
 

I somras lanserades en helt ny cider i Sverige, älska från The Swedish Cider Company. älska är 
en trendigt frisk och fräsch cider gjord på riktiga frukter och bär, mindre sötma och utan några 
onaturliga tillsatser – med andra ord svår att inte tycka om! 

Svenskarna ställer allt högre krav på vad de stoppar i sig och för att möta denna efterfrågan vill vi 
presentera en fruktcider som endast innehåller naturliga ingredienser. älskas unika karaktär är ren 
och uppfriskande med en tydlig smak av färska frukter och bär. 

”Jag gillar inte att krångla till det, utan ville ta fram en riktigt god cider gjord på riktiga 
råvaror. Inga onödiga tillsatser eller krusiduller, the real deal helt enkelt” säger Johan Torell, 
grundare och VD för The Swedish Cider Company.  

Lemon & Ginger, Strawberry & Lime och Nordic Berries (hallon, björnbär och blåbär) är de tre 
smakerna som introduceras under sommaren och ska nu lanseras succesivt under kommande år. 
Värt att nämna är att efter bara fem veckor på marknaden hade Lemon & Ginger fått sin första 
hyllplats i en systembolagsbutik, så vi hoppas att den trenden håller i sig! 

älska innehåller mindre socker och färre kalorier än andra cider inom samma segment. Den 
passar såväl till mat som till sällskapsdryck en solig dag. Vi föredrar att dricka den väl kyld i ett 
glas fyllt med is. 

Produktinformation 
Alkoholhalt: 4% 
Flaska: 500 ml 
Pris: 29 kr 
Artikelnummer  
Nordic Berries:  87654 
Strawberry & Lime: 87124 
Lemon & Ginger: 87033 

För mer information och varuprover, kontakta: 
Johan Torell, VD, tel: 070 884 27 38, johan.torell@swedishcider.se 
Josefine Åkerlund, Marknad & PR, tel: 073 050 29 84, josefine.akerlund@swedishcider.se 
För försäljningsfrågor, kontakta: 
Mattias Eriksson, Haugen Gruppen, tel: 070 732 41 05, mattias.eriksson@haugen-gruppen.se 

The Swedish Cider Company är ett svenskt företag och drivs av entreprenören Johan Torell som grundade 
företaget år 2012. älska lanserades i Storbritannien sommaren 2013 och expanderar idag över hela 
världen. älska säljs och distribueras i Sverige, Storbritannien, Irland, Spanien, Teneriffa, Nya Zeeland, 
Hong Kong, Sydkorea, Ryssland, samt Singapore. Lansering på flera nya marknader är planerade inom 
kort, närmast Thailand i slutet av November. 


