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En ny och färgsprakande serie barnmat från
Organix
Från ett av Storbritanniens populäraste varumärken kommer nu en helt ny serie ekologisk
barnmat till Sverige. Organix Just är en färgstark serie barnmatsburkar och klämpåsar av högsta
kvalitet och finns i en rad nya kombinationer av frukt, grönt och gryner för barn som upptäcker
mat. Lagade på de bästa ekologiska råvarorna för mer smak, färg och konsistens.
Ända sedan varumärket lanserades 1992, har Organix varit föregångare på den brittiska marknaden.
Förutom att ta fram ekologiska och nyttiga barnmatprodukter, har företaget också uppmärksammats för
att ha drivit fram en ny, högre standard för industrin och för att alltid ge föräldrar goda råd om hur man
ger barn de bästa förutsättningarna för tillväxt och utveckling.
– På Organix gör vi bra mat eftersom vi har en passionerad tro på att alla människor, oavsett hur unga,
förtjänar att äta bra och vi vill ge barn den bästa starten i livet, säger Philipp von Jagow, VD på Organix.
All vår mat är gjord på riktiga råvaror så att maten smakar precis som den ska, och allt vi gör uppfyller
strikta regler för att säkerställa att maten är säker för de små att äta och njuta av.
I den nya serien Organix Just, finns såväl rena fruktvarianter som nya kombinationer av frukt, grönt och
gryner att välja på. De innehåller inget annat än ekologiska råvaror som har tillagats skonsamt för att
behålla smak, färg och konsistens så att barnen ska kunna lära känna och uppskatta riktig mat. I
sortimentet finns också flera, lite ovanligare råvaror för barn att utforska, som spenat, quinoa och
butternut pumpa.

Nyheterna i barnmatshyllan:
Just Jars –barnmatsburkar (120g) i åtta varianter: Just apple & green beans; Just apple, cinnamon &
granola; Just carrot & quinoa; Just apple, strawberry & blueberry; Just carrot, corn & butternut squash;
Just corn, courgette & spinach; Just corn, apple & pineapple; Just apples.
Rekommenderat cirkapris i butik: 9,90-10,90 SEK.
Just Pouches –klämpåsar (100g) i fyra varianter: Just apple, pineapple & sweet potato; Just mango, pear
& granola; Just oatmeal, apple, banana, raspberry & blueberry; Just apple, pineapple & coconut.
Rekommenderat cirkapris i butik: 13,90 SEK.
Alla produkter rekommenderas från 6 månader och uppåt.

No junk och alltid ekologiskt
Organix No Junk Promise är en garant för trygghet som du hittar på alla Organix förpackningar. Det
handlar inte om några myndighets- eller industrikrav. Istället är det en utmanande uppsättning regler som
företaget skapat för att förbättra den övergripande kvaliteten på mat för barn.




Always Organic
Nothing unnecessary
Setting standards

Om Organix:
Organix resa började i Storbritannien 1992 när Lizzie Vann skapade företaget i syfte att förbättra den
övergripande kvaliteten på mat för barn. Organix vill göra god, hälsosam och nyttig mat tillgänglig för
alla, och fokuserar därför på att göra mat som alltid är ekologisk, fri från onödiga ingredienser och som
sätter standarden för hur bra mat för barn ska vara. Organix har senare vuxit till att bli ett av
Storbritanniens mest populära varumärken, och marknadsledare inom kategorin Finger foods, både i
Sverige och i Storbritannien. Med Just siktar Organix på att fortsätta att sätta standarden inom mat för
barn.
Organix säljs och distribueras i Norden av Semper AB.
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