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Glutenfria nyheter till våren
Nu till våren kommer tre goda glutenfria nyheter. Nyheter som innebär att
alla glutenintoleranta får ytterligare möjlighet till variation och samtidigt äta
gott.
Nyheterna från Semper kommer som ett tydligt svar på glutenintoleranta
konsumenters efterfrågan, efter samma produkter som finns på
standardmarknaden. Nyheterna är två snacks/bars i smakvarianter med
choklad, krispig cereals/müsli och jordnötter resp. kokos. samt en helt ny
pastaform; Gnocchi som är unik i den glutenfria hyllan
-Med Gnocchi skapar vi ytterligare valmöjligheter och öppnar upp för nya,

goda pastaupplevelser. Sempers pasta är äkta italiensk pasta tillverkad i den
italienska staden Lucca i Toscana. Pastan passar perfekt med krämiga såser
och den är mycket uppskattad för dess smak, konsistens och utseende,säger
Sandra Malmberg, produktchef för Sempers glutenfria produkter.

TREAT PEANUT & TREAT COCONUT är nya glutenfria ”bars” med smak av
choklad, krispig cereals/müsli och jordnötter resp. kokos. Perfekt att ha med
när man är i farten eller för en stunds njutning.
De nya produkterna finns i butik från och med mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sandra Malmberg , Int'l Product Manager Gluten Free Innovation &

Communication / produktchef glutenfritt, tel: 073-443 10 68,
e-post: sandra.malmberg@semper.se
eller
Anne Lindfeldt, kommunikationschef, tel: 070-276 10 35,
e-post: anne.lindfeldt@semper.se

Sempers välkända varumärke borgar för samma höga kvalitet som det gjort sedan
starten 1939. Idag är Semper ledande aktör i Norden inom barnmat, glutenfritt
och modersmjölksersättning. Huvudkontoret ligger i Sundbyberg och
produktionsanläggningar finns i Götene och Falun. Semper har 240 medarbetare i
Sverige, Finland, Norge och Danmark och omsätter cirka 1,5 miljarder SEK.
Företaget ingår i den internationella livsmedelskoncernen Hero Group, som har
drygt 4 000 medarbetare i 19 länder. Läs mer på www.semper.se
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