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Succépizzan från Grandiosa får två efterlängtade uppföljare 

Från Sveriges största pizzeria kommer nu uppföljarna till den omtyckta X-tra allt minipizza 
Calzone. De nya pizzorna kommer i den omtyckta smaken bolognese och finns i två olika 
storlekar – hämtpizza och minipizza. 
– Vår minipizza Calzone lanserades 2011 och blev en stor favorit i frysdisken. Året därpå blev 
vår goda minipizza trots hård konkurrens nominerad till Årets Dagligvara. Det är fantastiskt 
roligt med tanke på att tusentals produkter tävlar om att bli årets bästa lansering. Nu 
kommer äntligen en efterlängtad uppföljare både som minipizza och hämtpizza i smaken 
bolognese, berättar Maria Tilly, marknadschef på Procordia. 

Grandiosa var först på marknaden med att lansera en minipizza Calzone i frysdisken. Pizzan kom i 
smakerna ost och skinka samt kebab. Minipizza Calzone blev snabbt en favorit i frysdisken och efter 
nomineringen till Årets Dagligvara började arbetet med att göra den goda minipizzan till en 
hämtpizza.  
 
– Calzone och bolognese är två klassiker på pizzeriorna i Sverige, nu kombinerar vi den omtyckta 
smaken med den populära pizzan. Hämtpizzan kommer att bli perfekt på middagsbordet eftersom 
den ger en härlig mättnad medan minipizzan kan bli favoriten till lunch eller mellanmål menar Maria 
Tilly. 
 
Pizzorna från Grandiosa är bakade i stenugn, har rikligt med fyllning och är lagade med genuina och 
bra råvaror som gör pizzorna väldoftande och ljuvligt goda.  
 
Pizzorna kommer i förpackningar à 370 gram respektive 165 gram och finns nu i två respektive tre 
varianter.  
 
Pressbilder kan laddas ner på www.procordiabild.com.  
Läs mer om Grandiosa x-tra allt minipizza Calzone bolognese och Grandiosa hämtpizza Calzone 
bolognese, näringsinnehåll samt ingredienser på www.procordia.se.  
 
För ytterligare information, kontakta:  
Maria Tilly, Marknadschef Procordia 
Telefon: 0768-58 32 66, e-post: maria.tilly@procordia.se 
  
Nicklas Sjöqvist, Presschef, Procordia 
Telefon: 0708-17 41 00, e-post: nicklas.sjoqvist@orkla.com  
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