Frill Holding AB has launched a new
summer flavor: Tropical Passion
STOCKHOLM, Fri, July 5, 2019 14:30 CET
Frill’s new flavor, Tropical Passion is special. It has far more fruit than any
other ice cream on the market and is made from sun-ripened tropical fruit
packed with flavor and all the good things that come with whole fruit.
Just in time for the summer, Frill has launched its new tropical flavor made from the tastiest fresh fruit:
pineapple, guava, passion fruit, coconut and lemon and a dash of turmeric. It is no surprise that a single portion
provides over one third of our daily fiber need, one fourth of our vitamin C, and minerals like manganese and
phytonutrients.
Dr. Malin Elinder, leader of Frill in the Nordics, says that, “we are proud of this new flavor which is a perfect
company for the long summer evenings. You can enjoy it as a cooling treat, blend with juice to make a smoothie
for breakfast or even a healthy(er) cocktail before dinner”.

About Frill Holding AB
Frill is an innovative company that has developed a unique technology platform for frozen foods with its first
products being Frill a plant-based frozen dessert, a genuinely healthy ice-cream made with whole fruit and
vegetable and Add ice-cream, a healthy functional ice cream that delivers functional benefits such as protein or
vitamins. Frill creates healthy nutrition alternatives based on scientific evidence and delivers to consumers
affordable healthy nutrition and insight. The technology developed by Frill allows the creation of creamy textures
for a frozen dessert, without the need for fat or high sugar and thus can be applied to products made entirely
from fruit and vegetable, creating better mouthfeel and shelf-stability.
The Frill Holding Group is comprised of four companies: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., and
Frill Inc. The brands are established in Sweden (Frill, Add), UK (Frill) and USA (Frill).
Frill Holding AB's certified adviser is FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Press Enquiries
For further information please visit: http://www.Frillholding.com/
or contact Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)
(khosro.nikpay@frill.eu)
For accuracy, please exclusively rely on the English version.

Frill Holding AB har lanserat en ny
sommarsmak: Tropical Passion
STOCKHOLM, fre, 5 juli, 2019 14:30 CET
Frill Holding AB:s nya smak, Tropical Passion, är speciell eftersom den
innehåller betydligt mer frukt än annan glass på marknaden. Den är gjord av
solmogna tropiska frukter full av smak och allt annat gott som kommer av att
använda hela frukten.
Lagom till sommaren har Frill lanserat en ny Frill full av tropiska smaker från härligt färsk frukt: ananas, guava,
passionsfrukt, kokosnöt, citron, och en nypa gurkmeja. Det är alltså ingen överraskning att en portion ger mer än
en tredjedel av vårt dagliga behov av fibrer, en fjärdedel av C-vitamin, mineraler som magnesium, och
fytonäringsämnen.
Dr. Malin Elinder, ledare för Frill i Norden säger: ”vi är stolta över den nya smaken som är perfekt för långa
sommarkvällar. Det är också jättegott att blanda Tropical Passion med juice till en frukost-smoothie eller till och
med mixa en hälsosam(mare) cocktail före maten”.
Om Frill Holding AB
Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik teknologi-plattform för frysta livsmedel. De första
produkterna är Frill The Frozen smoothie, en genuint hälsosam glass gjord med hel frukt och grönsaker och
Add, en hälsosam funktionell glass som levererar funktionella fördelar såsom protein eller vitaminer. Frill
skapar nyttiga kostalternativ baserade på vetenskapliga fakta och levererar prisvärd hälsosam kost, och
kunskap, till konsumenterna. Den teknik för frysta konsistenser som utvecklats av Frill gör det möjligt att skapa
krämiga konsistenser för frysta produkter utan behov av fett eller hög sockerhalt. Den kan därmed tillämpas på
produkter tillverkade enbart av frukt och grönsaker, vilket skapar en bättre känsla i munnen och bättre
hållbarhet.
Frill Holding Group består av fyra bolag: Frill Holding AB, Add Nutrition AB, Zendegii Frill Ltd., och Frill Inc.
Varumärkena är etablerade i Sverige (Frill, Add), UK (Frill) och USA (Frill).
Frill Holding AB’s Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se
Pressinformation
För ytterligare information, se: http://www.Frillholding.com/
Eller kontakta Dr. Khosro Ezaz-Nikpay (CEO, Frill)
(khosro.nikpay@frill.eu)
Den svenska texten är en översättning av det engelska originalet.

