
Tuotenumero 3175

Bär shot
Mustaherukka + 
inkivääri
Ainesosat: Luomumustahe-
rukkamehu (100 %) 71,5 %, 
luomuinkiväärimehu 14 % 
(luomuinkiväärimehu 99,1 %, 
luomusitruunamehutiiviste 
0,9 %), luomuomenatiiviste, 
luomusitruunamehu.
Ravintosisältö/100 g:
Energiaa 407,6 kJ/97,4 kcal
Rasvaa 0,7 g
    josta tyydyttynyttä  < 0,1 g
Hiilihydraatteja 17,8 g
    josta sokereita 17,0 g
Ravintokuitua 4,1 g
Proteiinia 1,1 g
Suolaa < 0,1 g

Kuluttajapakkaus 80 ml 

*6430074352080*
Myyntierä 12 x 80 ml 

*6430074353186*

Tuotenumero 3176

Bär shot
Tyrni + inkivääri 
Ainesosat: Luomutyrnimehu 
(100 %) 70 %, luomuinki-
väärimehu 16 % (luomuin-
kiväärimehu 99,1 %, luomu-
sitruunamehutiiviste 0,9 %), 
luomuomenatiiviste, stabiloin-
tiaine (johanneksenleipäpuu).
Ravintosisältö/100 g:
Energiaa 323,9 kJ/77,4 kcal
Rasvaa 1,6 g
    josta tyydyttynyttä  0,4 g
Hiilihydraatteja 13,8 g
    josta sokereita 13,7 g
Ravintokuitua 0,1 g
Proteiinia 0,6 g
Suolaa < 0,1 g

Kuluttajapakkaus 80 ml 

*6430074352073*
Myyntierä 12 x 80 ml 

*6430074353179*

Marjashotit
Marja-inkiväärishotit ovat raik-
kaita piristyksiä niihin päiviin, kun 
energia tuntuu loppuvan. Makea ja 
kirpeä mustaherukka ja hapan tyrni 
saavat kaverikseen raikkaan inki-
väärin, ja näistä mehuista saakin 
kunnon potkun arkeen. Kuten kaikki 
Bär-tuotteet, shottimme valmiste-
taan Suonenjoella korkeapainepro-
sessilla, jotta marjojen raikas maku 
pääsee oikeuksiinsa. 

Lavaustiedot 
Kuljetuspakkaus (ME) 12 x 80 ml

Korkeus 1184 mm
Leveys 800 mm
Syvyys 1200 mm

33 myyntierää / lavakerros
13 lavakerrosta / eurolava
429 ME (5148 tlk) / lava

luomua. vegaaninen.  
valmistettu suomessa.

Marja
shotit · smoothiet · herkut



Tuotenumero 3165

Bär smoothie 
Mansikka + kaura  
Ainesosat: Gluteeniton luo-
mukaurajuoma 32.5 % (vesi, 
gluteeniton täysjyväkaura, 
suola), luomumansikka 23 %, 
luomuomena, luomuomena-
mehutiiviste, vesi, luomupuna-
herukka, luomusitruunamehu, 
stabilointiaineet (johanneksen-
leipäpuu ja ksantaani).
Ravintosisältö/100 g:
Energiaa 223 kJ/53,2 kcal
Rasvaa 0,3 g
    josta tyydyttynyttä  < 0,1 g
Hiilihydraatteja 11,9 g
    josta sokereita 9,7 g
Ravintokuitua 1,1 g
Proteiinia 0,6 g
Suolaa < 0,1 g

Kuluttajapakkaus 250 ml 

*6430074355111*
Myyntierä 12 x 250 ml 

*6430074351113*

Tuotenumero 3168

Bär smoothie
Vadelma + kaura 
Ainesosat: Gluteeniton luo-
mukaurajuoma 33 % (vesi, 
gluteeniton täysjyväkaura, 
suola), luomuvadelma 24 %, 
luomuomena, luomuomena-
mehutiiviste, vesi, luomusit-
ruunamehu, stabilointiaineet 
(johanneksenleipäpuu ja 
ksantaani).
Ravintosisältö/100 g:
Energiaa 269 kJ/64,2 kcal
Rasvaa 0,4 g
    josta tyydyttynyttä  < 0,1 g
Hiilihydraatteja 13,6 g
    josta sokereita 10,5 g
Ravintokuitua 1,8 g
Proteiinia 0,8 g
Suolaa < 0,1 g

Kuluttajapakkaus 250 ml 

*6430074355029*
Myyntierä 12 x 250 ml 

*6430074351021*

Tuotenumero 3166

Bär smoothie
Mustaherukka + 
kaura
Ainesosat: Luomumusta-
herukka 36 %, gluteeniton 
luomukaurajuoma 33 % (vesi, 
gluteeniton täysjyväkaura, 
suola), luomuomenamehutii-
viste, vesi, luomuomena.
Ravintosisältö/100 g:
Energiaa 308 kJ/73,7 kcal
Rasvaa 0,7 g
    josta tyydyttynyttä < 0,1 g
Hiilihydraatteja 14,4 g
    josta sokereita 12,4 g
Ravintokuitua 2,5 g
Proteiinia 0,9 g
Suolaa < 0,1 g

Kuluttajapakkaus 250 ml 

*6430074355036*
Myyntierä 12 x 250 ml 

*6430074351038*

vegaaninen.  gluteeniton. 
valmistettu suomessa.

Marjasmoothiet

Bär-smoothiet ovat maistuvia välipalo-
ja täynnä aitoja makuja, ilman lisättyä 
sokeria ja säilöntäaineita. Käytämme 
smoothieihin kokonaisina survottuja 
marjoja, jotta myös superterveellisiä 
siemeniä ja kuoria päätyy jokaiseen 
pulloon. Lisäämme mukaan lempeää 
kaurajuomaa ja hieman omenaa, ja 
kaikenikäisille sopiva gluteeniton herkku 
on valmis! 

Lavaustiedot 
Kuljetuspakkaus (ME)  
12 x 250 ml 
Korkeus 1044 mm 
Leveys 800 mm  
Syvyys 1200 mm

24 myyntierää / lavakerros
6 lavakerrosta / eurolava
144 ME (1728 tlk) / lava

Tuotenumero 3174

Bär juotava 
marjaherkku
Mansikka
Ainesosat: Gluteeniton kaura-
juoma 40,1 % (vesi, gluteeniton 
täysjyväkaura, suola) (Suomi), 
mansikka 30,1 % (Suomi), vesi, 
sokeri, mustaherukkasose, 
stabilointiaineet (johanneksen-
leipäpuu ja ksantaani). 
Ravintosisältö/100 g:
Energiaa 204 kJ/49 kcal
Rasvaa 0,4 g
    josta tyydyttynyttä  < 0,1 g
Hiilihydraatteja 11 g
    josta sokereita 10,5 g
Ravintokuitua 0,6 g
Proteiinia 0,7 g
Suolaa < 0,1 g

Kuluttajapakkaus 250 ml 

*6430074355135*
Myyntierä 12 x 250 ml 

*6430074351137*

Marjaherkku

Marjaherkku on kotimainen, virkistävä 
ja raikas kaurapohjainen marjajuoma, 

jossa on aito marjojen maku. 
Valmistettu suomalaisista marjoista.

vegaaninen.  gluteeniton.
suomalaisista marjoista.
valmistettu suomessa.



Valmistuttaja: Bonne Juomat Oy 
Mäntynummentie 8, 08500 Lohja • Puh. 019 382 233

bonnejuomat.fi  

Suomen puhdas luonto on täynnä 
herkullisia ja terveellisiä maku-
ja. Metsien kätköissä odottavat 
ravinteikkaat puolukat ja mustikat 
poimijoitaan. Toisaalla sinitaivaan 
alla kypsyy kuitupitoinen ja vat-
saystävällinen kaura.

Bär sai alkunsa halusta tehdä mais-
tuvia tuotteita näistä luonnon omista 
superfoodeista, käyttämällä ainoas-
taan laadukkaita luomuraaka-ainei-
ta. Puolukan ja mustikan seuraksi 
olemme valinneet muita lempimar-
jojamme, ja teemme pelkästään 
tuotteita, joista nautimme itse.

Bär-tuotteet valmistetaan Suo-
messa Suonenjoella, tutuista mauis-
ta ja raaka-aineista. Emme halun-
neet pilata marjojen ihanaa makua 
tai lisätä säilöntäaineita tuotteisiim-
me, joten päädyimme käyttämään 
korkeapainepastörointia (HPP), joka 
myös säilyttää marjojen terveys-
hyödyt parhaiten. 

Bär-tuotteissa ei ole mitään 
ylimääräistä, vain aitoa marjojen 
makua ja hyviä raaka-aineita.  
Maista ja tee makumatka luontoon!

Valmistettu Suomessa.


