
 

 

  
 
Pressmeddelande 2023-03-13: 
 

Nyhléns Hugosons tar steget in i 
potatishyllan 
 
Nyhléns Hugosons, Norrlands starkaste varumärke inom kött, chark och 
färdigmat, lanserar nu även ett nytt sortiment av potatisprodukter tillverkade i 
fabriken i Haparanda via det helägda dotterbolaget Haparanda Potatis AB. 
 
Nyhléns Hugosons kommer från och med vecka 11 att erbjuda tre olika smakvarianter 
av potatisgratäng; original med smak av grädde, ost & vitlök, en laktosfri variant med 
mild smaksättning och en mandelpotatisgratäng med Västerbottensost®. 
Potatisgratängerna kommer att säljas till kunder i Norrland och övriga Sverige såväl 
inom dagligvaruhandeln som restaurang & storhushåll.  

Våra krämiga och smakrika potatisgratänger tillagas i Haparanda av potatis som odlats i 
norr – i ett av världens bästa potatisdistrikt. Här får potatisen en hög kvalitet och rik 
smak tack vare friska jordar, ren luft och långa ljusa sommarnätter. 
 
- Det finns en stark efterfrågan på svensktillverkade potatisgratänger och i och med 
denna lansering kommer vi att kunna erbjuda våra norrländska kunder 
lokalproducerade potatisgratänger och andra potatisprodukter av högsta kvalitet. Vi ser 
med spänning fram emot denna lansering som kommer att aktivt stöttas i butik med 
exempelvis smakevent och prova-på kuponger via sociala medier, säger Anna Ahlqvist, 
Marknads- och Hållbarhetschef på Nyhléns Hugosons. 
 

 
 

- Det känns kul och spännande att vara med om denna nystart i potatisfabriken. 
Samtliga gratänger lagas från grunden i vår anläggning i Haparanda, där vi har en 
genuin kompetens och lång tradition när det gäller potatisprodukter. Under januari 
månad fick vi också vår anläggning godkänd enligt BRC-standard, med högsta betyg, 
så vi står väl rustade inför en fortsatt utveckling av verksamheten, säger Jonas Juhlén, 
Platschef Haparanda Potatis. 
 
- Jag ser väldigt positivt på att potatisfabriken i Haparanda drivs vidare, vilket ger mig 
som potatisodlare fortsatta möjligheter till att satsa framåt och långsiktigt. Jag hoppas 
verkligen att Nyhléns Hugosons satsning och lansering kommer att ge ännu bättre 
förutsättningar för mer potatisodling och fler potatisodlare i Tornedalen och Norrbotten, 
säger Lasse Löpare, potatisodlare och leverantör till Haparanda Potatis. 
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Förutom våra nya potatisgratänger lanseras också ett brett sortiment av potatis i påse 
samt skalade och förkokta produkter. Även denna potatis är odlad i norr – för finaste 
kvalitet och en helt unik karaktär. 
 

 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Anna Ahlqvist, Marknads- och Hållbarhetschef, 0920-775 37 eller 070-540 27 37 
Magnus Nilsson, Verkställande Direktör, 0920-775 20 eller 070-508 30 66. 
 
 
Nyhléns Hugosons är Norrlands ledande matproducent, med egen tillverkning av lokalproducerade kött- och 
charkprodukter, kyld färdigmat samt potatisprodukter.  
Vi satsar på att utveckla och sprida det norrländska mathantverket på ett hållbart och långsiktigt sätt. För oss 
betyder det rejäl mat, gjord på de bästa råvarorna, god djuromsorg och duktiga medarbetare. 
 
www.nyhlenshugosons.se eller www.facebook.com/nyhlenshugosons 
 
 
 

http://www.nyhlenshugosons.se/
http://www.facebook.com/nyhlenshugosons
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