Kronägg lanserar ägg
i pulverform i nya varumärket Helt Ärligt.
Ägg blir ett allt mer populärt livsmedel i Sverige, samtidigt som vi ser ett
ökat fokus på att träna och må bra. I detta sammanhang väljer nu Kronägg
att lansera Helt Ärligt, ägg i pulverform. Detta för att kunna komplettera
måltider eller drycker med äggets hälsosamma innehåll och inte minst dess
högkvalitativa protein.
Kronägg lanserar Helt Ärligt – Äggpulver med vita och gula i kombination, för
att förstärka med protein men även energi och gulans övriga näringsämnen.
-För att få ut bästa möjliga resultat av din träning behöver du både
näringsämnen och protein. Ett otillräckligt energiintag kan medföra att
muskelmassa bryts ner istället för att byggas upp, säger Christer Rosén,
livsmedelsforskare och produktutvecklare på Kronägg.
Namnet Helt Ärligt anspelar flera saker. Dels på ägget och dess hälsosamma
innehåll, men även att det produceras i Sverige och att innehållsförteckningen
är förhållandevis kort. Helt Ärligt – Äggpulver naturell innehåller endast fyra
ingredienser.
-Tanken med Helt Ärligt är inte att konkurrera med vanliga ägg som köps
i matbutiker med skal på. Helt Ärligt ska ses som en ny möjlighet att
tillsätta äggets nyttiga innehåll där man idag inte hinner tillaga, eller ha
med sig vanliga ägg. Exempelvis på jobbet, i träningsanläggningen eller i
verksamheter som vill näringsberika den kost man serverar säger Marcus
Lindström, försäljningschef och lanseringsansvarig på Kronägg.
Därför ska vi äta ägg
Att ägg är ett av våra mest näringstäta livsmedel är välkänt. I ägget ryms rikligt
med protein, mineral och vitamin. Det finns olika typer av proteiner och en
viktig anledning till att ägg är nyttigt för oss är att det innehåller högkvalitativt
protein, med ett högt innehåll av essentiella aminosyror inklusive BCAA som
vi måste få i oss via kosten eftersom kroppen inte själv kan producera dessa
proteinets byggstenar.
Helt Ärligt finns att köpa i butik from 30 jan.
Helt Ärligt – Äggpulver lanseras i smakerna vanilj, choklad och naturell.
För ytterligare information kontakta:
Marcus Lindström, Försäljningschef Kronägg
marcus.lindstrom@kronagg.se, 0435-340 81/ 070 510 06 76, www.kronagg.se
Företagsfakta
Kronägg har sålt ägg sedan 1930 och är ett av Sveriges ledande företag inom äggsektorn.
Kronägg är välkänt bland konsumenter för de nyttiga, goda och kvalitetsäkrade svenska äggen.
Kronägg AB ingår i Danaeg koncernen.

