Pressmeddelande

Superfrön i bars – nytt hälsosamt
mellanmål från Friggs
I den rådande hälsotrenden med glutenfria produkter lanserar nu Friggs för första gången
nötbars med superfrön som chia, pumpa och quinoa. Frön som visat sig ha positiva hälso
effekter. Nytt för den svenska marknaden är bars med chiafrö.
Friggs nötbars kommer i smakerna Chiafrö/Tranbär, Pumpafrö/Honung och Quinoa/Hallon.
Ingredienslistan är kort och består av noggrant utvalda råvaror från naturens skafferi.
Inget socker är tillsatt.
Bars med superfrön har länge varit en stor trend som ett hälsosamt mellanmål på marknader som t.ex.
USA och England. Friggs är nu först ut med bars med chiafrö, ett frö som många svenskar tagit till sig som
en del av en hälsosammare vardag.
”Våra nya goda bars bygger på tanken att utgå från ett näringsrikt superfrö och sedan addera en smakhöjare
som exempelvis hallon, honung eller tranbär”, säger Petra Månsson, varumärkeschef på Friggs.
En ökad efterfrågan på glutenfria alternativ samt en mer hälsomedveten kundkrets förändrar just nu stora
delar av livsmedelsindustrin. Omkring 35 000 svenskar är diagnosticerade med glutenintolerans, eller celiaki,
och ytterligare 200 000 uppskattas vara glutenintoleranta utan diagnos. Det är dock inte bara personer
med celiaki som väljer glutenfritt, det är även en stor och växande trend som är populär bland många
hälsomedvetna konsumenter.

Om superfrön

Chiafrö – Är rik på protein och omega-3 samt innehåller 18 av de 20 aminosyrorna. Chiafrön innehåller även
mineralerna magnesium, järn, kalium och zink, är fiberrika samt fulla med antioxidanter.
Pumpafrö – Har högt innehåll av antioxidanter och protein. Pumpafrön är även rika på vitamin A och E. De innehåller även omega-3 och omega- 6 samt zink, järn, fosfor, selen, magnesium, kalcium, betakaroten och kalium.
Quinoa – Är en ört som växer vilt i Sydamerika. Växtens frön är ätliga och innehåller mycket högkvalitativt
protein, omega 3 samt zink. Quinoa har ett lågt glykemiskt index (GI).

Pris och distribution:
Friggs nya bars med superfrön finns i butik med full distribution från vecka 45. Pris cirka 18 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 dagligvaruhandeln, apotek och för hälsofackhandeln. Vi vill göra det lättare för alla människor att själva bidra
till sundare liv i vardagen.

