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Ben and Jerry´s presenterar yoghurtnyheter:  

Euforiskt god och rättvisemärkt yoghurtglass 

 

Sydeuropeiska vindar viner i frysdisken denna vår. Nu lanserar Ben and Jerry´s en  

match-made-in-heaven-produkt för alla glassälskare – Ben and Jerry´s Greek Style Frozen Yogurt. 

En glassupplevelse i klassiskt Ben and Jerry´s manér med mumsiga smakkombinationer 

producerade under hållbara former.  

Ben and Jerry´s glassfamilj växer. Greek Style Frozen Yogurt börjar säljas från mitten av mars i 

dagligvaruhandeln – men redan från vecka 7 kan alla Ben and Jerry´s fans hitta den på 7-eleven och 

från vecka 8 på Hemmakväll. Greek Style Frozen Yogurt är en perfekt mix av allt som Ben and Jerry´s 

värdesätter: rika smaker, stora chunks och en rättvis produktion – denna gång med grekiska 

influenser.  

– Den omåttligt populära yoghurttrenden har tagit svenskarna med storm. Vi har nu jobbat hårt för 

att skapa den absolut bästa, godaste och mest euforiska Ben and Jerry´s versionen av Frozen Yogurt 

glass. Nu kan man äta dubbelt så mycket, säger Anna Sandgren på Ben and Jerry´s Sverige. 

För Ben and Jerry´s så är det alltid insidan som räknas. Därför är Greek Style Frozen Yogurt, precis 

som övriga produkter i sortimentet – en super-premium glass gjord på noggrant utvalda Fairtrade-

certifierade råvaror, rättvist producerade med hänsyn till bönderna och det samhälle de  

lever i.   

– Vi tror att våra kunder vill se fler rättvisa produkter på marknaden. På Ben and Jerry´s är vi väldigt 

stolta över vår Fairtrade-certifiering och att den faktiskt gör skillnad på riktigt för bönder och 

samhällen i utvecklingsländer, säger Anna Sandgren.  

 

Dessutom innehåller nya Greek Style Frozen Yogurt 30 procent mindre kalorier och upp till 50 

procent mindre fett än övriga produkter.  
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Greek Style Frozen Yogurt kommer i tre smaker: 

Vi har kombinerat den härliga krämigheten i grekisk yoghurt med våra beryktade tuggiga bitar och 

såsiga virvlar och kan stolt presentera att den nya serien Greek Style Frozen Yogurt som kommer i tre 

härliga smaker! 
 

Strawberry Shortcake 

Smarrig premium-yoghurtglass i grekisk stil twistad med det himmelska mötet mellan jordgubbar och 

krossade shortcakes. En riktig smakexplosion för den som gillar friska bär och yoghurt. 
 

Rasberry Chocolatey Chunk 

Len premium-yoghurtglss i grekisk stil full av sköna hallon och maffiga chokladbitar. För den som inte 

vill kompromissa med vare sig chokladen eller bären. Extra allt helt enkelt! 
 

Vanilla Honey Caramel 

Ljuvlig premium-yoghurtglass i en grekisk tolkning av den klassiska kombinationen yoghurt och 

flödande honung! Kalla den klassisk, men sweet eureka så god! 

För högupplösta bilder: 

http://bit.ly/1lx08nV 

För mer information: 

Anna Sandgren 

Ben and Jerry´s Sverige 

Telefon: 08-619 70 10, 0709-73 71 31 

Mail: anna.sandgren@unilever.com 

 

För pressinformation och pressbilder: 

Ida Persson, presskontakt Geelmuyden Kiese 

Telefon: 0708-42 44 03 

Mail: ida.persson@gknordic.com 

Om Ben & Jerry’s 

Redan 1978 öppnade barndomsvännerna Ben Cohen och Jerry Greenfield sin första glassbar i en nedlagd bensinstation i 

Vermont. Målet är (och har alltid varit) att producera en så bra glass som möjligt på schysstast möjliga sätt. I Sverige har 

Ben & Jerry’s funnits sedan 2004. 

Ben & Jerry’s mission sammanfattas i frasen Peace, Love & Fairtrade Ice Cream. Den innebär att alla delar av verksamheten, 

de produktmässiga, de ekonomiska och de sociala, måste utvecklas med respekt för människan, planeten och djuren, både 

inom och utanför vår verksamhet. Ben & Jerry’s använder endast naturliga ingredienser i glassen, alla ägg kommer från 

frigående höns och företaget betalar ett prispremium för grädden för att korna ska vara glada. Ben & Jerry’s främjar 

affärsmetoder som visar respekt för jorden och dess invånare, och verksamheten drivs med utgångspunkt i ett hållbart 

samhälle, en hållbar ekonomi och en lönsam tillväxt. Sammanlagt har Ben & Jerry’s de senaste fem åren satsat 2,4 miljoner 

euro i kampen mot klimatförändringarna.  

Läs mer på www.benjerry.se 

Mer om Ben & Jerry’s pionjärarbete inom uthållig mejeriproduktion, Caring Dairy samt Fairtrade: www.caringdairy.com och 

www.benjerry.com 
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