Norrmejerier Lätt smaksatt Créme Fraiche
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Lättlagad nyhet från Norrland –
Norrmejerier lanserar lätt smaksatt
Crème Fraiche i fyra smaker.
Smaksatt Créme Fraiche är en populär vardagsprodukt som på ett lätt sätt kan
hjälpa till att förhöja smakerna i både varm och kall matlagning. Idag saknas
dock ett norrländskt alternativ av de allt mer efterfrågade lätta varianterna i
butikshyllorna, något som Norrmejerier nu vill ändra på i och med
lanseringen av Lätt Smaksatt Crème Fraiche i fyra goda smaker.
-Smaksatt Crème Fraiche har ett brett användningsområde och används som

smaksättare till matlagningen, som kall sås eller som dipp.Jag är glad att vi nu
kan erbjuda goda norrländska alternativ som kan förenkla matlagningen för
norrlänningarna, säger Johannes Eriksson, Product Manager Norrmejerier.
Lätt smaksatt Créme Fraiche från Norrmejerier kommer i fyra olika smaker;
Paprika & Chili, Vitlök, Fetaost & Soltorkad tomat samt Örter. De nya
smakerna kommer i en ny och uppdaterad design.
- Med de smaker vi tagit fram hoppas och tror vi att konsumenterna kommer hitta
sin egen favorit. Vi vill helt enkelt inspirera konsumenterna att förgylla
matlagningen med snabba, välsmakande och lätta alternativ gjorda på mjölk från
norrländska gårdar avslutar Johannes Eriksson.
Fakta Lätt Smaksatt Crème Fraiche
Lätt Smaksatt Crème Fraiche från Norrmejerier har en fetthalt på 11-12% och
kommer i fyra smaker; Paprika & Chili, Vitlök, Fetaost & Soltorkad tomat
samt Örter. Produkterna lanseras v.39 2021 och finns att köpa på flertalet
butikskedjor, exempelvis ICA, COOP och Willys.
För mer information, kontakta:
Johannes Eriksson, Product Manager Norrmejerier
+46722396995
johannes.eriksson@norrmejerier.se

Om Norrmejerier
Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 410 lokala
bönder varav 330 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och
delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200
miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika
mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår
varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Fjällfil®,
Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 540 årsanställda
och omsätter ca två miljarder kronor per år.
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