HORECA 2020

TOPP 10
NYLANSERINGAR
UNDER 2019 I UK
PRODUKT

LANSERAD

FÖRSÄLJNINGSVÄRDE

Finish Powerball Qunatum Ultimate

24/02/19

£20.3m

Warburtons Bagels

19/05/19

£15.0m

Gillette Skinguard Sensitive

27/01/19

£12.9m

Pringles Rice Fusion

24/03/19

£11.8m

Nuii

24/02/19

£11.5m

McCain Lighter Home Chips

27/01/19

£11.4m

McCoy’s Muchos

27/01/19

£9.0m

Kopparberg Gin

16/06/19

£8.9m

Bournville Giant Buttons

21/04/19

£7.1m

Whiskas Pure Delight

11/08/19

£6.5m

Source: KANTAR, Top new product development launches of 2019
i UK, 52 veckor till 29/12/19

Kopparberg Gin blev
den mest framgångsrika
lanseringen under 2019 i UK,
alla drycker inräknade.

OF KOPPARBERG

37.5% ABV
LONDON DRY STYLE GIN
VEGETARIAN / VEGANVÄNLIG
GLUTENFRI
VAD ÄR KOPPARBERG PREMIUM GIN?
Kopparberg Premium Gin är g jord på noga utvalda ingredienser och de naturliga
fruktsmakerna välkända hos Kopparberg. Allt för att leverera en London Dry Style Gin
med fyllig och balanserad smak.

KOPPARBERG
PEAR
4.5%

Kopparbergs egen hjälte. Sötma
från päron levererar en stor mängd
fruktighet. Kopparberg Pear är en livlig
klassiker som passar bäst kall serverad
över is i ett stort glas.
ARTIKELNUMMER

5241 - 500 ml glasflaska
5081 - 330 ml glasflaska
586 - 30 l fat
5014 - 330 ml PET
1811 - Pear 7.0% 440 ml burk

KOPPARBERG
STRAWBERRY&LIME
4.5%

Kombinationen av smaken från färska jordgubbar och en
subtil smak av lime gör att Kopparberg Strawberry&Lime
erbjuder en fulländad och fruktig törstsläckare.
ARTIKELNUMMER

5070 - 330 ml glasflaska

KOPPARBERG
NAKED APPLE
4.5%

Kopparberg Naked Apple är med sin friska och
avskalade smak av gröna äpplen perfekt för dig som
gillar medium-torr cider. Inte för söt, men inte heller
för torr.
ARTIKELNUMMER

585 - 30 l fat
5070 - 330 ml glasflaska
3810 - 500 ml burk

KOPPARBERG
RASPBERRY
SMOOTH
4.5%

En innovation och smakupplevelse inom
cidervärlden med sin skumkrona och lägre
kolsyra. Raspberry Smooth är en smakbomb
av hallon.
ARTIKELNUMMER

5846 - 30 l fat
1809 - 330 ml burk

KOPPARBERG
ROSÉ
4.0%

Kopparberg Rosé är en äpplecider som
passar den som är ute efter en cider med
lite mindre sötma än en traditionell sötcider.
Drick den med is för bästa smakupplevelse.
ARTIKELNUMMER

5080 - 330 ml glasflaska

KOPPARBERG
ELDERFLOWER&LIME
4.0%

Kopparberg Elderflower & Lime är vår hyllning till den
svenska våren och sommaren. Basen av fermenterade äpplen
tillsammans med smaken från fläder och lime ger
en balanserad och frisk smakupplevelse.
ARTIKELNUMMER

5088 - 330 ml glasflaska

Kopparberg Fruit Lager är ett uppfriskande lageröl
smaksatt med citron och lime som tagit Kopparberg
in i en helt ny dryckeskatergori.
En traditionellt bryggd lagerbas, men utan humle,
där vi istället gett ölet en fruktighet av citron och
lime. Smaken kan beskrivas som en kombination
av Kopparberg Ciders fruktiga och uppfriskande
smak balanserad med lagerölets beska.
5.0% 330 ml glasflaska
Art nr 5102
3.5% 330 ml glasflaska
Art nr 2017

KOPPARBERG
MIXED FRUIT
51799
8x500 ml glasflaska

KOPPARBERG
BLUEBERRY&LIME
51899
8x500 ml glasflaska

KOPPARBERG
STRAWBERRY&LIME
51899
8x500 ml glasflaska

KOPPARBERG
PEAR
51699
8x500 ml glasflaska

KOPPARBERG
APPLE ROSÉ
51819
8x500 ml glasflaska

KOPPARBERG
APPLE ROSÉ
3126 6x4x330 ml burk

KOPPARBERG
PEAR
3123 6x4x330 ml burk

KOPPARBERG
STRAWBERRY&LIME
3124 6x4x330 ml burk

Sofiero bryggs utan konstigheter och har en balans
mellan sötma och bitterhet som ger dig en härlig
törstsläckare från första till sista klunk.

Artikel

Produkt

Storlek

580

Sofiero 5.2%

30 l fat

59001

Sofiero 5.2%

Tanköl

5302

Sofiero 5.2%

15x500 ml glasflaska

5143

Sofiero 5.2%

24x330 ml glasflaska

5022

Sofiero 5.2%

24x330 ml PET

5041

Sofiero 5.2%

15x500 ml PET

2016

Sofiero 0%

12x330 ml glasflaska

31221

Sofiero 0%

6x4x330 ml burk

5700

Sofiero 5.2%

24x500 ml burk

55850
5740

Sofiero 5.2%
Sofiero 7.5%

24x330 ml burk
24x500 ml burk

Bron mellan ale och lager
Höga Kusten är bron mellan lager och
ale, precis som Höga Kusten-bron binder
samman världsarvet Höga Kusten över
Ångermanälven.
I Höga Kusten möts två utsökta öltyper
– lager och ale. När dessa två mognar
tillsammans får Höga Kusten sin
karaktäristiska maltiga smak, doft och
fina skumkrona.

Artikel

Produkt

Storlek

58053
5301
1816

Höga Kusten 5.3% 30 l fat
Höga Kusten 5.3% 15x500 ml glasflaska
Höga Kusten 5.3% 24x440 ml burk

31211

Höga Kusten 3.5% 6x4x300 ml burk

Ricky’s IPA är bryggd på samma sätt

som man gjorde den första IPAn för 100
år sen, men med en lite lägre humlehalt.
Rickys IPA är torrhumlad för att få fram
alla inslag av humlen.
MALT
Pilsnermalt, münchnermalt, ljus
karamellmalt och mörk karamellmalt.
HUMLE
Magnum, Perle och Aurora tillsätts
under kokningen och Cascade tillsätts i
lagertank, så kallad torrhumling.
DOFT
Doften har inslag av honung med en
tydlig ton av gräs och citrus.
SMAK
Välbalanserad och humlearomatisk med
inslag av knäck och citrus.
Artikelnr 30 l fat: 5811
Artikelnr 500 ml glasflaska: 5303

Fagerhult är en lite mustigare
lager i pilsnerstil bryggd i sann
småländsk hantverkartradition.
Den har en god smak med en ton
av humle och rejäl beska.

Artikel

Produkt

Storlek

5305

Fagerhult 5.3%

15x500 ml glasflaska

55820

Fagerhult 5.3%

24x330 ml burk

Zeunerts Merke är bryggd på svensk malt och friskt vatten. Dess kraftiga
smak samt välbalanserade beska vittnar om en perfekt avvägning mellan
humle och malt.
Artikel

Produkt

Storlek

5304

Zeunerts Merke 5.3%

15x500 ml glasflaska

58050
2015

Zeunerts Merke 5.3%
Zeunerts Merke Lättöl

30 l
24x330 ml glasflaska

Tillsammans med högkvalitativ malt och friskt vatten får Zeunerts
Original en tydlig pilsnerkaraktär. Efter kokningen tillsätts ännu en
humlesort, vilket gör att ölet blir välhumlat men inte för bittert. Tack
vare en lägre vörtstyrka uppfattas Zeunerts Original också ofta lite mer
lättdrucken än andra öl i samma kategori.
Artikel

Produkt

58840

Zeunerts Original 5.3% 24x330 ml burk

5815

Zeunerts Original 5.3% 30 l

Special Brew är ett ljust lageröl bryggt
med extra omsorg av vår prisbelönte
bryggmästare Rickhard Voigt, som bland
annat tilldelats guld och silver i World Beer
Cup. Med värdefull kunskap i bagaget och
tillgång till förstklassiga råvaror som han satt
sitt signum på hur ett gott öl ska smaka.
Därför passar Special Brew lika bra som
sällskapsdryck som till mat. För att inte
krångla till det bryggs ölet på endast de
bästa råvarorna.
55870 330 ml burk / 6.3%

Storlek

Dansk Fadol är en klassisker som funnits i
många år. Lagerölet har en maltig smak med
inslag av knäckebröd, honung och citrus.
Serveras vid 8-10°C till husmanskost eller
som sällskapsdryck.
55810 330 ml burk / 5.0%

Bishops Finger Kentish Strong Ale
är ett finsmakaröl som har vunnit åtskilliga
utmärkelser och anses av många ölkännare
som en måste-ale bland premium bitters.
Det har fått sitt namn ifrån de fingerformade
skyltar som pekade ut pilgrimernas väg till
Thomas à Beckets grav, ärkebiskopen av
Canterbury på 1100-talet.

Nya TT Mellanölet är en modern, ekologisk
lyxvariant av det fina originalreceptet, bryggd
med kärlek och petighet på noggrant
utvald malt och med varsamma mängder
Tettnanger (en av de fem ädelhumlesorterna
i världen). Resultatet är en frisk, glittrande
lager med aromatiska och fruktiga dofter,
och försiktiga inslag av bröd och citrus.

6089 30 l fat / 5.2%
60507 500 ml glasflaska / 5.4%

60892 30 l fat / 4.5%
60508 330 ml glasflaska / 4.5%

Samuel Adams första öl och en äkta
klassiker bland amerikansk craft beer.
Boston Lager är ännu idag grundaren Jim
Kochs personliga favorit och ett skolexempel
på traditionellt, fylligt wieneröl bryggt med
utvald pilsner- och karamell
malt, liksom
bayersk ädelhumle. Den mjuka maltigheten
och den påkostade humleblandningen är
ölets signum.

DogTown Pale Ale, det första ölet från
kalifornienbryggeriet som såldes ute i
affärerna på 1990-talet. Det är en robust
och maltig pale ale på modernt amerikanskt
vis, med en törstsläckande humlearom och
en torr, frisk avslutning.

Duvel jäses i tre omgångar. Efter tre
veckor filtreras ölet och tappas på flaska,
då en ny omgång jäst och socker tillsätts.
Sedan lagras ölet i ytterligare sex veckor av
bryggeriet innan det släpps till försäljning. Det
fortsätter att utvecklas i flaskan och kan med
fördel lagras i flera år.
60509 330 ml glasflaska / 8.5%

60506 355 ml glasflaska / 5.9%

Lagunitas IPA anses av de flesta vara
den första, stilbildande amerikanska IPA:n,
och är alltsedan 1990-talet en av de bäst
säljande i Kalifornien. Denna kassako
för Petalumabryggeriet finns på många
topplistor över viktiga amerikanska öl. Med
sin eleganta maltighet och bitiga humlebeska
på 46 IBU är Lagunitas IPA både ett härligt
sällskapsöl och mumma för kräsna och
humleälskande konsumenter.

60515 355 ml glasflaska / 4.7%
60891 30 l fat / 6.2%

Bitburger Premium är en pilsner som
bryggs på vatten från egna källor 300 meter
ner i berget. Man använder pilsnermalt
beredd av tyskt, delvis lokalt odlat, korn.
Humlen kommer också delvis från lokala
odlare i Holsthum. Den kompletteras med
bitter- och aromahumle från Tysklands
största humledistrikt, Hallerthau.

Weihenstephaner Hefeweißbier är
bryggeriets stolthet och ett av Tysklands mest
välkända veteöl. I Bayern föredrar de flesta
sitt veteöl ofiltrerat, som Weihenstephaners,
vilket ger en fyllig fräschör. Det har en låg
beska med frisk jästighet samt doft av
frukt och kryddor, som skapar ett perfekt
uppfriskande öl.

60516 330 ml glasflaska / 4.8%

60893 30 l fat / 5.4%
60514 500 ml glasflaska / 5.4%

Från Little Valley Brewery i Yorkshire kommer
denna ekologiska stout, bryggd på chokladoch kristallmalt blandat med havre och vete.
Stoodley Stout hör till det unga bryggeriets
året runt-öl och största framgångar.
60517 330 ml glasflaska / 4.8%

DRINKMIXAR
Fentimans Ginger Beer
sticker ut bland andra ingefäraöl
med sina botaniska produktion
och speciella karaktär av
fermenterad ingefära, citron och
spanskpeppar.
21033 200 ml glasflaska

Guinness Draught har en unik mix
av kvävgas och kolsyra som skapar det
legendariska, fylliga skummet.
Doft av rostade aromer som choklad och
kaffe. Även inslag av rökighet. Markerad
beska med lätta, friska undertoner av citrus.
I den långa eftersmaken finns rostade toner
som samspelar med den fräscha beskan.
6087 30 l fat / 4.2%

Fentimans Tonic Water
blev 2007 världens första
botaniskt bryggda tonic. Med sin
karaktärsfulla smak av citrongräs
och markerade bitterhet av
kinabark som balanseras upp av
en lättsam sötma är Fentimans
Tonic Water den givna delen av
en perfekt Gin & Tonic av klassiskt
snitt.
21032 200 ml glasflaska

Frank’s Premium Dry Gin
är en spannmålsbaserad gin som
har destillerats tre gånger. Gin har
den traditionella smaken av enbär
och är omsorgsfullt blandad på
Sofiero Bryggeri i södra Sverige.
70 cl | 37.5%
Art nr 647

Frank’s Premium Vodka
är gjord på spannmål och som
sedan destilleras, blandas och
buteljeras av Sofiero Bryggeri i
södra Sverige.
70 cl | 37.5%
Art nr 646

E’Got Merlot

Cavalieri Reali Valpolicella
Ripasso DOC

Caliza Merlot Shiraz Tempranillo

61410

61527

61528

Alkoholhalt: 12%
Ursprung: Emilia-Romagna, Italien
Druva: Merlot och Sangiovese
Mognad: Delar av detta vin har legat upptill 3
månader på franska ekfat.
Utseende: Plommonröd färg med ljusröd kant.
Doft: Tydlig doft av mörka plommon och
kryddor.
Smak: Fruktdrivet vin med smak av mörka bär,
plommon och kryddor.
Servering: Lättare kötträtter samt ostar.

Alkoholhalt: 14%
Ursprung: Valpolicella, Italien
Druvsorter: Corvina 65%, Rondinella 25%,
Molinara, Rossignola och Negrara 10%
Färg: Mörk vinröd färg.
Doft: Intensiv fruktig doft med inslag av ek, vilda
bär och kryddor.
Smak: Torr balanserad smak med inslag av
mörka bär, tobak och kryddor.
Servering: Utmärkt till pasta, grillat kött och
mellan lagrade ostar.
Serveringstemperatur: 16˚-18˚C

Alkoholhalt: 12,5%
Ursprung: La Mancha, Spanien
Druva: Merlot, Shiraz och Tempranillo
Karaktär: Vinet med dess djupa röda färg
bjuder in till aromer av röda frukter och mörka
plommon. De silkesmjuka tanninerna balanseras
av en kryddighet tillsammans med fruktigheten.
Eftersmaken är väl balanserad och faten ger
vinet dess rundhet.
Servering: Avnjutes till kraftigare rätter av kött.

Cuvée Jean-Paul Vaucluse Rouge

McGuigan Estate Shiraz

61529

61530

Alkoholhalt: 13%
Ursprung: Vaucluse, Frankrike
Druva: Grenache, Syrah
Karaktär: Medelfylligt och mjukt. Smakrika toner
röda och svarta vinbär, körsbär och lagerblad.
Därtill kommer en balanserad och fin tannistruktur tillsammans med uppiggande syra. Lång
eftersmak med där bären står i huvudfokus.
Servering: Avnjutes som bäst till rätter av lammeller nötkött. Serverings temperatur, omkring
18°C.

Alkoholhalt: 13,5%
Ursprung: South East Australia, Australien
Druva: Shiraz Årgång: 2015
Karaktär: Klar och rubinröd till sin färg bjuder
detta vin in till smakrika toner av mörka frukter
och bär, däribland plommon och svarta vinbär
samt mörka körsbär och björnbär. Den tydliga
tanninstrukturen avrundas med hjälp av eken,
vilken rinner över i en lång, varm och kryddig
eftersmak.
Servering: Avnjutes till kraftigare rätter av nöt
eller lamm, förslagsvis ugnsstekt lamm med
rostade tomater Serveringstemperatur, 18°C.

RÖDA
VINER

VITA
VINER

Caliza Chardonnay Verdejo Viura
61628

Alkoholhalt: 12,5%
Ursprung: La Mancha, Spanien
Druva: Chardonnay, Verdejo och Viura
Karaktär: Fruktigt och friskt vitt vin med aromer
av örter, äpple, persika och tropisk frukt.
Servering: Passar till pasta, fiskrätter, skaldjur
eller som aperitif.

E’Got Trebbiano

Cuvée Jean-Paul Gascogne
Blancde Blancs Sec

61411

61629

Alkoholhalt: 11%
Ursprung: Emilia-Romagna, Italien
Druva: Trebbiano och Chardonnay
Mognad: Delar av detta vin har legat upp till 3
månader på franska ekfat.
Karaktär: Ljusgul i färg, intensiv doft med inslag
av tropisk frukt. Välbalanserad smak med inslag
av tropisk frukt och frisk citrus.
Servering: Ett allroundvin. Passar till lättare rätter
som ris- och pastarätter, fisk och lättare tapas.
Servera vinet vid 10-12 °C

Alkoholhalt: 11,5%
Ursprung: Pays des Côtes de Gascogne, Frankrike
Druva: Colombard, Ugni Blanc
Karaktär: Mjukt och medelfylligt. Friskt och
aromatiskt med inslag av citruscest och stenfrukt,
nässlor och krusbär.
Servering: Avnjutes som sällskapsdryck, alternativt
till rätter av fisk och skaldjur. Serveras väl kylt,
förslagsvis 12°C.

McGuigan Estate Chardonnay

Ontañón Tierras del Isasa Verdejo
Organic

61630

61631

Alkoholhalt: 13%
Ursprung: South East Australia, Australien
Druva: Chardonnay Årgång: 2016
Mognad: Vinet vilar på en blandning av fransk
och amerikansk ek för att alla karaktärer ska
komma i balans.
Karaktär: Lätt gulaktig i färgen, bjuder in till
framträdande toner av mogen tropisk frukt
tillsammans med stenfrukt. Däribland mango,
melon och persika.
Servering: Avnjutes till rätter av grillad fisk,
förslagsvis tillsammans med en salsa på exotisk
frukt eller till krämiga pastarätter.
Serveringstemperatur, 10-12 °C

Alkoholhalt: 13%
Ursprung: Rueda, Spanien
Druva: Verdejo
Karaktär: Ren och intensiv i doft med tydliga
toner av tropisk frukt och citrus, päron och
grapefrukt.
Servering: Avnjutes till rätter av fisk och skaldjur,
samt som aperitif. Serveringstemperatur, omkring
12 °C.

E’Got Rosé

ROSÉVIN

61713

Alkoholhalt: 11%
Ursprung: Emilia-Romagna, Italien
Druva: Sangiovese, Fontana och Longanesi
Mognad: Delar av detta vin har legat upptill 3
månader på franska ekfat.
Utseende: Ljusrosa färg.
Doft: Frisk fruktig doft med inslag av röda bär
och blodgrapefrukt.
Smak: Välbalanserad smak med inslag av röda
bär och blodgrapefrukt.
Servering:Ett allround vin som passar till enklare
förrätter, hårdost eller som aperitif. Servera vinet
vid 12-14 °C.

Castellblanc Brut Nature Organic

Alkoholhalt: 13%
Ursprung: Utiel-Requena, Spanien
Druva: Chardonnay
Karaktär: Fruktig och krispig! Visar på tonerna
av grapefrukt och rostat bröd, gula äpplen och
citrus. Bubblorna är livfulla och bidrar till vinets
fylliga munkänsla. Eftersmaken är ljuv och visar
på nyanser av päron, örter och rostat bröd.
Servering: Avnjutes bäst som aperitif eller till
rätter av fisk och skaldjur.
Serveringstemperatur, omkring 12°C.

MOUSSERANDE
VIN

61815

FRANK’S
ENERGY
DRINK
24x500 ml burk
2360 Original
2363 Blueberry
2362 Kiwi
24x250 ml burk
2371 Original

Dufvemåla Naturell
4005 15x500 ml PET
2010 24x330 ml glasflaska
36560 24x330 ml burk

Dufvemåla Lingon
2012 24x330 ml glasflaska
36580 24x330 ml burk

Dufvemåla Citron Lime
4006 15x500 ml PET
2011 24x330 ml glasflaska
36570 24x330 ml burk

KB Orange
36530 24x330 ml burk
RC Cola
36510 24x330 ml burk

BAG-IN-BOX
680 RC Cola
684 KB Orange
686 Upper 10
692 Äppledryck
693 Lingondricka
Pepsi Max
Pepsi
2021
2020
24x300 ml glasflaska 24x300 ml glasflaska

Zingo
2023
24x300 ml glasflaska

7UP
2022
24x300 ml glasflaska

kopparbergs.se
@kopparbergworld
@sofierobeer
@zeunerts1857

