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Sommarens heta fotbollschips” Toppchipset” lanseras nu i butik
under Gårdschips 150-gram serie.
I samband med sommarens fotbollsfest i Ryssland tog Svenska Spel och Niklas Holmgren i
samarbete med Gårdschips fram Toppchipset med smak av Piri piri & rostad vitlök. Nu
lanseras produkten i svensk dagligvaruhandel under varumärket Gårdschips.
Gårdschips breddar sin 150g serie med smaken "Piri piri & rostad vitlök".
– Smaken har en kryddstark smakprofil och kompletterar vårt sortiment väl. Vi bestämde oss för en lätt
elegant löksmak i form av rostad vitlök, som sedan balanserades upp med chilifrukten piri piri, säger
Hanna Åhsberg, produktchef på Gårdschips.
”Vi tror att produkten har stora chanser att bli en ny storsäljare under varumärket Gårdschips, då
många av våra kunder efterfrågat en produkt med riktig hetta. Responsen under sommarens
fotbollsfestligheter samt under Way Out West har varit mycket positiv ", säger VD Thomas Lindström.
Gårdschips Piri piri & rostad vitlök har presenterats för handeln i Sverige och tagits väl emot.
Produkten kommer att tas in i varierande grad i de större livsmedelskedjorna i Sverige och kommer
totalt sett att öka Rootfruits/Gårdschips närvaro i handeln.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Thomas Lindström, VD
E-post: thomas.lindstrom@rootfruit.se
Telefon: 0738-090 216

Om Rootfruit Scandinavia AB
Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet.
Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips på den nordiska marknaden. Rootfruit
Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal
större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med
produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya
produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt. Bolaget är kapitaliserat för att underlätta
satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.
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