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Nå introduserer Cloetta en ny smak i 
Center-familien: Mint Rull. Den er fylt med 
minttrøffel.  Sjokoladen er mindre søt og 
har mer smak av mørk sjokolade i forhold til 
andre ruller på markedet, noe som passer 
den mer voksne målgruppen til Center.

Center 
Mint Rull

I september lanserte 
Colgate sin nye tannbør-
ste 360⁰ Black, en helt 
ny tannbørste der bør-
stehårene er tilsatt kull 
for effektiv fjerning av 
bakterier. Børstehårene 
tynne og kommer godt 
til mellom tennene og 
rundt hele munnhulen, 
melder leverandøren.

Designet på Colgate 
360⁰ Black er tydelig 
inspirert av den spesielle 
ingrediensen, og har 
svart skaft som skiller 
seg ut i hyllen.

Null hull 
med kull

Läkerol Cassis er den nyeste smaksvarianten 
i Läkerol-kolleksjonen. Pastillen har smak 
av solbær som passer godt i høstsesongen. 
Solbær omtales som Nord-Europas egen 
superfrukt. Läkerol Cassis inneholder ren 
fruktjuice av solbær.  Pastillen er kun for 
salg i en begrenset periode og kommer i et 
display sammen med bestselgeren Salvi.

Läkerol 
Cassis

Palmolive har lansert en ny 
håndsåpeserie i norsk dagligvare; 
Palmolive Décor Collection. Dette er 
en nyhet som ifølge leverandøren 
skal «friste kunder som ellers 
handler dyre håndsåper i andre 
kanaler». Konseptet er inspirert av 
interiørtrender.

Palmolive Décor Collection 
kommer i tre varianter.

Ny,  
premium 
Palmolive

90-tallets ikon-godteri, Malaco Sild fra 
Cloetta, relanseres denne høsten.
Saltsild og Sursild var lørdagsgodtfavorit-
ten til en hel generasjon. Nå har Cloetta 
hentet frem designet fra den første 
posen, og presenterer posene i retro 
design.  Silden smaker akkurat som før 
og det er 100 gram i hver pose.

I tillegg til de Salt Sild og Sur Sild, 
svømmer det inn en ny type sildestim i 
de norske butikkhyller – Malaco Frukt 
Sild. Nyheten inneholder tre smaker 
med kombinasjonen fruktig gelè og 
mykt skum.

Retro sildestim

Stine Solgaard hos Cloetta 
fisker etter høyere markeds-
andeler med ny sildevariant 
og nytt design.

Godt&Blandet fra Cloetta er Norges mest 
solgte mikspose og vokser så langt i år med 
12 prosent i forhold til fjoråret. Gummi-
familien får nå et nytt medlem: Godt & 
Blandet Super Salt som har enda saltere 
biter. Den supersalte posen inneholder kun 
bestselgerne i sin kategori; Salmiakkbalk, 
Djungelvrål, Salt revolver og Salt sild.

Godt& 
Blandet  
Super Salt

Fria har lansert to nye produkter i nytt 
design på det norske markedet: Rundstykker 
med chia og Gulrotbrød med nyper.

Konseptet er glutenfrie brød med ingre-
dienser som gjør brødene mer attraktive for 
alle. Som alle andre Fria-produkter er også 
disse produktene fri for gluten, laktose og 
melkeprotein.

Fria sine nyheter fryses ned direkte etter 
baking. Produktene kan tines eller varmes 
i brødrister.

Nyhetene distribueres i Meny, Spar, 
Kiwi, Joker og i helsekostbutikker med godt 
vareutvalg.

Det Glutenfrie Verksted lanserer nå tre 
nyheter, alle glutenfrie og økologiske.

Paibunn har to mikser i pakken som 
gjør at du kan bake både en vanlig pai/
quiche, men også en søt pai ved å tilsette 
litt melis. Paibunnen har lavt salt-, og 
sukkerinnhold. 

Pannekaker som smaker godt og ikke 
faller fra hverandre er noe mange har 

etterspurt. Pannekakene har lavt salt- og 
sukkerinnhold i tillegg til lav andel mettet 
fett. 

Rundstykker uten gjær er noe verkste-
det har løst med en miks som blandes kun 
med vann og gir ca. 12 rundstykker.

Miksene er å finne i Norgesgruppen 
butikker i tillegg til nettbutikker og andre 
spesialforretninger.

Mer fra det glutenfrie verksted

Niru Kumras Tikka Masala er 
laget av naturlige ingredien-
ser uten kunstige tilsetnings-
stoffer og er 100 prosent glu-
ten- og melkefri.

I det nord-indiske kjøkken 
er tikka masala gjerne en del 
av et stort festmåltid. Tikka 
betyr biter og Masala betyr 
krydder. Denne varianten er 
laget med kvernede cashew-
nøtter.

Masalamagic har hatt god 
medvind det siste året, og 
har fått flere av sine produk-
ter inn i fast sortiment hos 
blant annet Meny, Jacobs, 

Eurospar og CC-butikkene. I til-
legg til nylanseringen, har også 
Nirus Papadam og Nirus Mango 
Chutney kommet i fast sorti-

ment i Norgesgruppens butikker.
Familiebedriften Masalamagic 

startet på skolekjøkkenet og har 
som ambisjon å gjøre autentisk 
indisk mat like kjent som pizza 
og pasta. Siden starten har Niru 

Kumra kurset 7000 mennesker i 
indisk kokkekunst med utgangs-

punkt i sin kokebok, etablert kurs-
senter i Oslo, arrangert mat- og kul-
turreiser til India og utviklet egen 
produktserie. 

Mer tikka masala i dagligvaren
Nirus Tikka Masala fra Masalamagic er 
en nyhet på glass i dagligvarehyllene.

PRODUKTNYTT

Tips oss om produkt lanseringer!
marit@dagligvarehandelen.no

Flere 
fra Fria


