa Vitalinea Touch of Fruit -tuotteissa vähemmän sokeria, eikä 

lainkaan keinotekoisia aromeja tai väriaineita.  

Tietoa Danonesta 

Danonen on perustanut vuonna 1919 lasten hyvinvoinnista kiinnostunut Isaac Carasso, jonka valmistamia 

lastenjogurtteja myyntiin 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. 

 

Lisätietoja: 

Kirsi Englund, Health Affairs Manager, Danone Finland Oy, 044 374 3134, 

kirsi.englund@danone.com 

 



Maija Hyötyläinen, Republic of Communications Oy, 050 5729679, maija.hyotylainen@republic.fi 

 

Kuvat: http://www.danone.fi/kuvapankki/kuvapankki/  

 

Internet: http://www.danone.fi/tuotteet/vitalinea/ 
 
Facebook: https://www.facebook.com/VitalineaSuomi 


