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Pressmeddelande 2017-05-05 

Paulúns Superknäcke Rotfrukt – ett hälsosamt val 
fullproppat med nyttigheter  

Paulúns Superknäcke är ett uppskattat hälsosamt val för den medvetna 
konsumenten. Nu breddas sortimentet ytterligare med Paulúns Superknäcke Rotfrukt som 

är fyllt med nyttigheter och innehåller 26 procent rotfrukter, linser och kikärtor. 

 

70 procent av svenskarna äter frukost i hemmet* och med en varierad hälsosam kost på 

frukostbordet är det lättare att göra sunda och medvetna val under resten av dagen. Paulúns 

Superknäcke Rotfrukt är ett gott och nyttigt knäckebröd som ger en bra start på dagen.  

  
- Paulúns Superknäcke Rotfrukt bakat med 26 procent rotfrukter, kikärtor och linser. 

Brödet är bakat på surdeg och toppat med fröer som är rika på nyttiga fetter och 
mineraler. Dessutom det rikt på fibrer och protein från baljväxter och frön. Precis som 
våra övriga produkter från Paulúns är knäckebrödet fritt från tillsatt socker och tillsatser, 
säger Nina Sandström, marknadschef.  

 

Smakvarianter: 

 Paulúns Superknäcke Rotfrukt  -  bakat med morot toppat med chiafrön och rostade 

kikärtor 

 Paulúns Superknäcke Rotfrukt  -  bakat med rödbeta toppat med vallmofrön och rostade 

kikärtor 

 

Pris i butik: ca 30,50 kr/st  

 

Tanken bakom Paulúns produkter är att kunna erbjuda svenskarna att på ett enkelt sätt välja 

och äta nyttig, god, och välbalanserad mat vid alla måltider. Paulúns Granola, Paulúns 

Supermüsli, Paulúns Supergröt, Paulúns Superlunch soppor är andra hälsosamma produkter 

ur sortimentet. 
 
*Orkla matbarometer 2016 

 

För mer information, kontakta:  

Margareta Lantz, presschef, Orkla Foods Sverige  

+46 705 54 17 74, margareta.lantz@orklafoods.se 
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