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Primal Pantry – tillbaka till naturen med
stenålderskost!
Paleo eller stenålderskost är en snabbt växande livsstil i vår tid vilket har har
skapat behovet av produkter för ett liv på språng. Primal Pantry erbjuder fem
olika näringsrika snackbars som är helt i enlighet med en Paleo livsstil; fria från
spannmål, mejeriprodukter, raffinerat socker och vegetabiliska oljor och alltid
med 100% naturliga ingredienser.

PALEO - STENÅLDERSKOST

“Paleo” är en förkortning för begreppet paleolitisk näringslära och som i
vardagligt tal kan benämnas stenålderskost. I grunden är det en livsstil och
ett förhållningssätt till mat och hälsa som är baserad på kvalitén på maten du
äter.
Under miljontals år levde människan som jägare och samlare. Våra gener har
därför utvecklats och anpassats till den mat vi haft tillgång till och generna
uttrycks därför optimalt när vi får i oss en kost är anpassad till våra urgamla
arvsanlag. Ohälsa och sjukdom är dina geners svar på nya miljöfaktorer och
mat som den inte är anpassad till.
PRIMAL PANTRY
Primal Pantry grundades av Suzie Walker, dietist med erfarenhet av
marknadsföring från olika företag inom livsmedelssektorn i Storbritannien.
Primal Pantry utvecklades som ett innovativt företag med visionen att göra
Paleo kosten lättare och mer tillgänglig för alla.
Rena naturliga ingredienser är av största vikt för Primal Pantry. Ingen torkad
frukt som innehåller tillsatt socker och vegetabiliska oljor används. Inga
konserveringsmedel används för att förlänga hållbarheten. Produkterna ska
innehålla den typ av produkter som du kan ha hemma i ditt eget skafferi och
varje bar ska maximalt innehålla sex ingredienser. Barsen finns i smakerna
Almond & Cashew, Coconut & Macadamia, Brazilian Nut & Cherry, Hazelnut
& Cocoa och Apple & Pecan. De innehåller 45 gram och rekommenderat
butikspris är ca 29kr.
Primal Pantry innehåller torkad frukt som ger snabb energi i form av
kolhydrater, den långsamma energin kommer från hälsosamma fetter (nötter,
kokos, mandel) som ger mättnad och hjälper till att bibehålla en hälsosam
blodsockernivå. Protein som finns naturligt i nötterna och som stödjer
kroppens tillväxt och reparation och håller dig mätt längre.
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ScandChoco AB grundades av Martin Jörgensen år 2005 och som namnet
antyder var det choklad som företaget först fokuserade på. Martins bakgrund
är inom hotell- och restaurangbranschen där han drivit egna verksamheter,
bland annat VD för Hotel Kullaberg i Mölle. Ursprungligen är ScandChoco en
förkortning av Scandinavian Chocolate Company, men när man kort därefter
började importera även andra produkter förkortades namnet ner till
ScandChoco.
ScandChoco AB, Dannfeltsgatan 12, 256 57 Ramlösa
Mail: info[at]scandchoco.se Tel:+ 46 (0) 42 29 27 90
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