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Ciabattan, en smaksensation för
glutenintoleranta
Fria Bröd lanserar en nykomling vad gäller glutenfritt bröd; en Ciabatta
smaksatt med
tomat och basilika.
Många glutenintoleranta klagar på att det inte finns ett tillräckligt brett
utbud av glutenfria
produkter i butikerna.
- Vår vision är att alla glutenintoleranta vill och kan köpa Frias produkter. Att
man vill
köpa det, för att det smakar gott och att man kan köpa det för att det finns
lättillgängligt och
inte är för dyrt säger Gunnar Adås, VD på Fria Bröd.
Tack vare Fria Bröd finns nu glutenfritt bröd som smakar som vanligt bröd, i
alla välsorterade
dagligvarubutiker. Inget mer krångel, hela familjen kan njuta av samma bröd!
Nu utökar Fria Bröd sitt sortiment och lanserar Sveriges
första gluten- och mjölkfria Ciabatta, med tomat och
basilika.
Ciabattan med ursprung i Italien, smakar underbart gott
värmd i ugnen, med pålägg som t ex pastrami, soltorkad
tomat, ruccola, pinjenötter eller olika röror. Eller varför
inte snabbt vänd i stekpanna med tomat och vitlöksröra, då
blir den en "Bruschetta".
Variationsmöjligheterna är många!
Den nya Ciabattan säljs i 4-pack och priset ligger på ca 27
kr till konsument. Fiberrikt med 5,0% fiberinnehåll.
Nyckelhålsmärkt. Färdigbakad, bara tina och njut!
Fria Bröd AB har i många år arbetat för att ge glutenintoleranta en högre
livskvalitet genom
att erbjuda ett gott och näringsriktigt bröd. För sitt omfattande arbete har de

belönats vid ett
flertal tillfällen, bland annat har de tilldelats priset "Guldaxet" och "SCUF
gaffeln" för sina
goda produkter. Nu senast var de nominerade till Swedbank och
Sparbankernas Företagarpris.
För innehåll och näringsvärden gå in på Fria Bröds hemsida www.fria.se
Högupplösta produktbilder på www.fria.se/bilder
För ytterligare upplysningar kontakta gärna Jan Söderholm 031-7341338,
jan.soderholm@fria.se eller Rita Platzer 08-54529250, rita.platzer@rppr.se

Det som för över 25 år sedan började som en ren familjeangelägenhet har
idag blivit ett ledande glutenfritt bageri i Norden inom frysta,
glutenfria bageriprodukter. Varje dag ser vi till att vara ett glutenfritt bageri som
ger alla som behöver eller vill äta glutenfritt fler möjligheter att äta gott.
Sortimentet omfattar allt från glutenfritt bröd och fikabröd till färdiglagat. Fria är
ett glutenfritt bageri med visionen ”det goda glutenfria livet”. Efter den devisen
fortsätter vi som glutenfritt bageri att jaga nya goda smaker.
Fria Bröd AB är ett familjeägt bolag som utvecklar och tillverkar goda glutenfria
bageriprodukter sedan 1996. Fria är idag marknadsledande i Norden inom fryst
glutenfritt bröd.
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