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Abdon Mills Finax är en av nordens största familjeägda livsmedelsbolag. Vi förädlar spannmål till 

innovativa, sunda och goda livsmedelsprodukter från växtriket med syfte att bidra till en hälsosam 

värld för kommande generationer. Vi har 16 egna produktionsenheter och kvarnar i USA, Kanada och 
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information finns på www.finax.se. 

 

Nu lanseras Finax Urkraft – müsli och granola 

med forntida spannmål och rotfrukter 

 

Under februari lanserar Finax en ny serie müsli- och granolaprodukter gjord på forntida 

spannmål. Urkraft består av sex olika produkter i olika smaker, som alla är rika på kostfibrer 

och mineraler och har en låg andel mättat fett. Inspirationen till Urkraft är hämtad från jordens 

naturliga rikedom och råvarorna har fått behålla sina ursprungliga egenskaper.  

Redan på 1970-talet lanserade Finax den första svenska müslin. Nu tar Urkraft med sig det anrika 

arvet in i framtiden, med müsli- och granolaprodukter gjorda på forntida spannmål.  

Urkraft står för naturlig styrka  

Urkraft är energi och naturlig styrka hämtad direkt från jordens rikedom. Grödorna är oförstörda och 

varken raffinerade eller förädlade, vilket gjort att de behållit sina ursprungliga egenskaper. 

– Produkterna från Urkraft gör gott för hälsan på flera sätt, deras unika ursprungsegenskaper har stått 

emot tidens tand och är rika på både mineraler och flera slags B-vitaminer. Urkrafts frukostprodukter 

får oss att växa och må bra – det är mat som ger oss starka kroppar och varma sinnen, säger Jacob 

Wismar, Innovationschef på Abdon Mills Finax. 

De forntida sädesslagen och fröerna i Urkrafts produkter bygger på ett tusenårigt arv. Spelt, bovete, 

hirs, teff, chia och linfrö utger en smakrik bas med fibrer och vitaminer. Produkterna har hög 

näringstäthet, en låg andel mättat fett och rikligt med mineraler som fosfor, järn, zink och magnesium.  

Näringsrika rotfrukter  

I Urkraft finns spännande smakkombinationer där rotfrukter med sina nyttiga vitaminer, mineraler och 

fibrer fått spela en stor roll. Bland annat ser vi den karaktäristiskt söta rödbetan rödbetan som är rik på 

folat och kalium, samt den kryddiga palsternackan med en stor dos kostfibrer.  

I Finax Urkraft sortiment ingår:  

 Müsli rödbeta och mörk choklad 

 Müsli palsternacka, björnbär och pumpafrö   

 Müsli zucchini, svarta vinbär och mandel 

http://www.finax.se/
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 Granola tranbär, svarta vinbär och kanel 

 Granola ingefära, päron och pumpafrö  

 Granola melonkärnor, hampa, cashewnötter och kanel  

Finax Urkraft finns tillgängligt från vecka 7 på bland annat ICA, Coop, City Gross, Hemköp och 

Willys. Från vecka 11 appliceras konceptet Urkraft även på Finax glutenfria sortiment. 

 

För produktprover och bilder, kontakta gärna:  

Amanda Elefelt  

amanda.elefelt@cohnwolfe.com 

0733-484700 

 

För mer information, kontakta gärna:   

Jacob Wismar  

jacob.wismar@finax.se 

076-314 52 52  
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BILAGA 

 

Trendspaning med Finax Urkraft: 
Jacob Wismars tips för en kraftfull morgon 
 

Morgonen är tiden då vi samlar kraft inför dagens utmaningar och är extra mottagliga för utveckling. 

Tillsammans med Finax Urkraft har morgonälskaren Jacob Wismar gjort en trendspaning och tagit 

fram sina bästa tips för hur man finner morgonkraft. Jacob jobbar som Innovation Manager på Finax 

Urkraft, men även som författare, hälsokock, inspiratör och föreläsare.  

 

Jacob Wismars 5 tips för en kraftfull morgon: 

 

Gå upp en timme tidigare  

Gå upp en timme tidigare än vad du behöver för att hinna med dagens schema. Morgonen är 

generellt sett ett mycket bättre tillfälle att spendera tid med sig själv än på kvällen. Det är på 

morgonen vi sätter tonen för dagen.  

Meditera  

Varje dag flyger 60 000 tankar förbi våra hjärnor och hela 95 % av dem är samma som dagen 

innan. Med meditation kan du lära dig att styra dina tankar och välja vad du ska fokusera på. En 

träningsform för att tänka i nya banor - precis som styrketräning fast för hjärnan. Bara 20 min 

räcker för en bra start på dagen.  

Visualisera  

Genom att avsätta en stund för att tänka på det du är tacksam över skapar du harmoni och lugn. Att 

börja morgonen med en positiv bild kan förändra en hel dag - bara 2 minuters tankar räcker fint. 

Skriv gärna ner dina tacksamma tankar i en journal.  

Läs   

På morgonen är vi som mest mottagliga för ett bredare tankesätt och ett bra knep är att läsa ett 

kapitel i en bok. En bok med insikter som känns inspirerande, utvecklande eller varför inte 

humoristiska - som ett verktyg att sätta det tankesätt du vill befinna dig i under dagen. Samma 

kapitel flera gånger fungerar fint.  

Sätt din kostbana 

Det första målet mat sätter tonen för det du äter resten av dagen. Morgonmålets betydelse är 

därmed jätteviktig för en hälsosam kostbalans som håller dagen ut. 
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