KRISPIGA FRUKT- &
GRÖNSAKSCHIPS FÖR ALLA TILLFÄLLEN!
Nu är fredagsmyset räddat! Emily Crisps är knapriga frukt- och grönsakschips som snabbt blir en
favorit hos hela familjen.

Emily Crisps är en serie läckra tilltugg av torkade frukter och grönsaker. Chipsen har inte bara en låg fetthalt
utan är också fria från alla typer av tillsatser och konserveringsmedel. Palmoljan kommer från en certifierat
hållbar odling på en familjeägd gård som är medlem i organisationen RSPO, Runda bordet för hållbar
palmolja, som arbetar för miljövänlig och samhällsfrämjande produktion av palmolja i alla led.
Bakom företaget står Londonparet Emily och Alex och det hela började när de var ute och reste i Ostasien.
Där upptäckte de en unik lokal metod för tillagning av frukt- och grönsakschips och när de såg det fantastiska
resultatet bestämde de sig för att starta egen produktion – Emily Crisps föddes.
Smakrika äpplen som är noggrant utvalda för sin smak och konsistens ger den perfekta krispiga 		
konsistensen på dessa fruktchips, rek ut pris 30 kr/30g resp 19 kr/15 g.
I dessa fruktchips återfinns utomordentligt saftig ananas med levande, tropisk smak och inslag av 		
lite syrlig sötma, rekut pris 30 kr/30g resp 19 kr/15 g.

hos

Bananerna i denna påse är perfekt mogna innan de plockas för att ge den perfekta knaprigheten
hos fruktchipsen. Har en söt och krämig smak, rek utpris 30 kr/30g resp 19 kr/15 g.
Här blandas färska bönor, sockerärtor och nötiga, svarta edamamebönor. Krispiga grönsakschips 		
med fibrer, protein och endast 95 kalorier. Vårprimörer, rek utpris 25 kr/23 g.

En delikat kombination av fina rotfrukter - naturligt söt morot, rödbeta och krämig sötpotatis - 		
packade med näringsämnen och vitaminer, rek utpris 25 kr/23 g.

Emily Crisps frukt- & grönsakschips finns bland annat på Paradiset Söder och i välsorterade hälsokostbutiker.
För mer info, pressbilder och produktprover kontakta press@biofood.se.

