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Nyhet i pastahyllan - Havrepasta
För första gången kommer nu havrepasta med svensk havre att finnas i de svenska
affärerna. Den nya havrepastan från Kungsörnen är ett komplement till vit fiber- och
fullkornspasta.
Många förknippar havren med den mättande havregrynsgröten, men nu har Lantmännens
satsningar på innovation och forskning utvecklat en ny pasta som innehåller spannmålet havre
– havrepasta, som en del av Kungsörnens Må Bra-serie.
– Havrepastan gör att du kan inkludera havre oftare i din kost utan att för den delen
kompromissa med varken smak eller enkelhet, säger Annelie Moldin,
nordisk produktutvecklare pasta på Kungsörnen.
– Havre innehåller både fibrer, mineraler och vitaminer. Det är dessutom prisvärt och bra ur
miljösynpunkt att använda spannmålsprodukter i måltider, säger Anneli Moldin.
Havre odlas i hela landet och det nordiska klimatet passar bra för detta sädesslag. Under de
senaste 13 åren har den nordiska marknaden för havre ökat med 61 procent i volym*.
Pastan lanseras som fusilli och penne och består av mjöl från durumvete samt 15 procent
havre bestående av havrekli, siktat havremjöl samt havrefiber. I samband med den nya pastan
lanseras även en ny förpackningsdesign.
*visar försäljningssiffror från AXA

För mer information kontakta gärna:
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Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra
varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare,
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www.lantmannen.se/omlantmannen

