Friggs Maiskaker Salted Caramel. Du finner høyoppløselige bilder nederst i pressemeldingen.
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Nyhet: Friggs Maiskaker Salted Caramel –
perfekt snacks i mørketiden!
Friggs utvider maiskakesortimentet sitt med limited edition-smaken Salted
Caramel. Maiskakene er sprø og gode med en søt og salt karamellsmak som
passer perfekt som et litt sunnere snacksalternativ til de mørke høst- og
vinterkveldene. De har et betydelig lavere sukkerinnhold enn for eksempel
pepperkaker og kjeks, og er i tillegg helt glutenfrie.

Friggs Maiskaker lages ved at maisen poppes inne i former under høy

temperatur, nesten som når man popper popcorn. Men ettersom det er
begrenset med plass popper maiskornene tett sammen og bygger en
maiskake – noe som gir maksimal crunch. Mais er naturlig glutenfritt, og
maiskaker passer utmerket både som snacks og som mellommåltid.
Du finner Friggs Maiskaker Salted Caramel i utvalgte Coop-butikker fra uke
42 til veiledende pris 36,90-.
Vil du vite mer om Friggs?
Klikk deg inn på vår nettside Friggs.no eller følg oss på Instagram og
Facebook.

Vi er Midsona Norge
Midsona Norge AS er et av Norges ledende selskaper innen salg og
markedsføring av sunn mat og helse- og velværeprodukter. Vår misjon er å
gjøre det lettere for alle mennesker å leve et sunnere liv.
Hos oss finner du et bredt utvalg av ren, økologisk mat som hjelper deg å ta
sunne, gode og bærekraftige valg. Foretrekker du plantebasert, vegansk eller
glutenfritt finner du også mange spennende produkter i vårt sortiment.
Vi tilbyr også produkter innen kosttilskudd, forkjølelseslindring, fordøyelse,
sportsernæring, hygiene og kroppspleie, for å hjelpe deg til en sunnere og
bedre hverdag.
Vi har mattrygghet og kvalitet som øverste prioritet. Vår kvalitetsavdeling
jobber daglig for å sikre at du skal kunne gjøre et trygt valg når du velger
våre matvarer eller helse- og velværeprodukter.
Våre varemerker finner du på apotek, i dagligvare, i helsekost/faghandel og
på nett.Vi representerer merker som blant annet Helios, Dream, Biopharma,
Atkins, Philips Avent, Friggs, Supernature, RFSU, Asan, og Humble Brush.
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