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Limited Edition til den glutenfrie hylla Semper Pepperkaker Appelsin!
Helt ny smak og design i et begrenset opplag. Nå kommer den store
favorittsmaken blant pepperkaker i Sverige til den glutenfrie hylla. Knasende
sprø, runde og gode pepperkaker med appelsin, som gir alle med
glutenintoleranse en mulighet til variasjon og god smak.
Julen er den store høytiden for pepperkaker og nå lanserer Semper en helt ny
designet forpakning for alle sesongens koselige sammenkomster. De nye
pepperkakene med smak av appelsin er helt uten hvetestivelse, er veganske
og laktosefrie.
- Pepperkaker med appelsin er den store favoritten blant pepperkaker i

Sverige, og nå har vi laget en glutenfri variant. Den julete og gode smaken av
appelsin i kombinasjon med krydder gjør at pepperkakene er vanskelig å
motstå. De knasende sprø pepperkakene er runde og fine i formen også.
Designet på pakken gir en god følelse av jul og appelsin, sier Jonas Rabo,
Senior Produktutvikler for Semper’s glutenfrie produkter.
Det har vært etterspørsel etter en ny variant av Semper’s populære
pepperkaker, og Pepperkaker med appelsin er utviklet i vårt lille bakeri på
kontoret, og er bakt med kjærlighet og omtanke.
- Snart er det jul og mens vi venter kan vi smake og dele pepperkaker med
familie, venner og kjente. Ta gjerne med en pakke pepperkaker som gave
både før jul og i romjulen, siden det er både en fin og smakfull gave! sier
Mette Bogen, Produktsjef hos Semper.

Semper Pepperkaker med Appelsin kan kjøpes hos Coop i et begrenset
tidsrom, så gå ikke glipp av denne muligheten! Se etter pepperkakene på gulv
om de ikke står i hylla.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Mette Bogen, Produktsjef
Telefon: + 47 950 54 357,

e-post: mette.bogen@semper.se

Om Semper:
Semper er i dag ledende aktøren i Norden innen kategoriene barnemat,
glutenfritt og morsmelkerstatning. Hovedkontoret ligger i Sundbyberg og vi
har produksjonsanlegg i Götene og Falun. Semper har 240 medarbeider i
Sverige, Finland, Norge og Danmark og vi omsetter for ca. 1,5 milliarder SEK.
Semper er en del av det internasjonale næringsmiddelkonsernet Hero Group
som har omtrent 4000 ansatte i 19 land. Les mer på www.semper.no.
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