
Kotimaisten kauratuotteiden pioneeri Yosa lanseeraa odotettuja 
tuoteuutuuksia välipalaksi & ruuanlaittoon!  

 
Toukokuussa kauppoihin saapuu kaksi uutta makua 

suositusta Yosa Greek Style -kauravälipalasta sekä upouudet 
Overnight Oats -välipalat ja herkulliset kauralevitteet

Yosa Greek Style Raparperi-Mansikka ja Aprikoosi, 150g 
UUTUUSMAUT! 
 
Yosa lanseeraa kaksi raikasta uutuusmakua huippusuositun 
maustamattoman Yosa Greek Stylen rinnalle. Yosa Greek Style on 
kermaisen pehmeä kasvipohjainen vaihtoehto kreikkalaiselle jugurtille – 
nyt myös maustettuina kerrosvälipaloina!   

Maustettujen kerroskauravälipalojen uutuusmakuina kesäiset
Raparperi-Mansikka ja Aprikoosi. 

Saatavuus: alkaen toukokuu 2018 Keskon & S-ryhmän kaupat 
Suositushinta: 1,55 €

Yosa Overnight Oats -kauravälipala 
Mansikka-Mustaherukka ja Omena, 150g  
UUTUUSTUOTE!

Kasvipohjaisen tuorepuuron ystäville hyvä uutisia: Yosan Overnight 
Oatsit ovat täysin uudenlainen terveellinen ja täyttävä aamu- ja 
välipala! Overnight Oatsit on helppo napata mukaan evääksi suoraan 
kaupan kylmähyllyltä, sillä niissä on mukana lusikka. Kauran ja 
kaurajogurtin lempeä yhdistelmä pitää nälän hyvin kurissa. 

Kaksi maistuvaa makua: marjainen Mansikka-Mustaherukka ja 
pirteä Omena.

Saatavuus: alkaen toukokuu 2018 Keskon & S-ryhmän kaupat 
Suositushinta: 1,49 €

Yosa Kauralevite, Maustamaton ja Tomaatti-Basilika, 150g 
UUTUUSTUOTE!

Kermaiset ja maukkaat kaurapohjaiset levitteet ovat täydellisiä niin 
leivän päälle, dipiksi, leivontaan kuin ruuanlaittoonkin. Yosan levitteet 
kestävät hyvin kuumennusta, joten ne sopivat hyvin esimerkiksi erilaisiin 
kastikkeisiin, piirakoiden täytteisiin ja sosekeittoihin. Maustamaton levite 
sopii hyvin myös makeaan leivontaan – kokeile esimerkiksi täyteläisen 
vegaanisen juustokakun valmistuksessa!

Kaksi monikäyttöistä makuvarianttia:  Maustamaton ja 
Tomaatti-Basilika. 

Saatavuus: alkaen toukokuu 2018 Keskon kaupat 
Suositushinta: 1,98 €  

TIEDOTE 4 / 2018: 

Kokeile myös 
leivontaan, esim.  

makeisiin ja  
suolaisiin piirakoihin!

Loistava  
välipala töihin  
tai treeneihin! 

Herkullinen 
 kerrosvälipala 

ilman 
 valkoista 
sokeria!



Mediatiedot: ida@sugarhelsinki.com, 040 513 1426
Kuluttajatiedustelut: (02) 276 2600

YOSA 
Yosa-tuotteet ovat herkullisia kauratuotteita, jotka valmistetaan Suomessa kotimaisesta kaurasta. 
Yosa on 100 % kasviperäinen, soijaton, maidoton, palmuöljytön ja säilöntäaineeton tuotesarja. 
 
Yosa-tuotteet valmistetaan Kaarinassa Biofermellä joka on osa Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-
aluetta. Fazer Lifestyle Foods keskittyy maidottomiin viljasta valmistettuihin tuotteisiin, kasvipohjaisiin 
aterioihin ja välipaloihin. 

TUOTETIEDOT: 
 

Yosa Greek Style Aprikoosi 150g

Ainesosat: Vesi, päärynätiiviste, aprikoosi (11%), täysjyväkaura (6,8%), kasviöljy (rypsi), kasvirasva (kookos), peruna-
tärkkelys, kasviproteiini, sakeuttamisaineet (maissitärkkelys, pektiini, ksantaanikumi), luontaiset aromit, väri (beta-
karoteeni), happamuudensäätöaine (omenahappo), hapate.

Yosa Greek Style Raparperi-Mansikka 150g

Ainesosat: Vesi, päärynätiiviste, täysjyväkaura (6,8%), raparperi (6%), mansikka (4,5%), kasviöljy (rypsi), kasvirasva 
(kookos), perunatärkkelys, kasviproteiini, sakeuttamisaineet (maissitärkkelys, pektiini, ksantaanikumi), seljanmarja-
tiiviste, luontaiset aromit, happamuudensäätöaine (omenahappo), hapate. 

Yosa Overnight Oats, omena, 150g

Ainesosat: Vesi, täysjyväkaura (13%), omena (9,6%), päärynätiiviste, maissitärkkelys, rypsiöljy, kasviproteiini, mal-
todekstriini, sitruunatiiviste, sakeuttamisaine (ksantaanikumi, johanneksenleipäpuujauhe), luontaiset aromit, väri 
(betakaroteeni), happamuudensäätöaine (omenahappo), jodioitu suola, hapate.

Yosa Overnight Oats, mansikka-mustaherukka 150g

Ainesosat: Vesi, täysjyväkaura (13%), päärynätiiviste, mansikka (5,7%), mustaherukka (5,4%), maissitärkkelys, rypsi-
öljy, kasviproteiini, maltodekstriini, seljanmarjatiiviste, sakeuttamisaineet (ksantaanikumi, pektiini, johanneksenlei-
päpuujauhe), luontaiset aromit, happamuudensäätöaine (omenahappo), jodioitu suola, hapate.

Yosa Kauralevite, maustamaton 150g

Ainesosat: Vesi, kasviöljy (rypsi), kasvirasva (kookos), täysjyväkaura (8,2%), perunatärkkelys, kasviproteiini, jodioitu 
suola, sakeuttamisaineet (ksantaanikumi), hapate.

Yosa Kauralevite, tomaatti-basilika 150g

Ainesosat: Vesi, kasviöljy (rypsi), kasvirasva (kookos), tomaattisosetiiviste (7%), täysjyväkaura (6,5%), perunatärk-
kelys, kasviproteiini, valkosipuli, jodioitu suola, punaviinietikka, muunnettu perunatärkkelys, basilika (0,1%), sakeut-
tamisaine (ksantaanikumi), sipuli, ruohosipuli, oregano, persilja, timjami, happamuudensäätöaine (omenahappo), 
hapate.


