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Grandiosa Pan Pizza Classic får mexikanskt sällskap i frysdisken
Nu kommer en nyhet till frysdisken - Grandiosa Pan Pizza med den nya smaken Tex Mex.
– Grandiosa Pan Pizza Classic är favoriten bland våra pizzor, nu vill vi erbjuda en ny
spännande smak med köttfärs och nachochips till alla våra Pan Pizza älskare, säger Maria
Tilly, marknadschef på Procordia.
Våra pizzor levererar njutning när som helst under dagen. Den nya Pan Pizzan med Tex Mex smak
är inget undantag utan har rikligt med fyllning och hög kvalitet på råvarorna. Den nya pizzan har
samma härliga tjocka botten som Pan Pizza Classic och fyllningen består av köttfärs, nachochips,
fefferoni, röd paprika och tex mex kryddning - en riktig mexikansk smakupplevelse.
Legenden säger att den första pizzan serverades i Sverige redan 1968. Sedan 70-talet har Grandiosa
bakat och lanserat frysta pizzor till svenska folket. Under åren som gått har vi lyssnat på alla
pizzaälskares önskningar och tagit fram nya och spännande smaker för att göra fryspizzorna från
Grandiosa godare och godare.
– Vi tycker att en fryspizza ska vara lika god som den som man äter på en pizzeria. Den ska vara
frasig och ha mycket topping. Vår nya Pan Pizza Tex Mex är en pizza med mycket smak och med
pizzans storlek blir man mätt länge. Vi jobbar ständigt för att ta fram nya pizzor med smaker som
ger mycket av det goda, berättar Maria.
Grandiosa Pan Pizza Tex Mex värms i ugn på 225 grader i 15-18 minuter. Rekommenderat pris är
ca 40 kronor .
Smaklig spis, eller som man säger i Mexico - Palatabilidad cocina!

För ytterligare information, kontakta:
Maria Tilly, marknadschef, Procordia.
Tel: 0768-58 32 66, e-post: maria.tilly@procordia.se
Helén Knutsson, kommunikation, Procordia.
Tel: 0765-38 55 78, e-post: helen.knutsson@procordia.se

Procordia tillagar mat och dryck med kärlek och omtanke om människor och miljö. Våra varumärken är
Felix, BOB, Ekströms, Risifrutti, Grandiosa, Önos, Fun Light, Den Gamle Fabrik, Liva och Paulúns. Procordia är
ett av Sveriges största livsmedelsföretag. Vi hade 2011 en omsättning på 3,3 miljarder kronor och har ca
1 000 anställda i Eslöv, Tollarp, Fågelmara, Kumla, Örebro och Vansbro. Procordia ingår i den norska
koncernen Orkla som är noterat på Oslobörsen.
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