
 
 
	  
Med	  nyheter	  från	  Kelda	  serverar	  du	  middagen	  på	  ett	  kick: 

Kelda	  gör	  jobbet	  med	  smakrika	  grytbaser	  utan	  tillsatser	  	  
Nu lanserar Kelda fem nya smakrika grytbaser, tre till köttfärs och två till kyckling. 
Såserna är helt utan tillsatser och anpassade för att passa hela familjen. Med Kelda 
Grytbaser blir det enkelt att skapa välsmakande vardagsfavoriter på ett kick.  
 

 
Grytbaser för köttfärs       Grytbas för kyckling 

 
I en hektisk vardag finns det inte alltid tid för avancerad matlagning, så prova Kelda Grytbaser för 
en smakrik familjemiddag på nolltid. Såserna innehåller inga tillsatser och finns i fem olika 
smaker, speciellt framtagna för att passa barnfamiljer. Mild Masala och Balsamico & Rostad 
Vitlök kombineras enkelt med kyckling, medan Bolognese, Taco eller Texas Chili passar perfekt till 
köttfärs. Tillagningen kunde inte vara enklare - fräs köttet, tillsätt såsen och låt puttra ett tag. 
 

- Kyckling och köttfärs är de råvaror som svenska familjer främst använder i sin matlagning 
och därför ville vi ta fram goda såser som passar bra till dem. Kelda Grytbaser ger stor 
vardagsvariation och det blir enkelt att få till en god måltid utan att att stå framför spisen 
alltför länge. Du får tid att göra annat som du har lust med, säger Hanna Skuncke, Brand 
Manager Kelda på Arla Foods.  

 
Med sin krämiga och smakrika karaktär är Kelda Grytbaser speciellt utvecklade för att falla hela 
familjen i smaken. Addera kyckling eller köttfärs för självklara vardagsfavoriter eller experimentera 
med nya recept. Bolognese med quornfärs, Taco med knapriga nachos eller kryddiga Mild Masala-
gryta med chili och yoghurt är bara några av receptförslagen på Kelda.se och i appen Kelda.  
 
I samband med lanseringen av Kelda Grytbaser släpps också Kelda Ekologisk 
tomatsoppa. Det är en krämig tomatsoppa gjord på endast ekologiska tomater och 
smaksatt med ekologisk oregano, vitlök och peppar. Njut av soppan precis som den 
är eller lägg till pasta för en matigare variant. 
 
Produktinformation och rekommenderade cirkapriser: 
Alla produkter lanseras i butik under vecka 5. Rekommenderat cirkapris för grytbaserna är 26,90 
kr och för tomatsoppan 24,90 kr. 
 
Kelda Grytbas Mild Masala, 380 g 
Kelda Grytbas Balsamico & Rostad vitlök, 380 g 
Kelda Grytbas Krämig Bolognese, 375 g 
Kelda Grytbas Taco, 375 g 
Kelda Grytbas Texas Chili, 380 g 
Kelda Ekologisk tomatsoppa, 5 dl 
 



För recept och inspiration besök: www.kelda.se, appen Kelda eller www.arla.se   
 
För produktprov, recept och högupplösta bilder, kontakta:  
Matilda Danielsson, presskontakt Prat PR  
Tel: 073-646 30 95 
E-post: matilda.danielsson@prat.se  
 
Om Arla 
Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12 700 
mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och 
Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med 
ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent 
av ekologiska mejeriprodukter. För mer information besök www.arla.se eller 
www.facebook.se/arlasverige. 
 
 
 


