
  

Alpro ® är både europeisk och svensk marknadsledare för sojabaserade drycker och vegetabiliska livsmedel 
(margarin, desserter och varianter till yoghurt, alternativ till grädde och kött) och har nyligen utökat sitt sortiment 
med drycker baserade på mandlar och hasselnötter. Alpro ® har sitt huvudkontor i Ghent, Belgien, och 
sysselsätter mer än 850 personer. Alpro ® omsatte 300 miljoner euro under 2012 och fortsätter att växa.  
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Tjuvsmaka på hösten med Alpro Mandeldryck mörk choklad 

Nu breddar Alpro sitt sortiment av mandeldrycker med Alpro Mandeldryck mörk 
choklad. Drycken har en djup chokladsmak och precis som originalet baseras drycken 
på lättrostade mandlar och är 100 procent laktosfri.  

Alpros nya mandeldryck är smaksatt med mörk choklad. Mandlar är en naturlig källa till 
antioxidanter och vitamin E. Dessutom är drycken berikad 
med kalcium samt vitaminerna B2, B12 och har ett lågt 
fettinnehåll och är helt fri från mättade fetter.  

– Vår mandeldryck har visat sig omåttligt populär på den 
svenska marknaden. Genom Mandeldryck mörk choklad kan 
Alpro nu erbjuda ytterligare ett växtbaserat alternativ för den 
som vill testa en ny smak och gillar choklad, säger Hanna 
Möller, produktchef på Alpro. 

Lätt att variera 
Alpro Mandeldryck mörk choklad är god att dricka som den 
är, men kanske ännu godare att avnjutas varm från 
termosen efter en lång promenad. Drycken passar också fint 
att servera tillsammans med något bakat som till exempel scones. 

– Alpro Mandeldryck mörk choklad är med sin djupa smak utmärkt att dricka som den är. 
Men prova gärna också att smaksätta den själv med en knivsudd chili eller kanel, en perfekt 
smakkombination nu under hösten, säger Hanna Möller, produktchef på Alpro. 

Alpro Mandeldryck mörk choklad finns i butik från och med vecka 36 och det 
rekommenderade butikspriset 29 kr.                                 

Läs mer om alla produkter på www.alpro.com/se 

Besök Alpros Facebook-sida: www.facebook.com/Alpro 

För mer information, vänligen kontakta Hanna Möller, produktchef Alpro® (Kung Markatta) 
073 075 30 40 hanna@kungmarkatta.se  

För högupplösta bilder eller produktprover, vänligen kontakta Ida Åstrand, Grayling, 
Ida.astrand@grayling.com 

 

 


