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Nils Oscar inleder det nya året med en fantastisk lager. Just nu lanserar man
Nils Oscar Ekologisk Lager, en ljus och modern lager som tycks ha allt – måttlig
alkoholhalt, härlig kryddning, välbalanserad humlearom och beska. Allt inrymt i en
vacker och stilren förpackning. Den finns redan till försäljning på restaurang och på
Systembolaget finner man den på hyllorna från och med den 1:a mars.
Att man nu lanserar Nils Oscar Ekologisk Lager är ett steg i rätt
riktning där förnuftigt odlade grödor utgör grunden i receptet. Att
fler aktörer miljöcertifierar sig innebär mycket för männsikor och
deras välbefinnande. Många konsumenter ställer idag höga krav och
efterfrågan på ekologiska produkter ökar. Självklart vill man även på
Nils Oscar vara med och bidra till en bättre miljö och produkter med
genuina råvaror. Planeringen kring framtidens ekologiska lanseringar
får stort spelrum i vardagslivet på Nils Oscar.
Nils Oscar Ekologisk Lager är smaksatt med tre olika sorters malt,
vilket ger detta ekologiska öl en utomordentligt god smak och
karaktär. ”Att bli certifierade för ekologisk produktion var ett
självklart steg för oss. Hela vår spritportfölj har varit
ekologisk ända sedan dess lansering, då vi kom med den
första ekologiska svenska ginen”. Fler och fler konsumenter
köper ekologiskt idag och efterfrågan på ekologisk öl ökar. Vi
vill såklart möta denna efterfrågan, men även ta vårat ansvar
för miljön. Detta är vår första ekologiska öl, och vi tittar
redan nu på hur vi kan konvertera fler av våra produkter
längre fram. Personligen handlar jag nästan enbart
ekologiskt”, säger VD Jonas Kandefelt.
Alkoholhalt:
Pris:		
Säljstart:		
Artikel nr:

4,2 vol%
19,90:-/33 cl
2016-03-01 (på Systembolaget)
30850

Nils Oscar föddes 1865 och hans syn på kvalitet, ärlighet och nytänkande genomsyrar allt vi gör än idag - produkter i världsklass!
VD, Jonas Kandefelt, 0155-772 80 & 070-333 94 95 jonas.kandefelt@nilsoscar.se
Teknisk chef, Patrick Holmqvist, 0155-772 82 patrick.holmqvist@nilsoscar.se
PR och bildmaterial, Karin Wikström, 070-644 83 93 karin.wikstrom@nilsoscar.se
Marknadsföring, Ida Lindberg, 073-993 66 77 ida.lindberg@nilsoscar.se
På Nils Oscar Company AB producerar vi högkvalitativa produkter som säljs till restauranger och barer samt Systembolaget i hela landet. Ölet bryggs på vårt bryggeri på Fruängskällan i Nyköping och spriten tillverkas på vårt bränneri på Tärnö.
Nils Oscar Company AB
Fruängsgatan 2, 611 31 Nyköping Tel: 0155-772 80 Fax: 0155-772 89 info@nilsoscar.se
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