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Tupla Double Layer Liquorice – tuplasti makua

Tuplan uusi Double Layer Liquorice -kerrospatukka on tuhti ja rouhea suklaapatukka
täynnä lakritsin ja salmiakin makua. Tuplasti kerroksia tuo tuplasti makua! Patukan sisus
koostuu kuohkeasta kaakaonougatista, jonka seassa on suolaisia salmiakkikrispejä.
Nougat-täytteen päällä on lisäyksenä herkullinen lakritsikerros. Patukka on kuorrutettu
suussa sulavalla UTZ-sertifioidulla maitosuklaalla ja rapeilla riisikrispeillä.
Tupla Double Layer Liquorice 48 g, suositushinta 0,63 €

Tupla Space Expedition
– kampanja suuntaa avaruuteen
Tupla on kautta historian sijoittanut kampanjansa seikkailuteeman ympärille. Viime
keväänä nähtiin ensimmäinen tuotantokausi rap-artisti Prinssi Jusufin tähdittämästä
Hungry for Adventure -ohjelmasarjasta. Parhaillaan kuvattavan seikkailusarjan toisen
tuotantokauden teemana on avaruus. Ohjelmaa varten etsitään suomalaisia uskalikkoja testaamaan astronauttikokelaan elämää. Tupla näkyy isosti mediassa syksyllä,
kun Tupla Space Expedition -ohjelma starttaa TV:ssä syyskuussa.

Aakkoset Choco
– suklainen herkkupussi
Vuodesta 1970 saakka markkinoilla ollut
makeispussien klassikko Aakkoset siirtyy
nyt suklaa-aikaan! Aakkoset-pussista löytyy
kuluttajien toiveiden mukaisesti perinteikkäitä kestosuosikkeja, Aakkoset Hedelmää
ja Sirkusta, sekä kahdenlaisia suklaakarkkeja. Täyssuklainen nappi on mukavan
pureskeltava ja suklainen vaahtomakeinen
sulaa ihanasti suuhun. Aakkoset Choco
-pussin suklaan kaakao on UTZ-sertifioitua
ja vastuullisesti tuotettua.
Aakkoset Choco 280 g, suositushinta 2,05 €

Sisu Ruuti
– sähäkän pippurinen salmiakki
Suomen tunnetuin ja pidetyin pastillibrändi Sisu täyttää
tänä vuonna 90-vuotta. Sen kunniaksi Sisu-pastilli
ilmestyy kaupan hyllyille aivan uudenlaisessa muodossa. Sisu Ruuti -pastillissa on kova kuori, jauhemainen
sisus ja makuna voimakas pippuri-salmiakki. Vahvan
makuinen salmiakkiuutuus maistuu erityisesti nuoremmille kuluttajille makean mielitekoon.
Sisu Ruuti 80 g, suositushinta 1,95 €

Vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita
Vastuullisesti tuotettujen raaka-aineiden hankinta on yksi yrityksemme keskeisiä asioita.
Näin voimme varmistaa sen, että saamme laadukkaita raaka-aineita tehtaillemme ja
lisäämme viljeliöiden mahdollisuuksia pitää huolta ympäristöstään. Edellytämme kaikilta
toimittajiltamme, että ne noudattavat vaatimuksiamme laatuasioissa, tuoteturvallisuudessa,
vastuullisuudessa ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa.
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Cloetta tukee vastuullista kaakaontuotantoa
Kaikissa Cloettan suklaata sisältävissä tuotteissa on vastuullisuudesta kertova UTZ-merkintä.
Merkintä kertoo, että suklaaseen käytetty kaakao on tuotettu vastuullisesti, ihmisten ja
ympäristön hyvinvoinnista huolehtien.

Cloetta tukee vastuullista palmuöljytuotantoa
Cloettan tuotteissa käytetään ainoastaan vastuullisesti tuotettua, RSPO-sertifioitua palmuöljyä. Suurin osa Cloetta-tuotteista valmistetaan täysin ilman palmuöljyä. Monissa
tuotteissa palmuöljy on pystytty korvaamaan auringonkukka- tai kookosöljyllä. RSPO on
kestävästi tuotetun palmuöljyn yhdistys, jonka sertifiointijärjestelmä on laajimmin käytössä.
Tiedotteessa olevat hinnat ovat suositushintoja, joista jälleenmyyjä voi poiketa.
Marja Piironen, viestintäpäällikkö, 040 527 4485, Marja.Piironen@cloetta.fi
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