
ÅRETS KRÄMIGASTE* 

KVARGyoghurt

YOGHURTKUNGEN ÄR TILLBAKA 
MED EN GOD KRÄMIG NYHET FYLLD MED ENERGI

En produkt från Ostkompaniet AB - Ingår i Lindahls Invest • Frysvägen 6, 556 52 Jönköping • Tel. 036-36 16 80 • Fax 036-690 32 • info@ostkompaniet.se • www.aktivtlivnu.se

*Enligt interna paneltester.

PRESSMEDDELANDE JÖNKÖPING DEN 16 SEPTEMBER 2016

YOGHURTKUNGEN ÄR TILLBAKA!   
Ostkompaniet lanserar nästa generations KRÄMIGA KVARGYOGHURT med högsta kvalitet, 
krämighet och härlig smak med fruktbitar! 
 
Aktivt Liv® är ett varumärke som ägs av Lindahls Invest AB, där bland annat även Ostkompaniet ingår. 
Varumärket skall borga för mejeriprodukter och hälsoinriktade produkter av högsta kvalitet, till ett 
konsumentvänligt pris.

NYCKELORDEN ÄR:
• Hög kvalitet 
• Säkert 
• Gott
• Nyttigt
• Bekvämt
• Prisvärt

Aktivt Liv® skall verka för en god djurhållning, fokuserat miljöarbete och fullständig spårbarhet.
Konceptet med nyheterna Aktivt Liv® Kvargyoghurt bygger på följande:

• Betydligt krämigare än befintliga motsvarande produkter på marknaden.
• Äkta fruktbitar i de produkterna som innehåller frukt
• Riktar sig mot en bred konsumentgrupp – Inte bara träningsintresserade, utan även dem som vill 
 avnjuta en krämigare och smakmässigt bättre produkt.
• Hög proteinhalt
• Lågt kolhydratvärde.
• Smaken!

Finns i din ICA-butik samt Bergendahls-butiker, Citygross-MAT-Matrebellerna v 38.

OM OSTKOMPANIET
Ostkompaniet ingår i Lindahls Invest AB, som är ett familjeägt företag med mer än 40 års erfarenhet inom livsmedelsbranschen. 
Ägaren och grundaren heter Anders Lindahl och är tidigare kanske mest känd för att ha startat Lindahls mejeriprodukter och lanserat 
den turkiska yoghurten i Sverige.  Ostkompaniet har en innovativ och erfaren ledning som vågar utmana och tänka i nya banor. 
Korta beslutsvägar gör oss också till en alert och flexibel leverantör som löser våra kunders behov.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Anders Lindahl, VD, tel. 0705-731612, anders.lindahl@lindahlshandel.se
Patrick Kunst, Försäljningschef, tel. 0707-803911, patrick.kunst@lindahlshandel.se

JORDGUBB
150 g, 0,2% fett, 9,5% protein

ICA 206848 • Bergendahls 3255130

VANILJ
150 g, 0,2% fett, 9,7% protein

ICA 206845 • Bergendahls 3255114

ÄPPLE
150 g, 0,2% fett, 9,7% protein

ICA 206846 • Bergendahls 3255122


