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Goda ekologiska nyheter från Ella’s
Kitchen
Nu lanserar Ella’s Kitchen fem nya barnmatsprodukter på den svenska
marknaden. För alla som redan gillar Ella’s 100% ekologiska smoothies och
puréer kommer flera nya smaker och dessutom dyker ett helt nytt
Morgonmums upp i butikshyllorna.
Ella’s Kitchens 100% ekologiska barnmat började säljas i Sverige för nio
månader sedan. De färggranna och praktiska klämförpackningarna med
ekologiska smooties och puréer har tagits emot med öppna armar av svenska
mammor, pappor och barn.

– Visst trodde vi att svenska småbarnsfamiljer skulle tycka om vår nya
barnmat, men det positiva mottagandet har varit långt över förväntan. Redan
efter nio månader finns vi hos alla stora butikskedjor och nu lanserar vi fem
nya produkter. Så snabbt och brett har vi aldrig nått ut på en ny marknad
förut, säger Paul Lindley, Ella’s Kitchens grundare.
Nu introducerar Ella’s Kitchen Morgonmums, en ny favorit för barn från 6
månader. Morgonmums innehåller en blandning av ekologisk frukt, yoghurt
och fullkornsris. Ett enkelt sätt att ge barnen en god och energigivande
frukost eller mellanmål. Morgonmums kommer i smakerna Mango och Banan.
Ella’s Kitchens ekologiska Gula, Röda och Gröna fruktsmoothies får sällskap
av den Lila, en smakrik blandning av 100% ekologiska bananer, äpplen, svarta
vinbär och blåbär. Perfekta mellanmål för barn i alla åldrar.
Dessutom kommer två nya ekologiska puréer som läggs till de tre favoriter
som redan finns i dag. Puréerna är en blandning av pastöriserade frukter
och/eller grönsaker. De nya spännande smakerna är Broccoli-päron-ärtor och
Sötpotatis-pumpa-blåbär. Puréerna tillagas utan tillsatser och är
100% ekologiska.
Ella’s Kitchens klämförpackningar är platta, mjuka och enkla att hålla i.
Varken tallrik eller sked behövs eftersom korken liknar ett sugrör.
Ella’s Kitchens produkter finns i Sveriges alla dagligvaruhandelskedjor såsom
t ex ICA, Coop,
VI-butikerna. Willys, CityGross. Cirkapriserna är: Smoothies 14,90 kr, Puréer
16,90 kr och
Morgonmums 16,90 kr.
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Ella’s Kitchen lanserades av Paul Lindley (Ellas pappa) 2006 i Storbritannien.
Han tycker att små barn också ska ha en möjlighet att äta bra ekologisk mat
som både är nyttig,
smakrik, rolig och behändig. I en undersökning av Mum’s Views Ltd. 2009
blev Ella’s Kitchen det mest betrodda varumärket av alla
barnmatsproducenter i Storbritannien. I
Sverige består sortimentet av smoothies, frukost/mellanmål, varmrätter och
fruktpuréer. Ella’s Kitchens omsättning i Sverige är omkring 40 miljoner
konsumentkronor.

