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Ekologiska majskakor från Friggs
– ett hälsosammare alternativ
till fredagsmyset
Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar kraftigt och Friggs släpper nu två nya ekologiska
majskakor i sitt sortiment; Parmesan samt Ramslök Gräddfil. De är extra tunna, härligt
krispiga och passar bra som ett hälsosammare alternativ till fredagsmyset.
Friggs majskakor tillverkas genom att majsen poppas inuti formar under hög temperatur, ungefär som
när man poppar popcorn. Men eftersom ytan är begränsad poppas majskornen tätt ihop och bildar en
majskaka – vilket ger maximal ”crunch”. Majs är naturligt glutenfritt och majskakorna passar fint som ett
enkelt mellanmål på dagen så väl som på kvällen.
- Majs ger en smak som påminner om popcorn, vilket många konsumenter uppskattar, säger Tina Strid,
varumärkeschef på Friggs. Vi ser att allt fler konsumerar majskakor även på kvällen för att de upplevs
som nyttigare än snacks och sötsaker.
Under september kommer Friggs satsa på en stor lanseringskampanj av de nya ekologiska majskakorna
med konceptet ”Fredagsmajs” som kommer visas som utomhusreklam och i digitala kanaler, där de nya
majskakorna marknadsförs som ett naturligt inslag i fredagsmyset.
Hösten 2014 lanserade Friggs sina första majskakor i Sverige och de blev snabbt ett omtyckt mellamål
för både stora och små. I Friggs sortiment finns idag dessa smaker av majskakor;
Chia Havssalt, Hampafrö Svartpeppar, Linfrö Rosmarin, Havssalt, Solros Amarantfrö Havssalt, Quinoa,
Linfrö & Havssalt, Ost, Gräddfil Lök, Pizza och BBQ.
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Midsona marknadsför väldokumenterade produkter inom kost och hälsa, sportnutrition, supermat och förkylning för dagligvaruhandeln, apotek och för hälsofackhandeln. Vi vill göra det lättare för alla människor att själva bidra till sundare liv i vardagen.

