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KAUSITUOTTEET, RIISTAVIINIT JA -OLUT 

 

VIINIT 

 
RIISTAVIINIT 
 

Italia 

 

HELMIKUU 
hakunumero KW160201 
tuotetyyppi punaviini 
pakkaus 0,75 litran pullo 

tuotantoalue DOC Valpolicella Ripasso 
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa 
saatavuus vähintään 25000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 
muut vaatimukset – Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä ja tuotteen 

etiketissä. 
 – Tuotteen etiketissä on oltava Suomen luonnossa esiintyvä 

pienriistaeläin, ei kuitenkaan riistalintu. 

 – Uusi tuote valikoimaan, ei lisäpullokoko valikoimassa olevalle 
tuotteelle.  

 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 – Tuotteen jakeluaika on 8.8. - 4.11.2016. 
valikoimaantuloarvio elokuu 2016 

 

 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
26.2.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2016 asti. 
16.3.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Portugali 
 
HELMIKUU 

hakunumero KW160202 
tuotetyyppi punaviini 
pakkaus 0,75 litran pullo 
tuotantoalue Vinho Regional Lisboa tai Vinho Regional Alentejano 
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa 
saatavuus vähintään 35000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 
muut vaatimukset – Kolmen tai neljän rypälelajikkeen sekoite, joiden joukossa oltava 

Touriga Nacional ja Syrah. Touriga Nacionalin osuuden on oltava 
vähintään 30% ja Syrah'n osuuden on oltava vähintään 30%. 

 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä. 

 – Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä ja 

tuotteen etiketissä.  
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä ja tuotteen 

etiketissä. 
 – Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi.  
 – Tuotteen etiketissä on oltava Suomen luonnossa esiintyvä 

suurriistaeläin.  
 – Uusi tuote valikoimaan, ei lisäpullokoko valikoimassa olevalle 

tuotteelle.  
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin 

tyhjän pullon paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen jakeluaika on 8.8. - 4.11.2016. 

valikoimaantuloarvio elokuu 2016 

 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
26.2.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2016 asti. 
16.3.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Ranska 

 
HELMIKUU 

hakunumero KW160203 
tuotetyyppi punaviini 
pakkaus 0,75 litran pullo 
tuotantoalue AOP Châteauneuf-du-Pape, AOP Gigondas tai AOP Rasteau  
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa 
saatavuus vähintään 5000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 
muut vaatimukset – Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä ja 

tuotteen etiketissä.  
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä ja tuotteen 

etiketissä. 
 – Tuotteen etiketissä on oltava Suomen luonnossa esiintyvä 

suurriistaeläin.  

 – Uusi tuote valikoimaan, ei lisäpullokoko valikoimassa olevalle 
tuotteelle.  

 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 – Tuotteen jakeluaika on 8.8. - 4.11.2016. 
valikoimaantuloarvio elokuu 2016 
 
 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
26.2.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2016 asti. 
16.3.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 

 

Uusi-Seelanti 
 
HELMIKUU 
hakunumero KW160204 

tuotetyyppi punaviini 
pakkaus 0,75 litran pullo 
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa 
saatavuus vähintään 10000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 
muut vaatimukset – Rypälelajike Pinot Noir (100 %).  
 – Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.  

 – Tuotantoalue ja rypälelajike on mainittava tuotteen etiketissä. 
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä ja tuotteen 

etiketissä.  
 – Kierrekapselisuljenta. 

 – Tuotteen etiketissä tulee olla Suomen luonnossa esiintyvä 
riistalintu (esimerkiksi vesilintu tai peltokanalintu).  

 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

 – Uusi tuote valikoimaan, ei lisäpullokoko valikoimassa olevalle 
tuotteelle.  

 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.  
 – Tuotteen jakeluaika on 8.8. - 4.11.2016. 
valikoimaantuloarvio elokuu 2016 
 

 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
26.2.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2016 asti. 
16.3.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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OLUET 

 
Riistaolut 
 
HELMIKUU 
hakunumero KB160201 

tuotetyyppi pinta- tai pohjahiivaolut 
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo 
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 
lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 5000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 
tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen etiketissä tulee olla riista-aiheinen kuva ja/tai tuotteen 
tulee nimeltään tai muulla tavoin henkiä riistajuomaksi sopivuutta. 

 – Oluen makuprofiilin tulee sopia riistalle. 

 – Tuotteen jakeluaika on 8.8. - 4.11.2016. 
valikoimaantuloarvio elokuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
26.2.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2016 asti. 

16.3.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 

 

 


