
Froosh är först med att lansera trendiga smoothie bowls, fyllda med 100% frukt och grönsaker, toppade med knaprig
granola

För att svara på den växande trenden med färgstarka smoothie bowls, ett sätt att äta hälsosamt och samtidigt njuta av nyttiga
mellanmål, introducerar Froosh nu smoothie bowls, som en ny produkt på den svenska marknaden. Produkterna innehåller
100% frukt och grönsaker, finns i tre smakkombinationer och kommer i en smidig förpackning, med topping av knaprig granola.
Alla är fria från tillsatser och tillsatt socker.

Froosh erbjuder smoothies av 100% frukt och grönsaker till medvetna konsumenter i Norden och är marknadsledande inom segmentet.

–  Smoothie bowls är en växande internationell mattrend som spridit sig i sociala medier och livsstilsmedia, där konsumenter söker hälsosamma
och smakrika mellanmål som ger energi under dagen. Vi har nu tagit fram en linje produkter som svarar på just det behovet för människor på
språng. En stor del av de produkter som idag finns inom segmentet mellanmål och frukost består av mejeriprodukter, eller så innehåller de
socker och tillsatser. Vi är därför glada över att kunna erbjuda ett växtbaserat alternativ, bestående av enbart frukt av hög kvalitet, toppad med
knaprig granola bestående av havre, fröer och torkad frukt säger Johanna Strand, Brand Manager på Froosh.

Froosh vill göra det enklare för konsumenter att få i sig mer frukt och grönsaker genom att erbjuda hälsosamma frukt- och grönsaksbaserade
produkter i hållbara förpackningslösningar.

–  När vi utvecklade våra smoothie bowls låg prioriteringarna utöver hälsa och smak, på matsvinn, återvinning, kvalitet, bekvämlighet och
miljöaspekter. När vi nu lanserar smoothie bowls från Froosh i metallförpackning, så stöttar vi de aspekterna. Vår ambition är att hitta ett mer
hållbart alternativ för plastlocket och den medföljande plastskeden i framtiden, säger Inga Jasiuvian, ansvarig för produktutveckling vid Fazer
Lifestyle Foods. 

Tre nya smoothie bowls toppade med granola
Smoothie bowlsen består av 100% frukt och knaprig granola, gjord på havre, solrosfrön, pumpafrön, rostade kokoschips och torkade hallon.
Produktinnehållet är 168 gram, varav granolatoppingen är 18 gram. Den nya linjen från Froosh består av tre olika smakalternativ:

Päron, kiwi och avokado
Persika, passionsfrukt och vanilj
Jordgubbe, banan och grapefrukt

Produkterna passar som frukostalternativ eller mellanmål i farten eller om man bara vill unna sig något gott och nyttigt. I ett nyligen utfört
smaktest tyckte 75% av deltagarna om smaken och 64% fann produkten bättre än andra mellanmålsalternativ på marknaden (Ipsos smaktest,
2018, ID: 18037106).  Produkterna finns att köpa på Pressbyrån och 7-eleven.

För mer information, vänligen kontakta: 
Johanna Strand, Brand Manager, Froosh
Johanna.strand@fazer.com, +46 70 916 41 50 

För mer information om Froosh och Fazer Group, vänligen kontakta:
Johanna Zelazny, Communications Manager, Fazer Lifestyle Foods 
Johanna.zelazny@fazer.com, +46 70 147 48 37 

Froosh är en del av Fazer Group 
Froosh etablerades 2008 i Sverige och är kända för sina färgglada, högkvalitativa smoothies som enbart innehåller ren frukt och grönsaker.
Froosh är det ledande smoothievarumärket i Norden och ägs sedan 2017 av Fazer. Froosh är en väsentlig del av Fazers senaste
affärsområde, Fazer Lifestyle Foods, som erbjuder hälsosamma växtbaserade produkter av hög kvalitet, i första hand till den nordiska
marknaden. Hållbarhet har en betydande roll hos Fazer Lifestyle Foods. Froosh lyfter fram vikten av att göra affärer i våra utvecklingsländer
och programmet ”Fruit on a mission” har en stor plats i varumärkets DNA. Fazer Lifestyle Foods arbetar även med att minska matsvinnet och
hitta hållbara förpackningslösningar och är banbrytande inom växtbaserade produkter i att aldrig kompromissa med smaken. 


