
 
PRESSINFORMATION 
 

PÄRSONS LANSERAR HAVETS SKIVOR 
    
Nu lanseras Sveriges första påläggsskivor från havet, särskilt framtaget att passa 
vardagsmackan. Havets skivor kommer i två smaker – varmrökt regnbågslax och 
lättrökt lax. Pärsons passar också på att utöka sitt populära vegosortiment med en 
ny smak. Med satsningen vill Pärsons inspirera fler till att bryta gamla vanor och 
prova nya smaker på mackan. 
 
Pärsons pålägg är ett populärt inslag på svenskarnas mackor sedan många år tillbaka. Som ledande 
tillverkare driver Pärsons utvecklingen av nya pålägg och nu har Havets skivor, Pärsons allra första 
fiskpålägg nått butikernas hyllor.   
 
Havets skivor kommer i två smaker: varmrökt regnbågslax och lättrökt lax. Nyheten ger de som föredrar 
fisk möjligheten att njuta av goda laxpålägg direkt på mackan.  
 

– Vi svenskar älskar vår smörgås! Vårt jobb är att ta fram ett så brett påläggsutbud att 
variationerna blir oändliga. Allt fler vill äta mer fisk men har svårt att få in det i sin vardagsrutin 
på ett bra sätt. De som gillar fisk har helt enkelt inte haft så många roliga alternativ från havet att 
lägga på vardagsmackan. Med Havets skivor vill vi möjliggöra för fler att njuta av goda laxskivor alla 
dagar i vecka, säger Malin Lindquist, Produktchef på Pärsons. 
 

Vegoskivor med pumpakärnor 
Förra året utmanade Pärsons Sveriges alla smörgåsätare med lanseringen av vegoskivor. Höstens nyheter 
inom vegosortimentet är vegoskivor med smak av pumpakärnor.  
 
De tidigare vegosmakerna Original och Paprika finns från och med nu även i Pärsons klassiska ”tunna 
skivor”-sortiment. Det vegetariska påläggsnyheterna bygger på Pärsons ovo vegetariska sortiment som 
introducerades med stor framgång, förra året. Vegoskivorna finns sedan tidigare i tre smaker; Original, 
Tomat& Basilika samt Paprika.  
 
Samtliga nyheter finns nu i butik och har ett rekommenderat konsumentpris är 29,90 kr för Havets 
skivor, 24,90 kr för vegoskivor med smak av pumpakärnor och 33,90 kr för tunnaskivor.   
 
 
 



För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Malin Lindqvist, Produktchef på Pärsons 
Telefon: +46 (0)70 972 27 73 
Mail: Malin.Lindqvist@hkscan.com 
 
Pressjour HKScan Sverige:  
Telefon: 08 725 85 10  
 
Vill du prova Pärsons nyheter?   
Vänligen kontakta Johanna Näsholm, presskontakt Pärsons 
Telefon: +46 (0)70 943 60 96  
Mail: Johanna@rippler.se 
 
Om Pärsons  
Pärsons är ett av Sveriges ledande varumärken inom pålägg med produktion i södra Sverige på 
anläggningar som rankas som några av de mest moderna i Europa. Av de närmare 80 olika 
påläggssorterna som Pärsons erbjuder är Tunna skivor Sveriges mest sålda pålägg. Pärsons ägs av 
HKScan.  
 
HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och 
ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat 
under starka varumärken. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och 
exportsektorerna. Våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi 
exporterar produkter till närmare 50 länder. År 2015 hade HKScan en omsättning på cirka 1,9 miljarder 
euro och omkring 7 400 anställda.  
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