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GLUTENFRI FROKOSTFLAKES: Camilla Rostad i Holmen Crisp med Jytte Crispy Teff Flakes, som kan nytes av hele familien, ikke bare av dem som har cøliaki eller ønsker å unngå gluten. Jytte Crispy Flakes kan spises med melk, yoghurt og
frukt eller nøtter. - Bruk dem som bunn i ostekake eller i Tilslørte Bondepiker, tipser Rostad.

Teffere enn toget
Holmen Crisp lanserte i vår et helt
nytt produkt i den glutenfrie serien
Jytte, nemlig Jytte Crispy Teff Flakes
- glutenfri frokostflakes.
PÅL H. CHRISTIANSEN
pal@dagligvarehandelen.no

Teff er en gressplante som dyrkes
og spises mye i Afrika. Frøene er
bitte små og proppfulle av energi og
fiber. Teff flakes er laget av brun Teff
(46 prosent), mais (46 prosent), økologisk solsikkeolje, økologisk brunt
sukker og litt salt. Dette er ifølge
produsenten en god kilde for fiber
og har et meget lavt fettinnhold.
Det finnes ingen kunstige tilsetningsstoffer.

Norge er først ute
- Lanseringen har gått bra. Det tar jo
litt tid å jobbe inn et produkt som er
helt nytt - en verdenssensasjon!
Norge er første markedet hvor produktet er i handel. Det er testet i
Nederland, men kun i catering og i
idrettsmiljø, forteller Camilla Rostad, daglig leder og eier av Holmen
Crisp.

Jytte Crispy Teff Flakes er i fastsortimentet hos Meny/ Ultra og de
store Spar butikkene
og er nå nylig også
tatt i frivillig sortimentet til Coop Obs!
Extra og Mega.
- Vi har hatt
demo i butikk og
fått utrolig gode tilbakemeldinger og
betraktelig økt salg
etter sampling. Folk
må kjenne den gode
smaken og få en introduksjon for å
”finne” produktet.
Vi kommer til å ha flere demoer
fremover og vil også vise produkter
under Matstreif i september, sier
Rostad.

utviklet og produsert glutenfrie
melblandinger siden 1994. Bedriftens filosofi har alltid vært å jobbe
med sunne, næringsrike råvarer
som er naturlig glutenfrie. Melblandingene i Jytteserien har ifølge
Rostad hatt en svært god salgsutvikling de senere årene.
- Teff er foreløpig mest kjent i
Norge av de som allerede bruker
vårt mel av Teff eller mennesker
som har vært i eller har
bakgrunn fra Eritrea og
Etiopia. Der er Teff like
stort som hvete her i
landet, sier hun.
Det er Alma Norge
som distribuerer for
Holmen Crisp. Brand
manager Torill Wertebach har stor tro på
Jytte Crispy Teff flakes.
– Vi har stadig et
sunnere fokus på mat i
Norge, og det er viktig
for dem som ikke kan
spise gluten å få i seg mer næring.
For disse menneskene vil dette produktet være midt i blinken. Teff produkter er også gunstig for
idrettsutøvere, diabetikere og de
som ønsker å gå ned i vekt. ■

«Det er viktig
for dem som
ikke kan
spise gluten
å få i seg
mer næring»

Gir nok næring
Holmen Crisp AS er en liten familieeid produksjonsbedrift som har

