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GROVA vinner 1:a-priset i brittiska
tävlingen Free From Food Awards 2012
Från vänster: Antony Worrall Thompson (brittisk TV-kock och resturangägare)
Anders Nilback (Fria) and Michelle Berriedale-Johnson (Free From Food Awards)
I en ceremoni i London förra veckan tog Fria emot 1:a-priset i brödkategorin
med det glutenfria brödet Grova.
Juryn för Free From Food Awards 2012 ger sitt utlåtande om Grova:
"En ljuvlig nötaktig konsistens och maltaktig smak - ett bra alternativ till
fullkornsbröd. Juryn gillar kumminsmaken och tycker att brödet passar mycket
bra att göra smörgåsar med".

Grov minibaguette och Kladdkaka belönades båda med diplom för Highly
Commended respektive Commended.
http://www.freefromfoodawards.co.uk/winners-12.html
- Vi är mycket glada och stolta över dessa utmärkelser, säger Anders Nilback,
Marknadschef & Exportchef på Fria Bröd AB. Att vinna bröd-kategorin är
oerhört prestigefyllt, då man tävlar mot många bra produkter bland annat
från de stora brödtillverkarna i Storbritannien, så att utmärka sig mot dem är
ett mycket gott betyg.
Fria expanderar just nu i hela Europa. Nya marknader det senaste året
inkluderar, förutom Storbritannien, Belgien, Italien och Tyskland.
- Den feedback vi får från konsumenter i Europa är mycket bra. De säger att
våra produkter är de godaste de smakat.
Tidigare i år belönades Frias Fiber och Kladdkaka med utmärkelsen Great
Taste Award från den brittiska livsstilssajten Foods You Can.
http://foodsyoucan.co.uk/free-from-food-great-taste-award/
Fria deltar i ett antal mässor runt om i Eruopa under 2012, bland annat ställer
Fria för andra året i rad ut på Allergy & Free From Show på Olympia i London
18 - 22 maj. Ca. 15 000 personer förväntas besöka mässan. Fria medverkade
på mässan för första gången förra året och fick omdömdet 'det bästa på hela
mässan' från flertalet konusmenter och bloggare.
Se en kort film om Fria från förra årets mässa här:
http://vimeo.com/23792632
Ladda ned gratisbiljetter till Allergy & Free From Show:
www.allergyshow.co.uk/go/fria
Webb: http://www.fria.co.uk
Facebook: http://www.facebook.com/FriaGlutenFreeFood
Twitter: http://www.twitter.com/FriaGlutenFree
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Fria Bröd AB är ett familjeägt bolag som utvecklar och tillverkar goda gluten- och
mjölkfria bageriprodukter sedan 1996. Fria är marknadsledande i Sverige och
Norge inom glutenfritt bröd. Denna position har uppnåtts genom att produkterna
håller en jämn och hög kvalitet. Många konsumenter berömmer smaken som "så
gott som vanligt bröd". Frias produkter kan avnjutas av hela familjen och inte
bara av dem som är gluteninoleranta. Produktionen sker i garanterad gluten- och

mjölkfri miljö med en egentillverkad mjölmix för att kunna erbjuda högsta
säkerhet och bästa smak och konsistens. Alla bröd är bakade utifrån recept som
tagits fram av egen personal. Produkterna fryses direkt efter bakning för att
bibehålla den nygräddade smaken och den fina konsistensen.Råvaror och färdiga
produkter kontrolleras kontinuerligt i bageri och laboratorium.
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