
Fazer fortsätter att satsa på nordisk havre med nya lanseringar på
bröd, frukost- och matlagningshyllan
Fazer utökar sitt redan etablerade utbud inom havre ytterligare. Nordisk havre är trendigare och mer efterfrågad än
någonsin, inte minst för sina effekter på hälsa och miljö. Till hösten lanserar Fazer brödet HavreForm, två sorters
frukostflingor från Frebaco samt nya växtbaserade såsbaser från Fazer Aito.

För att möta såväl klimatfrågan som konsumenters efterfrågan på näringsrik, växtbaserad mat som producerats på närodlade
råvaror gör Fazer till hösten en stor satsning på att utöka sitt havresortiment.

— Vi vill främja en växtbaserad livsstil, bidra till bättre hälsa samt göra någonting bra för vår planet. Vår nordiska havre råkar
vara världens mest kvalitativa havre tack vare de nordiska väderförhållandena. Havre är en mycket bra källa till betaglukan –
en unik fibersort som kan sänka förhöjda kolesterolvärden, och jämna ut blodsockerkurvan. Höstens lanseringar är ett
spännande och välsmakande komplement till vår redan befintliga portfölj av havreprodukter, säger Klas Johansson, Business
Area Manager Food Industry, Fazer.

Samtliga produkter i höstens lansering är mjölkfria och utan tillsatser av animaliskt ursprung. Dessutom är hela sortimentet från
Fazer Aito även glutenfritt.

Till hösten lanseras följande nyckelhålsmärkta nyheter:

Fazer HavreForm

Fazer HavreForm är ett unikt bröd, som är både mjukt och matigt och ett komplement till tidigare lanserade Havrefralla,
Havrerundel och Ekologiska Havrehalvor. Brödet är bakat med solmogen havre från Västgötaslättens vidsträckta åkrar. Havren
mals till mjöl i Fazers egen kvarn som ligger granne med bageriet i Lidköping. Vi sätter vår egen surdeg, en naturlig process som
ger den rika och fylliga smaken. Brödet är rikt på växtbaserat protein och 40% av spannmålet består av fullkornshavre.

Rekommenderat cirkapris: 27,90 kronor
 

Fazer Aito

Det numera Fazerägda varumärket Aito, svarar upp mot den ökande vegetariska trenden med ytterligare nyheter inom
växtbaserade, glutenfria och mjölkfria mat-och bakprodukter gjorda på nordisk havre. Under hösten introduceras färdiga såsbaser
som passar perfekt i soppor, grytor och gratänger. Först ut är smakerna Fazer Aito Oat Cuisine Peppar och Fazer Aito Oat
Cuisine Cheese.

Fazer Aito Oat Cuisine Peppar (250 ml) och Fazer Aito Oat Cuisine Cheese (250 ml) lanseras i dagligvaruhandeln serien
Fazer Aito Oat Cuisine, som också finns som en neutral, krämig bas för grytor, gratänger och soppor. I sortimentet finns även
Fazer Aito Oat for Whipping, en växtbaserad vispbar havreprodukt som ersätter vispgrädde.

Rekommenderat cirkapris: 12,50 – 15,50 kronor
 

Frebaco

Svenska Havrekuddar Protein Naturell

Med hög proteinhalt och gjorda av havre som vuxit på åkrar i närheten av Lidköping. Svenska Havrekuddar Protein Naturell
lämpar sig extra bra för den aktiva, och förlänger mättnadskänslan. Smaken är frasigt mild med en lätt rostad ton. Innehåller 69 %
fullkornshavre med en proteinhalt om 21% och är utan tillsatt socker.

Svenska Frasiga Havreflingor Blåbär

Ett komplement till Frasiga Havreflingor Naturell som också finns i smaken Hallon & Kardemumma. Frasiga Havreflingor Blåbär
är krispigt rostade fullkornsflingor med en liten sötma som kommer från äppeljuice och torkade blåbär. Smaken är frasigt mild med
en lätt rostad ton och sötma från blåbär. Innehåller 82 % fullkornshavre och är smaksatt med torkade blåbär samt naturlig
blåbärsarom.



Rekommenderat cirkapris: 31 kronor

All spannmål som Frebaco använder är närodlad, förädlat och packat på Västgötaslätten som hör till en av Europas mest
näringsrika odlingslandskap. Dessutom har flingorna inget tillsatt socker då sötman kommer från äppeljuice. Även när det
kommer till förpackningen har man tänkt hållbart då dessa är gjorda utan insatspåse för att minska användningen av plast.

För mer information vänligen kontakta:

Iris Mäkitalo, kommunikationsansvarig, Fazer Sverige
iris.makitalo@fazer.com, 0735 94 84 54

För pressprover vänligen kontakta:

Elina Gregor, Gastro PR
elina@gastropr.se, 0704 80 77 31
 

Fazer-koncernen

Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. 1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första konditori, med missionen att
skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av glädje för alla människor runt omkring honom. I sin strävan För perfekta dagar, formar Fazer
framtidens smaker, traditioner och matupplevelser. Förankrade i vårt unika arv och baserade på djupa konsumentinsikter, fokuserar vi på innovationer för att skapa
hållbara matlösningar för framtiden. Vi vill att människorna skall uppleva den nordiska magi vi skapar. Fazer fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter, har
verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazer-koncernens omsättning 2019 uppgick till 1,1 miljarder euro och antalet anställda till närmare 9
000. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact.
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