Pressmeddelande

Amarantfrö & Örtsalt
– nyhet i Friggs serie
majskakor med superfrön
Nu fyller Friggs på i sitt sortiment av tunna majskakor med superfrön. Amarantfrö & Örtsalt
är krispigt god, gjord på endast naturliga ingredienser samt rik på fullkorn och fibrer.
Superfröet Amarantfrö innehåller protein, mineraler samt vitaminer och har på senaste
tiden blivit alltmer populärt och omtyckt för sin milda nötiga smak.
Nya Amarantfrö & Örtsalt som innehåller 85 % majs och 8 % ris blir den fjärde produkten i superfröserien från
Friggs och ansluter till förra årets nyheter Chiafrö & Havssalt, Linfrö & Rosmarin samt Hampafrö & Svartpeppar.
Friggs superfröserie har blivit en favorit på hyllorna och samtliga består av en hög halt majs som ger en
krispig konsistens samt framhäver smakerna i superfröerna och örterna.
“Friggs Amarantfrö & Örtsalt är gjort på endast naturliga ingredienser och kan användas som ett lättare
knäckebröd med pålägg. Smakerna från superfröerna och örterna gör det samtidigt utmärkt som ett enkelt
mellanmålssnacks”, säger Petra Månsson, varumärkeschef på Friggs.
Det nyttiga superfröet amarant kommer från Sydamerika och är nära besläktat med quinoa. Amarantfrö
innehåller protein, C-vitamin och flera mineralämnen som kalcium, magnesium, fosfor och kalium.

Övriga produkter i Friggs sortiment med högt innehåll av majs
Majskakor med superfrön
• Chia & Havssalt: 90 % majs och 8 % ris
• Linfrö & Rosmarin: 85 % majs och 8 % ris
• Hampafrö & Svartpeppar: 84 % majs och 8 % ris

Ekologiska minimajskakor
• Mörk Choklad: majs 45 %, ris 5 %
• Lättsaltade: majs 89 %, ris 10 %

Pris och distribution:
Amarantfrö & Örtsalt finns i butik med full distribution från vecka 44. Pris cirka 20 kronor.
För mer information, vänligen kontakta:
Petra Månsson, varumärkeschef för Friggs, petra.mansson@midsona.se, 0725 88 33 65
För pressbilder och produktprover vänligen kontakta:
Liza Skoglund, ByströmBalodis, liza@bystrombalodis.se, 0723 50 92 22

Midsona marknadsför väldokumenterade produkter inom kost och hälsa, sportnutrition, supermat och förkylning för
svenska apotek, för dagligvaruhandeln och för hälsofackhandeln. Vi vill göra det lättare för alla människor att själva
bidra till sundare liv i vardagen.

