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De

-ontbijtgranen opnieuw uitgevonden

Na decennia lang een vaste waarde te zijn geweest op de
ontbijttafel van de Belgen, werd het bekende originele recept van
Special K® aangepast. Met méér volkorengranen, is het nieuwe
recept van de Special K®-ontbijtvlokken van nu af aan een
natuurlijke bron van vezels. De vlokken hebben zo nog meer smaak
en zijn nog voedzamer...

Een verandering voor nog meer
plezier
Special K® luistert meer dan ooit naar vrouwen en heeft zichzelf
opnieuw uitgevonden om hen meer plezier te verschaffen terwijl ze
voor zichzelf zorgen... De nieuwe Special K®-ontbijtgranen zijn nu
iets krokanter en nog lekkerder!

Drie verschillende granen met meer
volkorentarwe en dus meer vezels
Het nieuwe Special K®-recept bevat nu naast rijst, meer
volkorentarwe en ook gerst. Doordat het meer volkorengranen bevat,
stijgt de hoeveelheid vezels met 25 tot 100% ten opzichte van de
vroegere recepten. Alle Special K® ontbijtgranen zijn nu een
natuurlijke bron van vezels.

Voedzamer
Wat het suikergehalte betreft, zullen veel vrouwen blij zijn:
afhankelijk van de variant, bevatten de granen nu tussen 10 en 25%
minder suikers, behalve Special K® Original die nog altijd hetzelfde
suikergehalte bevat om die extra lekkere smaak waar iedereen zo
veel van houdt, te bewaren.
Bovendien behoudt het hele Special K®-gamma zijn uitstekende
voedingswaarde: rijk aan ijzer en 7 vitamines (B1, B2, B3, B6, B9, B12
en C). Special K® Original, Special K® Rode vruchten en Special K® Fruit & Hazelnoten bevatten bovendien
ook weinig vetten. Afhankelijk van de variant, bedraagt het vetgehalte van Special K® tussen 0,5 en 2 g vet
per portie.

Een succesformule die al jarenlang bestaat
We moeten terugkeren naar het midden van de jaren vijftig voor de
eerste Special K®-ontbijtgranen in de Verenigde Staten. Sinds 1983
vormen rijst en tarwe de basisingrediënten en werd het gericht naar
vrouwen die een graanproduct zochten voor een licht en compleet
ontbijt. Het recept kende erg snel veel succes, dat is blijven duren tot
op heden. We zijn nu dertig jaar later en de nieuwe receptaanpassing
betekent een belangrijke stap voor het merk.

Meer smaak, meer
voedingswaarde

Het Special K®-gamma
Ontbijtgranen

Praktische informatie
De Kellogg’s Special K® Original-ontbijtgranen Nieuw Recept zijn vanaf nu verkrijgbaar in de meeste
supermarkten. De aanbevolen verkoopprijs is €3,40 (doos van 375g), €3,99 (doos van 500g) en €4,99 (doos van
750g). De winkeliers zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke verkoopprijs.

Special K bestaat ook als granenrepen:
Krokante granenrepen

Over Kellogg
De firma Kellogg (NYSE: K) wil dat de wereld geniet en beter wordt door recepten en merken die ertoe doen. Met
verkoopcijfers tot 14,2 miljard USD in 2012, is Kellogg de nummer 1 van de wereld op het vlak van ontbijtgranen en de
nummer 2 van gezouten en zoete koekjes. In Noord-Amerika is Kellogg ook een van de belangrijkste producenten van
diepvriesproducten. Elke dag voeden onze erg populaire merken miljoenen families zodat ze kunnen groeien en zich
ontplooien. Deze merken zijn onder andere: Kellogg’s®, Keebler®, Special K®, Pringles®, Frosted Flakes®, Pop-Tarts®,
Corn Flakes®, Rice Krispies®, Kashi®, Cheez-It®, Eggo®, Coco Pops®, Mini-Wheats® en nog vele anderen. Omdat we
geloven in de kracht van het ontbijt, richten we onze liefdadigheid op de strijd tegen de honger in de wereld. Dit doen we
via ons programma Breakfasts for Better Days™, waarbij we tussen nu en 2016 1 miljard porties ontbijtgranen en
tussendoortjes - meer dan de helft als ontbijt - zullen uitdelen aan kinderen en families in nood. Om meer te weten over
de Kellogg Company en haar sociale en milieu-initiatieven en over haar historiek, kunt u terecht op onze website
www.kelloggcompany.com.
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