
LATTELOVER? NU LANSERAR PUKKA EN UNIK LATTEMIX
BASERAD PÅ BARA ÖRTER!
Vill du dra ner på kaffedrickandet men är svag för en krämig latte? Pukka lanserar nu fyra 
ekologiska lattemixar med örter från naturen!

För mer information, bilder och beställning av smakprover vänligen kontakta Pukkas PR-kontakt i Sverige:
Sofia Karstensson, tel: 0704 49 75 15, e-post: pukka@biofood.se

OM PUKKA
Pukka skapar ekologiska teer och kosttillskott som är sprängfyllda med det absolut bästa naturen har att erbjuda för att locka 
fram glädje och hjälpa människor att leva ett hälsosamt och balanserat liv. Pukka betyder äkta och detta är kärnan i allt som 
företaget gör. Från ekologiska och rättvisemärka örter till att Pukka ger 1 % av sin omsättning till att stödja miljöorganisationer.

PSST! Du vet väl att du kan följa Pukka på sociala medier - för inspiration, nyheter och uppdateringar:                                                        
Instagram: @pukkasverige Facebook: ”pukkasverige” Hemsida: pukkaherbs.se

CACAO MACA MAGIC

Ett örtbaserat och sockerfritt alternativ till varm choklad! Rogivande örten ashwagandha 
tillsammans med kakao och maca gör denna lena dryck till en riktig hälsoboost!

Rekommenderat pris är 79,90 kr/90g/15 serveringar, tillgänglig i hälso- och dagligvaruhandeln. 

Precis som Pukkas teer innehåller lattemixarna de finaste 
rättvisemärkta ekologiska örterna med unika funktioner och 
hälsofördelar. Vad sägs till exempel om den rogivande örten 
ashwagandha i Cacao Maca Magic latte eller antiinflammatorisk 
gurkmeja i Turmeric Gold latte? 

Lattemixarna innehåller inget tillsatt socker utan sötman kommer 
från kanel och det prebiotiska fibret inulin som även är bra för 
tarmhälsan. Ekologiskt kokosmjölkspulver gör lattemixarna 
fantastiskt krämiga och veganvänliga.

Latten tillreds enkelt genom att blanda lattepulvret med valfri 
varm mjölk. Perfekt för att kickstarta morgonen, när du är 
sugen på något gott på eftermiddagen eller varför inte som en 
värmande dryck innan läggdags! 

TURMERIC GOLD

Solgul koffeinfri latte med antiinflammatoriska kryddor som gurkmeja, kardemumma och 
saffran. Enkelt och gott sätt att få i dig din dagliga dos av gurkmeja!

Rekommenderat pris är 79,90 kr/90g/15 serveringar, tillgänglig i hälso- och dagligvaruhandeln. 

GINGER JOY

Härligt kryddig latte med immunstärkande ingefära, gurkmeja och kardemumma. Värmer gott 
i förkylningstider! 

Rekommenderat pris är 79,90 kr/90g/15 serveringar, tillgänglig i hälso- och dagligvaruhandeln. 

MAJESTIC MATCHA CHAI

Matcha latte fullproppad med antioxidanter och värmande chai kryddor som kanel och 
kardemumma. Perfekt för att kickstarta dagen! 

Rekommenderat pris är 129,80 kr/90g/15 serveringar, tillgänglig i hälso- och dagligvaruhandeln. 

Alla Pukkas produkter är ekologiska och certifierade med den banbrytande certifieringen Fair for 
Life som är den högsta standarden inom rättvis och etisk handel.


