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Nya Risifrutti Piñacoco 
– En härlig smakkombination av ananas och kokos 
 

Lagom till att de flesta har börjat tröttna på vintermörkret dyker det upp en ny härlig smak 
från Risifrutti i mellanmålshyllan. Den nya smaken är en fantastisk kombination av kokos 
och ananas och har fått namnet Piñacoco. Risifrutti Piñacoco kommer att finnas i butikerna 
under en begränsad period och blir en uppföljare till tidigare populära och begränsade 
utgåvor från Risifrutti som varit på tillfälligt besök.  

 
Efter den stora succén med Risifrutti Saffransguld kommer nu uppföljaren - Risifrutti Piñacoco. När 
dagarna blir längre och solen börjar titta fram blir veckorna ofta fulla med aktiviteter. Då är Risifrutti 
ett perfekt och gott mellanmål. Med Risifrutti Piñacoco tjuvstartar vi sommaren redan nu och den 
fräscha smaken får stanna i butikernas kyldiskar till vecka 40. 

 
– Risifrutti är ett av svenska folkets favoritmellanmål och vi vet utifrån framgångarna med de 
tidigare utgåvorna av säsongssmaker att de är mycket uppskattade. Med Risifrutti Piñacoco vill vi få 
folk att glömma de mörka vintermånaderna och blicka framåt mot soliga och sköna dagar, säger 
Maria Tilly, marknadschef på Procordia. 

 
 
Populära smaker från Risifrutti som varit på tillfälligt besök tidigare är Vintermums, Sommarflirt och 
Saffransguld. Den nya smaken är förpackad med en färgglad och somrig design som lyser upp och 
får oss att längta efter sommaren.  
 
Pressbilder kan laddas ner på www.procordiabild.com 
Läs mer om Risifrutti Piñacoco, näringsinnehåll och 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@procordia.se 
  

 

   

http://www.procordiabild.com/�
http://www.procordia.se/�
mailto:maria.tilly@procordia.se�
mailto:nicklas.sjoqvist@procordia.se�

