Teerenpeli julkaisee ensimmäisen savuisen
viskinsä 100-vuotiaan Suomen kunniaksi
Teerenpeli Yhtiöt Oy 23.11.2016, 09:30
Teerenpeli Panimo & Tislaamo on valmistanut 100-vuotiaan Suomen kunniaksi juhlaviskin.
Teerenpeli Suomi 100 Juhlaviski on nyt myynnissä sekä Teerenpeli-ravintoloissa että Alkon
valikoimissa.

Suomalainen, savuinen ja sisukas
Teerenpelin juhlaviski on tehty nimenomaan Suomi 100 juhlavuotta varten. Suomessa valmistettu
harvinainen savumallas vaikuttaa koko juhlaviskin luonteeseen ja makumaailmaan. Meripihkan
värisessä juomassa on aitoja suomalaisia makuja: savua, ripaus tervaa ja salmiakkia.
”Viskissä maistuu savusauna ja suomalainen sisu. Savuista viskiä on toivottu Teerenpelin
valikoimiin ja nyt sellainen tulee. Teerenpeli Suomi 100 Juhlaviskiä on saatavilla noin 5000 pullon
erä, joka myydään Teerenpeli-ravintoloissa sekä Alkoissa. Pieni erä viskiä viedään myös
ulkomaille”, iloitsee Teerenpeli Yhtiöiden toimitusjohtaja Anssi Pyysing.

Teerenpeliltä myös juhlaolut
Suomalaisille erikoistuotteille on nyt kysyntää. Suomi 100 Juhlaviskiä täydentää Teerenpelin Suomi
100 Juhlaolut, joka on jo myynnissä Alkoissa. Teerenpeli-ravintoloihin olut saapuu joulukuussa.
Yhdistävänä tekijänä sekä viskissä että oluessa on etikettien samanlainen visuaalisuus sekä savun
maku. Juhlaolut on tyypiltään savu lager.
”Juhlaviskin sekä –oluen etiketit on suunnitellut pitkäaikainen
yhteistyökumppanimme Designtoimisto Kuudes kerros. Etiketin teeri viittaa tietysti Teerenpeli
Yhtiöihin, mutta myös suomalaiseen luontoon,” luonnehtii Teerenpelin myynti- ja
markkinointipäällikkö Jari Mämmi. Teerenpeli Panimo & Tislaamon tuotteet valmistetaan
uusiutuvalla energialla, luontoa kunnioittaen.
Teerenpeli Yhtiöt onnittelee 99-vuotiasta Suomea näin itsenäisyyspäivän alla. 100-vuotisjuhla voi
alkaa!
Tuotetiedot
Tiedot: Teerenpeli Suomi 100 Juhlaviski
•
•
•

Pakkaus: 0,5 l, 43,0 %
Väri: Meripihka
Luonnehdinta: Keskitäyteläinen, savuinen, lämmin ja maltainen, kypsän hedelmäinen.
Kevyesti tervaa, häivähdys salmiakkia, vivahteikas ja pitkä jälkimaku.

Tiedot: Teerenpeli Suomi 100 Juhlaolut
•
•

Pakkaus: 0,33 l, 5,0 %
Luonnehdinta: Kuparinruskea, samea, keskitäyteläinen, keskiasteisesti humaloitu,
karamellimaltainen, paahteinen, kevyen savuinen ja mausteinen.

Lisätietoja:
Anssi Pyysing, CEO, Teerenpeli Yhtiöt, +358 500 830 458, anssi.pyysing@teerenpeli.com
Jari Mämmi, myynti- ja markkinointipäällikkö, +358 40 679 3605, jari.mammi@teerenpeli.com
Liitteenä olevia kuvia voi käyttää vapaasti juttujen yhteydessä. Kuviin merkintä: Teerenpeli.
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Tietoa julkaisijasta
Teerenpeli Yhtiöt Oy on innovatiivinen ravintola-, tislaamo- ja panimoalan perheyritys, johon
kuuluu Teerenpeli- ja Taivaanranta -ravintolat, Teerenpeli Panimo & Tislaamo sekä Laivaravintola
Teerenranta. Teerenpeli Yhtiöiden liikevaihto on yli 12 miljoonaa euroa ja yritys työllistää yli 90
henkilöä. Teerenpelin uuden panimon ja tislaamon tuotteet valmistetaan uusiutuvalla
energialla. teerenpeli.com

