
Froosh vill ta juicebaren nära dig – lanserar nya juicer med unika
ingredienser
Froosh lanserar nu tre nya juicer som ska göra det lättare att få tillgång till högkvalitetsjuice direkt från affären. Juicen
produceras av 100% färsk frukt och kommer i tre olika varianter: Orange, mandarin & cupuacu, Pineapple,
passionfruit & rooibos, Apple, kiwi & guava.

Froosh nya juicer är växtbaserade, innehåller inget konserveringsmedel, är fria från koncentrat och tillsatser och helt utan tillsatt
socker.

- Vi är stolta över våra nya juicer som följer trenden med spännande smakkombinationer, som oftast finns i juicebarer, och passar
bra att ta i farten. Våra produkter innehåller enbart 100 % frukt och grönsaker och gör det enklare att få i sig de frukter du behöver
under dagen. Vi tar helt enkelt känslan från juicebarerna direkt till butikerna, nära konsumenterna, säger Petra Winberg,
varumärkes- och kategoriansvarig för Froosh.

Tre unika smakkombinationer

Orange, mandarin & CUPUACU – Innehåller apelsin, mandarin och superfrukten Cupuacu. Frisk citrussmak som passar
bra till frukosten.
Pineapple, passionfruit & ROOIBOS – Med ananas, passionsfrukt och trendigt rött rooiboste som är rikt på
antioxidanter.
Apple, kiwi & GUAVA – Familjevänligt val med äpple, kiwi och guava, rik på vitamin C.

De nya juicerna kommer i tre praktiska storlekar: 150ml, 250ml och 750ml som finns i butikernas i kyldiskar. De fungerar bra som
ett fräscht mellanmål under dagen och passar bra i picknickkorgen eller i träningsväskan – ett bra mellanmål när man är på
språng. Juicen kan förvaras kyld eller rumstempererad, men smakar godast väl kyld. 

Rekommenderat pris för 250ml flaskan är ca. 17,90kr.

För mer produktinformation, vänligen kontakta:
Petra Winberg, varumärkes- och kategoriansvarig, Froosh
+46 73 070 90 11, petra.winberg@fazer.com

För mer pressinformation, vänligen kontakta:
Christine Kullgren, kommunikationsdirektör, Fazer Sverige
+46 73 062 32 13 christine.kullgren@fazer.com

Froosh

Froosh lanserades 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. Fazer Lifestyle Foods arbetar med
att minska matsvinnet och hitta hållbara förpackningslösningar, är banbrytande inom växtbaserade produkter och möjliggör en
växtbaserad livsstil utan kompromisser.

Fazer-koncernen

1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med en mission att skapa mat med mening – och en passion för att
skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. Detta är Northern Magic. Made Real. I dag är Fazer ett
internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider, mjölkfria
produkter och on-the-go-mat och -dryck samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Koncernen har egen verksamhet i åtta
länder och export till cirka 40 länder. Fazers framgång grundar sig på Karl Fazers vision, värderingar och kreativitet: bästa kvalitet
i produkter och tjänster, populära varumärken, kunniga medarbetares engagemang och företagets ansvarsfulla sätt att arbeta.
Fazer-koncernens omsättning 2018 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till över 15 000. Fazers verksamhet följer
etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact.
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