
Fazer lanserar fem brödfavoriter med råg
Från och med vecka fyra breddar Fazer sortimentet med fem nya brödfavoriter bakade med egen rågsurdeg och härliga fröer;
Fazer Frörika som är ett mjukt osötat rågbröd, samt fröknäckena Fazer Rye Snacks och Roasted Rye Crisps i vardera två
smaker. 

Fazer Frörika – det bästa av två världar
Fazer Frörika är ett osötat och mjukt rågbröd med hela 18 % fröer, mestadels från solros, och 33 % fullkorn. Tack vare att Fazer Frörika är så
mjukt blir det lätt för alla att njuta av rågbröd – Sunt att njuta helt enkelt! Brödet bakas i Lidköping med egen rågsurdeg och mjöl från egen
kvarn. Fazer Frörika är saftigt, smakrikt och fullt av knapriga frön från solros och lin. Cirkapris 26,90 kr.

- Alla känner nog till rågens och fullkornets hälsofördelar, men många är inte så förtjusta i mörka tuffare bröd. Vi vill att det ska vara enkelt och
sunt att njuta och är därför väldigt stolta över våra nyheter. Frörika är min personliga favorit och jag tror att det blir en vardagsklassiker hemma
hos många som önskar ett mjukare rågbröd än de traditionella, säger Freyja Bäcklund, Brand Manager, Fazer Bageri.

Fazer Rye Snacks & Roasted Rye Crisps - perfekta snacks on the go
Fazer utökar även utbudet med flera rågknäcken och snacks som är bakade på traditionellt vis med Fazers egna rågsurdeg, vatten och en
gnutta havssalt.

Roasted Rye Crisps innehåller hela 26 % fröer och kommer i smakerna Melon Seeds och Pumpkin Seeds, cirkapris 19,90 kr.
Fazer Rye Snacks kommer i smakerna Poppy Seeds & Tomato och Roasted Vegetables, cirkapris 24,90 kr.

-  Efterfrågan på sunda och goda snacksprodukter ökar, men med höga krav på kvalité och smak. Våra crisps och snacks fungerar utmärkt
som substitut för salta kex, chips och andra tilltugg, och är ett smartare val för den medvetna, säger Freyja Bäcklund.

Många hälsofördelar med råg
Rågbröd fortsätter att vara populärt av olika anledningar: det smakar gott, innehåller rikligt med fibrer och endast en liten mängd fett. Det finns
två huvudtyper av fibrer, lösliga och olösliga, och råg innehåller bådadera.

Olösliga fibrer är oumbärliga för tarmarna och hälsosamma eftersom de absorberar vatten när de passerar genom kroppen, vilket främjar
tarmfunktionen. Råg är också en utmärkt vitamin- och mineralkälla och innehåller till exempel järn, kalium och zink som kroppen behöver.

För mer information, vänligen kontakta:
Iris Mäkitalo, Kommunikationsansvarig, Fazer Sverige
Tel: +46 (0) 73 594 84 54
E-post: iris.makitalo@fazer.com

För pressprover, vänligen kontakta:
Freyja Bäcklund, Brand Manager, Fazer Bageri 
Telefon: +46 (0) 72 204 19 37
E-post: freyja.backlund@fazer.com 

Fazer

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr och kexprodukter samt måltids- och cafétjänster. Koncernen har
egen verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder. Fazers mission är att skapa smakupplevelser. Företagets framgång har sedan
etableringen 1891 grundats på bästa kvalitet i produkter och tjänster, populära varumärken, de kunniga medarbetarnas passion och
företagets ansvarsfulla sätt att arbeta. Fazer Konfektyr har välkända produkter inom choklad, kex och sockerkonfektyr. Fazers
konfektyrfabriker är belägna i Finland. Populära varumärken är Karl Fazer, Dumle, Geisha och Tutti Frutti. Läs mer på www.fazer.se.

Vi skapar smakupplevelser 


