
Froosh Clean Green smoothie utsedd till årets bästa hälsomat
Hälsotidningen MåBra har gett den växtbaserade smoothien Froosh Clean Green utmärkelsen ”Årets MåBra-val 2021
– årets bästa hälsomat”. Kriterierna var bland annat att produkten skulle vara mat som gör det lättare att leva
hälsosamt och visa hänsyn till klimat- och miljöpåverkan.

Froosh Clean Green är en funktionell fruktsmoothie som lanserades tidigare i höst gjord på 100% naturliga och växtbaserade ingredienser.
Nu har tidningen MåBra utsett Froosh Clean Green till en av årets hälsoprodukter.

Motiveringen från expertjuryn på Må Bra lyder: ”Föredrar du att dricka dina grönsaker och din frukt? Här är en smoothie som även har
vinäger i sig vilket ger en uppfriskande smak. Perfekt att ta som snabb energikick innan eller efter träning.”

”Vi är så glada över att den här utmärkelsen. Vår nyaste smoothie Clean Green är en del av vårt sortiment av naturligt funktionella
smoothies där vi boostar våra fruktsmoothies med spännande nya ingredienser som till exempel vinäger och spirulina för att erbjuda våra
hälsomedvetna konsumenter bra mellanmål när tiden är knapp.”, säger Julia Weijola, Category and Brand Manager, Froosh.

Fazer fick nyligen priser för fler innovationer – satsar på växtbaserat och havre

Den 12 november utsågs Fazer till vinnare av det Svenska Livsmedelspriset 2020 för sin innovativa produkt Havreris. Den unika
havrenyheten är mer näringsrik och orsakar betydligt mindre klimatavtryck än vitt ris från Asien. Enligt juryns för Svenska
Livsmedelsprisets motivering är Fazers innovation en inspiration för hela branschen.

Fazer tilldelades även det finska priset ´Star Act Award´ 2020 (Tähtiteko)  och fick därmed ett erkännande för sin strategi om innovativ
tillverkning av xylitol från havreskal. Bakom priset står det finska förbundet för Mat- och dryckesindustrin och Fazer mottog priset i
Helsingfors den 27 november.

För mer information vänligen kontakta:

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

Julia Weijola, Category and Brand Manager, Froosh
julia.weijola@fazer.com, 0765 48 75 38

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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