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Pressmeddelande 13 februari  2013  

 

Semper lanserar fyra efterlängtade tillskott i kak & kexhyllan 
 
I februari förser Semper den glutenfria hyllan med fyra efterlängtade favoriter och en 

spännande innovation. Tonvikt läggs på att bredda sortimentet av kakor där sortimentet 

utökas med Piruett med citronsmak, Cookie-O’s, Mini muffins med citronsmak och Salty 

Crackers. Utöver detta fortsätter Semper att driva utvecklingen i bekvämlighetssegmentet 

genom att lansera ett komplett pastakit– Pasta Dinner Kit.   

 

Piruett med citronsmak 
Piruett med citronsmak är Sempers godaste krämfyllda kex hittills! En ny fräsch smak med 

en fin balans av sött och surt. Variation och olika smaker efterfrågas av den glutenintoleranta 

konsumenten och äntligen är trion av Piruetter komplett.  

 

Mini muffins med citronsmak 
Semper är först med att lansera muffins till den glutenfria hyllan. De är i miniformat och har 

en smak av citron. De är även singelförpackade för att de ska hålla sig fräscha längre och 

vara enkla att ta med sig.  

 

Cookie-O’s 
Alla älskar mjölk och kakor! Äntligen kommer en glutenfri variant av denna älskade kaka 

med krämfyllning. Den finns i en snygg förpackning där kakorna är förpackade två och två, 

praktiskt och bekvämt. 

 

Salty Crackers 
Många konsumenter har länge efterfrågat ett gott salt kex till kvällens ostbricka. Semper 

lanserar ett glutenfritt alternativ med jämförbar konsistens och smak som motsvarande kex 

på standardmarknaden. 

 

Pasta Dinner Kit 
Ett komplett laktos- och glutenfritt pastakit för 2-3 personer med spaghetti, tomatsås och 

riven ost. Efterfrågan av glutenfria smidiga måltidsalternativ är stor och utbudet av 

bekvämlighetsprodukter på den glutenfria marknaden är ännu inte så utvecklat.  Det här nya 

pastakittet har bra kvalitet och god smak. 

 

Semper är marknadsledare i Sverige och har sedan 1990 drivit utvecklingen av det glutenfria 

sortimentet genom att ta fram produkter som gör livet godare för den glutenintoleranta 

konsumenten.  

 

 

Produktinformation 

 

 Piruett med citronsmak. Rekommenderat pris: 24.90 kr. Finns på ICA, COOP och 

Bergendahls. 
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 Mini muffins med citronsmak 185 gram. Rekommenderat pris: 35.90 kr. 

Finns på ICA, COOP och Bergendahls. 

 

 Cookie-O’s 150 gram. Rekommenderat pris: 25.90 kr. Finns på ICA, COOP  

och Axfood. 

 

 Salty Crackers 125 gram. Rekommenderat pris: 23.90 kr. Finns på ICA, COOP. 

 

 Pasta Dinner Kit 560 gram. Rekommenderat pris: 38.90 kr. 

Finns på ICA och COOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktbilder finns att hämta på: 
http://semperglutenfritt.se/glutenfria-produkter/kex-och-kakor/piruett-citron 

http://semperglutenfritt.se/glutenfria-produkter/kex-och-kakor/mini-muffins-citronsmak 

http://semperglutenfritt.se/glutenfria-produkter/kex-och-kakor/cookie-os 

http://semperglutenfritt.se/glutenfria-produkter/kex-och-kakor/salty-crackers 

http://semperglutenfritt.se/glutenfria-produkter/pasta/pasta-dinner-kit 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Carl Egeberg, produktchef Semper Glutenfritt. Telefon: 076-723 15 74. 

 
 
 
 

 

 

 


