granini Fruti i Fruti Leche, que no faltin a la seva motxilla!
Els formats ‘mini’ de granini són idonis per acompanyar-te a la tornada a l’escola:
granini Fruti: quatre sabors de fruita amb vitamina C d’origen natural
granini Fruti Leche: dos sabors de fruita amb llet i vitamina D, bona per a ossos i dents
Passa-ho genial amb els increïbles ‘granimals’ de l’app de ‘granini Fruti’
Juliol 2016 – La tornada a l’escola ja és aquí i les motxilles es comencen a omplir per a la nova
temporada. Llibres, llapis, llibretes… però també allò que més càrrega les piles als teus nens als seus
moments d'esbarjo. Pensant en aquests minuts de màxima energia en sortir al pati a mig matí o en
tornar a casa a la tarda, granini et proposa la seva gamma pensada per als més petits, granini Fruti –
formada per quatre sabors de fruita i vitamina C d'origen natural- i granini Fruti Leche –dos sabors
de fruita combinats amb llet i vitamina D, bona per a ossos i dents-.
granini Fruti: Taronja, Pinya, Préssec i Tu Merienda
La gamma granini Fruti conté quatre sabors de fruita amb vitamina C
d'origen natural, tres clàssics com la Taronja, la Pinya i el Préssec, i Tu
Merienda, una divertida combinació de Plàtan, Taronja i Maracujà. Si li
agrada la fruita, aquesta és una opció amb què complementar
l'entrepà del teu fill a mig matí o a mitja tarda. Si, per contra, la fruita li
costa, prova amb el granini Fruti com a alternativa per introduir-lo a poc a poc en aquests sabors.
granini Fruti Leche: Tropimix i Mixterráneo
Per primera vegada, granini ha combinat la llet amb la fruita, creant dos nous
sabors que contenen vitamina D idònia per al creixement de les dents i els
ossos: Mixterráneo, a base de Préssec, Taronja i Poma, i Tropimix, amb Pinya,
Mango i Plàtan. Veuràs quina forma més saborosa i pràctica de portar i prendre
fruita i llet!

Fruites, lactis i cereals... Imprescindibles a la teva dieta!
Els làctics no han de faltar a l'alimentació dels més petits, ja que aportaran calci i proteïnes, que són
essencials perquè el seu creixement es produeixi amb normalitat. La fruita, així mateix, ajudarà a
reforçar el sistema immunitari i els aportarà vitamines, fibra i molta aigua. Finalment, els cereals, rics
en hidrats de carboni, proteïnes i minerals, són els que aporten més energia a l'organisme,
especialment al cervell i als músculs.

‘granini Fruti’, una app per a nens amb animals de fruita
granini ha desenvolupat especialment per als més petits una
original pàgina web i una app perquè puguin divertir-se i conèixer
el fantàstic món dels granimals. La història d'aquests originals
animals fets de fruita es pot conèixer a través de
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www.graninifruti.com, des d'on també és possible descarregar-ne el conte. Per veure com aquests
divertits personatges prenen vida és necessari descarregar l’app “granini Fruti” a través de AppStore
i Google Play Store i enfocar amb el dispositiu el frontal i dors dels packs de la gamma granini Fruti.
www.graninifruti.com
www.granini.es / www.facebook.com/graniniES / www.twitter.com/graniniES

Sobre granini
granini es manté sempre fidel a les qualitats que l'han convertit en referent de la categoria. Un
producte cuidat i selecte que proporciona l'experiència més intensa de la fruita natural: olor, color,
sabor i textura. Això ho aconsegueix perquè els seus productes estan fets només amb les millors
varietats de fruita. Des que granini es va introduir al mercat espanyol ha continuat evolucionant fins
a convertir-se en el referent de la categoria de sucs, nèctars i begudes de fruita, i és la marca més
valorada i desitjada pels consumidors.
Eckes-Granini Ibérica és la filial de Eckes-Granini Internacional, multinacional capdavantera a Europa
i a Espanya en el sector premium dels sucs, nèctars i begudes a base de fruita. Amb seu central a
Nieder-Olm, Alemanya, està present a més de 80 països.
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