Smalare sortiment skall skapa lönsamhet och
förutsättningar för nya produkter
Produktsortimentet idag
Ålandsmejeriet har idag ett sortiment bestående av dryckesmjölksprodukter, grädde, yoghurt,
filbunke, gräddfil, creme fraiche, smör, glass och ost. Inom dryckesmjölken finns både ekologiska och
konventionella produkter. Utbudet av produkter från Ålandsmejeriet har vuxit i rask takt under de
senaste åren. Försäljningsvolymerna och därmed även lönsamheten har inte till alla delar nått ställda
förväntningar.
Förändringar redan gjorda i yoghurtsortimentet
De snabbast växande produktgrupperna, sett till antal produkter, har varit yoghurt och glass. Inom
yoghurtsortimentet har redan betydande förändringar gjorts för att nå en bättre lönsamhet. Antal
smaker har dragits ner och utöver naturell yoghurt finns idag smakerna havtorn, jordgubbe-krusbärcitrongräs, vanilj och lakrits. Färre smaker som ger längre tillverkningsserier av respektive smak
medför också ett minskat svinn vilket är nog så viktig sett ur hållbarhetsperspektiv. Vår ambition är att
hålla sortimentet levande och attraktivt vilket innebär att både gamla favoriter men också helt nya
smaker kommer att dyka upp i framtiden. Gällande yoghurtprodukterna har uppdateringen till
förpackningar med skruvkork mottagits mycket väl.
Glassortimentet utgår
Ålandsmejeriets glasstillverkning är idag ett ädelt hantverk som ger en glass av hög kvalitet. Tyvärr
har vi inte lyckats få ut ett försäljningspris som täcker de kostnader den småskaliga tillverkningen
medför. Glassen, i alla fall i dess nuvarande form, kommer därmed att tas bort ur vårt sortiment men
än finns det någon månads tid för glassälskarna att avnjuta den åländska glassen. Tillverkningen sker
ännu några veckor och vi bedömer idag att de sista glasspaketen säljs en bit in på nästa år. Smaken
Saltlakrits-apelsin är redan avslutad.
Efterfrågan på lokala produkter är en starkt växande trend
Via kunder och samarbetspartners på våra närmarknader ser vi att det finns en växande efterfrågan
på lokala produkter. Ålänningarna har alltid slutit upp bra kring lokala produkter och det är därför viktigt
för oss att vi kan fortsätta utveckla och erbjuda ett välsmakande sortiment av mejeri- och
brödprodukter på Åland. Två av våra unika styrkor är ett garanterat ursprung på mjölkråvaran, som
kommer från våra 16 duktiga mjölkleverantörer på Åland samt en engagerad och kunnig personal.
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