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Kotimaiset SPRING lähdevedet palkittiin kansainvälisesti! 

 

 

 

 

Suomalaisen lähdevesiyrityksen Finn Springin lähdevesi palkittiin täysin pistein Brysselissä 
Superior Taste Award -kilpailussa kesäkuun alussa.  

Keski-Pohjanmaalta Multilan ja Anttilan lähteistä nostettava Finn Springin lähdevesi on tunnustettu maailmalla Superior 

Taste Award-kilpailussa, jossa SPRING AQUA Premium -lähdevesi sai täydet kolme tähteä (Exceptional taste) ja SPRING 

AQUA Premium hiilihapollinen lähdevesi kaksi tähteä (Remarkable taste). Kilpailun järjesti International Taste & Quality 

Institute (iTQi2016). Superior Taste Award-kilpailun voitto on ainutlaatuinen kansainvälinen tunnustus elintarvikkeiden 

erinomaisesta laadusta. 

Organisaation tuomareina on 15 arvostettua ruoka- ja sommeliervaikuttajaa ympäri Eurooppaa. Tuomaristo arvioi 

tuotteet sokkotestinä. Osallistujia sekä palkittuja tuotemerkkejä oli mukana ympäri maailman. 

Suomalainen lähdevesi on maailman paras juoma! 

Suomessa on maailman parhaimmat vedet! UNESCO on tutkinut makean veden laatua eri puolilla maailmaa ja 
havainnut suomalaisen juomaveden laadultaan maailman parhaaksi. Myös meidän ajatuksemme mukaisesti vesi on 
ikuisesti kiertävä luonnontuote, raikas ja puhdas luonnon tarjoama raaka-aine. 

  – Olemme aina ymmärtäneet lähdevetemme ensiluokkaisen laadun, perustuuhan koko toimintamme tälle upealle 

luonnon raaka-aineelle. Olemme hyvin otettuja SPRING-lähdevesien saamasta kansainvälisestä arvostuksesta. Palkinnot 

tuovat lisäarvoa ja vahvistavat lupaustamme maailman parhaasta vedestä, Finn Springin hallintojohtaja Virpi Ali-

Haapala iloitsee.  
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SPRING on Finn Spring Oy:n oma tuotemerkki. SPRING-juomille on määritelty arvot jotka toteutuvat aina, 
tuotteesta riippumatta.  
 

 SPRING syntyy aidosta lähdevedestä 

SPRING -juoma on valmistettu aina aitoon luonnon suodattamaan lähdeveteen, se on tuotteidemme perusta ja 
toimintamme sydän 
 

 SPRING on vastuullinen valinta 

SPRING-tuotteiden aiheuttama hiilijalanjälki on hyvitetty. Aiheuttamamme hiilijalanjälki muutetaan rahaksi. 
Investoimme päästöjemme verran rahaa päästöttömien energiahankkeiden projekteihin. Tällä hetkellä 
lahjoitamme LifeStraw – vedenpuhdistuslaitteita Keniaan 
 

 SPRING on kotimainen vaihtoehto 

Olemme suomalainen perheyritys Keski-Pohjanmaalta. Tuotteemme ovat valmistettu Suomessa, suomalaisella 
työllä! 
 

 SPRING on luonnollinen ja laadukas 

SPRING takaa ensiluokkaisen laadun sekä luonnollisuuden. Käytämme luontaisia aromeja ja oikeita mehuja 
tuomaan juomiimme rehellisiä, aitoja makuja. Tuotantomme on sertifioitu ja toimimme kattavien 
laatujärjestelmien alaisina. 

 

 

 

Finn Spring Oy on vuonna 1991 perustettu suomalainen perheyritys. Toimintamme keskiössä on puhdas suomalainen 

lähdevesi ja se on kaikkien tuotteidemme perusta. Sijaitsemme Keski-Pohjanmaalla, keskellä puhtainta suomalaista 

luontoa. Lähdevetemme nostetaan Multilan ja Anttilan luonnon lähteistä, joiden kapasiteetti on mittava. Työllistämme 

noin 80 henkilöä. Yrityksen liikevaihto on 19 miljoonaa euroa ja se pullottaa vuodessa yli 60 000 000 litraa juomia. Finn 

Spring Oy:lle on myönnetty arvostettu FSSC 22000 -laatusertifikaatti.  

http://www.finnspring.fi/
http://www.itqi.com/

