Svensk Gräddglass
SIA Glass sortiment 2018

Det är inte bara
glassen som är god

När du vill veta var grädden kommer ifrån

När råvarorna spelar roll

När du vill känna doften från
ängarna i halländska Slöinge

När du vill smaka
något som gör gott

Nya investeringar för en hållbar framtid
Under året som gått har vi förberett SIA Glass
för en hållbar framtid. Fabriken i Slöinge har nu
fått ett eget fryshus för att säkerställa kvalitet och
leveranser framöver. Detta innebär att 50 000
pallar slipper förflyttas, vilket ger positiva effekter för både miljö och ekonomi. Samtidigt har vi
finslipat vår produktionsanläggning med hjälp
av gediget LEAN-arbete och uppnått fantastiskt
fina resultat den senaste tiden. Ingen kunde väl
undgå prisrusningen på fett som tog fart i början av 2017. Eftersom svensk mjölk är grunden i
våra produkter påverkades vi direkt av marknadssituationen. För att försäkra oss om att vara
garanterade svensk mjölk framöver har vi slutit
avtal med 4 svenska gårdar, som levererar mjölk
till vår gräddglass. Tack vare detta skapar vi trygghet för bolaget samtidigt som mjölkbönderna får
en långsiktigt lönsam affär. Tillsammans arbetar
hela organisationen med att skapa en stabil verksamhet, som står stark i en värld där vindarna
vänder snabbt.
Under kommande år fortsätter vi arbeta med
ytterligare effektivisering av vår produktion,
samtidigt som vi tillsatt en projektgrupp som
fokuserar på hållbarhet för framtiden. Vi är ett
familjeföretag som drivs av 14:e generationen

och har för avsikt att leverera glass i många år till.
För att hålla rätt kurs längs vägen krävs långsiktig planering inom både ekonomi, socialt ansvar,
hälso- och miljösynpunkt. Dessa ingredienser
bör jobba i harmoni med varandra i det framgångsrecept vi vill skapa. 2018 blir året när hållbarhetsvisionen får det fokus det förtjänar!
Vi kickar igång året med lanseringen av glassnyheter som bjuder på nytänkande både i
smak och form. Min favorit blir definitivt glasspinnen Rundo, en unik pinne där gyllene havrekaka gifter sig perfekt med vår magiska gräddglass och smält choklad.
Tack för ett fint glassår - nu satsar vi vidare mot
en hållbar framtid!

Rolf Frid
VD SIA Glass

Nytt fryshus i Slöinge

Svenskmärkta produkter

Nu står äntligen vårt nya fryslager klart på
plats i Slöinge! Här finns plats för 13 300
pallar som ska möta vår framtida försäljningstillväxt. Nu har vi full kontroll på kvalitet och
leveranssäkerhet, vilket ger fina miljövinster
och logistikeffektivisering. Färre transporter
= mindre utsläpp + mindre produktpåverkan.

Vi har tagit beslut att gå med i Svensk
märkning AB och märka våra produkter
med symbolen ”Från Sverige”.
”Från Sverige” är en branschgemensam
märkning där produkten måste innehålla
75% svenska råvaror och vara producerad
i Sverige. Svenskmärkning AB är ett bolag
som ägs av Livsmedelsföretagen LI,
Svensk Dagligvaruhandel och LRF.
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Sveriges äldsta familjeföretag
SIA Glass är en produkt av både arv och miljö. Arvet är generationer av mjölnare, lantbrukare, entreprenörer och samhällsbyggare. Miljön är Slöinge i Halland: bördiga spannmålsfält, Suseåns forsar, mjölkstinna
kor och de gröna kullarna runt Susedalen.
SIA Glass har ”bara” funnits sedan 1961, men i generna och erfarenhetsbanken finns snart 450 år av närproducerade, högkvalitativa livsmedel. Allt började 1569 då nuvarande ägarnas anfäder tog över driften av
Berte Qvarn i Slöinge, Halland, och har sedan fortsatt i 14 generationer.

Med hjärtat i halländska Slöinge
Vi har en företagsfilosofi som du inte hittar hos någon annan glasstillverkare i Sverige. Här framställs
enbart glass av färsk grädde och äkta råvaror.
Glassmejeriet och huvudkontoret ligger i Slöinge. En naturskön del av södra Halland, mellan Falkenberg
och Halmstad med Suseån som rinner igenom det rika kulturlandskapet.

1569
Dokument från Danmark (Halland var då
danskt) visar att nuvarande ägares anfäder
tog över driften av
Berte Qvarn i Slöinge.
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1658
Ett fredsföredrag
mellan Danmark och
Sverige sluts och
Halland blir svenskt.

1961
SIA Glass AB bildas
och glasstillverkningen startar.

1977
SIA Glass tar skopglassen till Sverige efter att
ägaren Per Stenström
varit i USA och sett
glassbarer där.

1981
Vår numera välkända
logotyp, den svenska
gräddglassens skyddsängel, skapas.

BERTEBOS STIFTELSE

FAMILJEN STENSTRÖM

BERTEGRUPPEN AB

•

All vår glass produceras i Sverige
med råvaror av högsta kvalitet

•

Alltid färsk grädde från 4 svenska 		
gårdar: vår egen Berte Gård samt 		
Gammalstorps Gård, Karlslunds
Gård och Marås Gård i Östergötland

•

90 % av våra råvaror kommer
från Sverige

1999
Rikstäckande etablering inom dagligvaruhandeln.

2005
Vår finaste gräddglass
lanseras. 2016 nylanseras produktserien
och får nuvarande
namnet Dessertglass.

Allt började med Berte
Qvarn 1569 och har
sedan fortsatt med 14
generationer som byggt
upp den verksamhet som
idag är hjärtat av Sveriges
äldsta familjeföretag.

2009
SIA Glass blir vald till
Sveriges bästa leverantör efter en undersökning från landets dagligvaruhandel.

Berte Gård är lantbruket
som alltid hört till kvarnen.
Förutom att leverera råvaror till SIA Glass och Berte
Qvarn så kommer gården
i framtiden även generera
energi till Bertegruppen.

2010
Lanseringen av laktosfri gräddglass ger fler
möjlighet att njuta av
svensk gräddglass.

SIA Glass startade glasstillverkningen 1961 som
ett sysselsättningsprojekt,
för att säkra jobben i
Slöinge. Idag är vi det
ledande, rikstäckande helsvenska glassföretaget.

2015
SIA Glass reklamkoncept ”När livet leker”
introduceras.
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Hållbart Lönsamt Företagande
Historia, miljö, produktion, socialt ansvar och hälsa - dessa delar av verksamheten är avgörande för att
upprätthålla hållbart lönsamt företagande som kan utvecklas vidare i ytterligare generationer framåt.
Tillsammans utgör de grunden till att vi idag har möjlighet att leverera Sveriges grönaste glass!

Historia

SIA Glass tillhör Bertegruppen som är
Sveriges äldsta familjeföretag med anor från 1569. Just
nu arbetar 14:e generationen i våra lokaler i Slöinge på
halländska landsbygden. Vår historia är en viktig del av
vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör.

SverigesGrö

med rötterna i d
myllan sed

Socialt Ansvar

Vi tar vårt ansvar både
lokalt och globalt genom att hjälpa föreningslivet runtomkring vår hembygd samt människor i nöd i andra
delar av världen. Varje år utvärderar vi var vår hjälp
bäst kan komma till användning.
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Miljö

Vi arbetar aktivt med att minimera vårt
ekologiska fotavtryck på flera plan, t ex genom investeringar i utrustning som separerar vårt avfall. I vår
tillverkning används endast grön el som bl a kommer
från vårt eget vattenkraftverk och vår egna biogasanläggning. Vår vision är att vara självförsörjande
på energi år 2020.

Vi är det livsmedelsföretag
i Sverige som haft ett certifierat miljöledningssystem längst. Med ett nytt
fryshus i Slöinge och att
nästan all transport av glass
sker via grossist, bidrar vi till färre transporter,
vilket i sin tur ger en stor miljövinst.

önasteGlass

den halländska
dan 1569.

Hälsa

Redan i början av 1900-talet
erbjöd Bertegruppen personalens familjer
semesterbostad och tandvård för att säkerställa deras hälsa och välmående. Även
idag är arbetsmiljö och personalhälsa en
viktig del av vår verksamhet.

Produktion

SIA Glass är den enda rikstäckande
glassleverantören som gör all glass i Sverige. Vi är också den
enda rikstäckande glassleverantören som har egna mjölkkor.
Vi vill vara en förebild och använder närproducerade svenska
råvaror, såsom färsk grädde, mjölk, och bär i första hand.
Idag kommer 90 % av våra råvaror från Sverige.
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Premiär för
årets nya smaker!
Välkommen till ett nytt glassår med SIA Glass! Inspiration till årets
kulglassnyheter kommer från våra egna receptarkiv - vi har letat upp
klassiska retrosmaker och kombinerat dessa med dagens trender.
Ett spännande sortiment med något gott för alla!

Nyheter 5 l

Tydlig retrosmak
med inspiration
från SIA Glass
sortiment 1983

Marsipan

Krämig gräddglass med
slingor av marsipanrippel
och chokladbitar

En given favorit chokladsmaker är alltid
efterfrågade och toppar
försäljningslistan

Årets energiboost
i glassbaren, med
inspiration från
dagens hälsoshots

TrippelChoklad

CitronIngefära

Krämig ljusbrun chokladgräddglass med mjuk mörk chokladsås
och krispiga vita chokladbitar

Krämig gräddglass med frisk
citronsmak och sylt med citron,
uppiggande ingefära och het chili

Oemotståndlig
smakupplevelse
med extra allt.
Himmelskt gott!

CHEESECAKE
Vår finaste gräddglass med krämiga cheesecakebitar,
frisk hallonsylt och digestivekex

Kompletterar vårt
kulglassortiment
med sin rena
kolasmak

Nostalgisk smak
från 80-talet, nu även
för dem som väljer
laktosfritt

Modern variant av
vår tidigare succé
KaktusCitron, en smak
som ständigt efterfrågas

laktosfri

Fudge
Ekologisk

Krämig ekologisk gräddglass
med kolasmak och stora mjuka
bitar av fudge

Dansk Nougat
Laktosfri

Krämig laktosfri gräddglass med
nougatsmak och knäckiga bitar
av mandelkrokant

KaktusCitrus
sorbet

Fräsch sorbet med exotisk kaktusfrukt, uppfriskande citron och lime
med slingor av citronrippel
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Kulglass 5 l

Gräddglass 5 liter

Vanilj

Gräddglass med äkta vaniljstång
art nr 10101

Apelsinchoklad

Gräddglass med apelsinsmak
och kakaosås
art nr 10202

Vrooom

Gräddglass och rippel med
smak av godisbil
art nr 10206

Gammaldags Vanilj

Gräddglass på gammaldags vis
med äggulor och äkta vaniljstång
art nr 10301

SaltLakrits

Gräddglass med saltlakritssås
och lakritsfudge
art nr 10307

LitchiKörsbärsblom

Gräddglass med litchismak
och körsbärssylt
art nr 10314
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Stort och brett gräddglassortiment med ekologiska och laktosfria alternativ

Jordgubb

Gräddglass med jordgubbssylt
art nr 10102

Knäck

Gräddglass med nougatsmak
och chokladdoppad smörkrokant
art nr 10203

Ägglikör

Gräddglass med ägglikörsås
art nr 10207

NougatCrisp

Gräddglass med nougatsås,
riscrisp och hasselnötter
art nr 10303

Pecannötkola

Gräddglass med pecannötsmak,
pecannötter och kolasås
art nr 10308

Marsipan

Gräddglass med marsipanrippel och chokladbitar
art nr 10315

Choklad

Chokladgräddglass med kakaosås
art nr 10103

Melon

Gräddglass med melonsylt
art nr 10204

KolaHavssalt

Gräddglass med kolasmak,
havssalt och kolasås
art nr 10209

Brownie

Chokladgräddglass med
browniebitar och kolasås
art nr 10305

Päron

Gräddglass med päronsylt
art nr 10309

TrippelChoklad

Chokladgräddglass med
chokladsås och vita chokladbitar
art nr 10316

Blåbär

Gräddglass med blåbärssylt
art nr 10201

Polka

Gräddglass med polkakulor
art nr 10205

FizzyDizzy

Gräddglass och fudgekulor
med smak av surt godis
art nr 10210

HallonSaltlakrits

Gräddglass med hallonsmak
och saltlakritssås
art nr 10306

Punsch Russin

Gräddglass med punschsmak
och punschrussin
art nr 10310

CitronIngefära

Gräddglass med citronsmak
och citron/ingefära/chilisylt
art nr 10317

•
•
•

All vår glass produceras i Sverige med
råvaror av högsta kvalitet
Alltid färsk grädde från 4 svenska gårdar:
vår egen Berte Gård samt Gammalstorps
Gård, Karlslunds Gård och Marås Gård
i Östergötland
90 % av våra råvaror kommer från Sverige

VANILLA

Vår finaste gräddglass med vanilj av
bästa bourbónkvalitet
art nr 10401

WALNUT

Vanilj Ekologisk

Gräddglass med vaniljsmak
art nr 10601

Kokos Ekologisk

Gräddglass med kokosflingor
art nr 10602

Vår finaste gräddglass
med valnötter och
kanadensisk lönnsirap
art nr 10402

RabarberIngefära Ekologisk
Gräddglass med smak av
ingefära med kanel och rabarbersylt
art nr 10604

laktosfri

laktosfri

LEMONCURD

Fudge Ekologisk

Vanilj Laktosfri

Gräddglass med kolasmak
och fudgebitar
art nr 10605

Gräddglass med äkta
vaniljstång
art nr 10701

laktosfri

Mintkola Laktosfri
Gräddglass med
mintsmak och kolasås
art nr 10704

Sorbet 5 liter

SmultronJordgubb Laktosfri
Gräddglass med smultronsmak
och smultron-jordgubbssylt
art nr 10702

laktosfri

ChokladCookie Laktosfri
Gräddglass med gräddig vanilj,
krossad choklad och kaksmulor
art nr 10705

Vår finaste gräddglass
med lemoncurd och
spröda maränger
art nr 10404

PISTACIA

laktosfri

Vår finaste gräddglass
med rostade
pistaschmandlar
art nr 10406

Dansk Nougat Laktosfri
Gräddglass med nougatsmak
och mandelkrokant
art nr 10706

HAZELNUT

Vår finaste gräddglass
med rostade
hasselnötter
art nr 10409

Vår sorbet gör vi på naturliga råvaror, utan vare sig mjölk eller fett

CHEESECAKE

Mangosorbet
Sorbet med mango
art nr 10501

LimeBreeze sorbet
Sorbet med lime och
caipirinha-smak
art nr 10503

Vår finaste gräddglass
med cheesecake
och hallon
art nr 10410

Passionssorbet

Sorbet med passionsfrukt
art nr 10502

KaktusCitrus sorbet
Sorbet med kaktusoch citrusfrukt
art nr 10507

Hallonsorbet
Ekologisk

Ekologisk sorbet med hallon
art nr 10571





Mer
Mergrädde
grädde
Fler
råvaror
Flerexklusiva
exklusiva
råvaror
Det
vi har!
Detgodaste
godaste
vi

har!

Premiär för årets
spännande nyheter!
Vi presenterar en stark
trio av glasspinnar som
tar plats på glasskartan.

Unik innovation
Två-i-ett: Härlig mix
av glass och kaka

Vår glasskarta är unik
eftersom alla glassar tillverkas i Sverige. All vår
glass görs på svensk,
färsk grädde.

Rundo

Gräddglass med vaniljsmak och
gyllene havrekaka doppad i mörk choklad

Nötig, lyxig
premiumglass

Lekfull isglass
- ett prisvärt tillskott
till barnen

WALNUT

Vår finaste gräddglass med lönnsirap,
doppad i choklad med rostade valnötter

Sötis

Tvåfärgad fruktis med
smak av grönt äpple och
syrlig jordgubb

Chokladgräddglass
med kladdkakebitar
och kolasås

Gräddglass med
nougatsmak och
smörkrokant, doppad
i mjölkchoklad

Gräddglass med
vaniljsmak och kakbitar,
toppad med choklad

22:-

22:- 22:-

24:-

Stor
strut

Gräddglass med
vaniljsmak, lakritssås
och saltlakritsöverdrag

25:-

16:-

Isglass med
colasmak

Gräddglass med
vaniljsmak och
chokladöverdrag

22:22:-

16:-

16:-

Gräddglass
med vaniljsmak
och chokladkex

Fruktis med
hallonsmak

16:-

Gräddglass med
vaniljsmak, doppad
i mjölkchoklad
och mandel
dglass

Ekologisk gräd
lad

lt, doppad i chok

med hallonsy

Gräddglass
med vaniljsmak,
jordgubbssylt och
chokladöverdrag

25:-

Gräddglass med vaniljsmak
och havrekaka, doppad i choklad

25:-

25:SINGLE MALT

20:-

Fruktis
med smak
av jordgubb
och äpple

12:-

16:-

16:Gräddglass
med vanilj- och
jordgubbssmak

Gräddglass
med jordgubbssmak
och strössel

Laktosfri gräddglass med
vaniljsmak och jordgubbssylt, toppad
med choklad i glutenfritt rån

Gräddglass
med citronsmak,
lemoncurd och
spröda maränger

Gräddglass
med smak av godisbil
och chokladlinser

Gräddglass med
jordgubbsbitar och Bourbónvanilj

27:-

27:-

Gräddglass med
rostad pistaschmandel,
toppad med choklad

27:-

Vår finaste gräddglass

7053-0118-1200

16:-

Gräddglass med
kanadensisk lönnsirap,
doppad i choklad
och valnötter

Gräddglass med
Single Malt Whisky,
doppad i mörk choklad
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Stycksaker

Varenda glasspinne tillverkas i Sverige
– vi lovar!
Vår glasskarta är unik eftersom alla glassar tillverkas i Sverige. All vår glass görs av svensk, färsk grädde.
På glasskartan finns något för alla...

•
•
•
•
•

Vår finaste gräddglass - vårt premiumsegment
Klassiker och storsäljare, som t ex Glassbåt och Knäck
Trendiga och populära pinnar och strutar
Barnglassar
Gluten-, laktos- och mjölkfria alternativ

Chokladgräddglass
med kladdkakebitar
och kolasås

Gräddglass med
nougatsmak och
smörkrokant, doppad
i mjölkchoklad

Gräddglass med
vaniljsmak och kakbitar,
toppad med choklad

22:-

22:- 22:-

Stor
strut

Gräddglass med
vaniljsmak, lakritssås

25:-

16:-

22:-

16:-

16:-

Gräddglass
med vaniljsmak
och chokladkex

Fruktis med
hallonsmak

Gräddglass med
vaniljsmak, doppad
i mjölkchoklad
och mandel

16:Ekologisk gräddglass
med hallonsylt,

doppad i choklad

Gräddglass
med vaniljsmak,
jordgubbssylt och
chokladöverdrag

25:-

Gräddglass med vaniljsmak
och havrekaka, doppad i choklad

25:-

25:SINGLE MALT

Fruktis
med smak
av jordgubb
och äpple

12:-

Skapa en bra mix i boxen!

Gräddglass
med jordgubbssmak
och strössel

Laktosfri gräddglass med
vaniljsmak och jordgubbssylt, toppad
med choklad i glutenfritt rån

Art nr Namn
11101
11102
11103
11104
11105
11106
11108
11109
11305
11310
11311
11312
11313
11314
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Antal/kartong

Storstrut
12 st
Knäck		12 st
Juni Laktos- och glutenfri 		12 st
LEMONCURD		12 st
JORDGUBBE		12 st
PISTACIA		12 st
Kladdkaka 		 12 st
Cookies & Cream 		12 st
Mandel			24 st
Hallon Ekologisk 		
36 st
Lill-Per
Nytt art nr		32 st*
Lakrits
Nytt art nr		27 st*
WHISKY Nytt art nr		
27 st*
WALNUT Nyhet!		
24 st

Gräddglass
med smak av godisbil
och chokladlinser

Gräddglass med
jordgubbsbitar och Bourbónvanilj

Tänk på att skapa en bra mix mellan våra
populära storsäljare i respektive kategori samt
lägg till någon nyhet för att väcka intresse.

och valnötter

Gräddglass
med citronsmak,
lemoncurd och
spröda maränger

16:Gräddglass
med vanilj- och
jordgubbssmak

Gräddglass med
kanadensisk lönnsirap,
doppad i choklad

Gräddglass med
Single Malt Whisky,
doppad i mörk choklad

27:-

27:-

Gräddglass med
rostad pistaschmandel,
toppad med choklad

27:-

Vår finaste gräddglass

Art nr Namn
1347
11501
11502
11506
11701
11703
11704
11705

Antal/kartong

Hilda 				 20 st
Hallonpop 				 32 st
Colapop 				 32 st
Sötis
Nyhet!		24 st
Glassbåt				 18 st
Vrooom 				 12 st
Sandwich		
Nytt art nr
25 st*
Rundo
Nyhet!
21 st

Tillval, ej med på glasskartan
1351 Villgot 				 30 st
11901 Bägare Choklad Ekologisk 		 12 st
11902 Bägare Blåbär UTS 		12 st
11903 Bägare Vanilj 			 12 st
*Nytt antal/kartong, byte under våren

7053-0118-1200

20:-

16:16:-

Isglass med
colasmak

Gräddglass med
vaniljsmak och
chokladöverdrag

och saltlakritsöverdrag

22:-

24:-

Övrigt sortiment

Glassbägare
		

Praktisk portionsförpackning med gräddglass
och sked i locket. Perfekt för den offentliga
sektorn och som tillval på glasskartan.
Finns i 3 smaker, varav en är ekologisk och
en utan tillsatt socker!

Choklad Ekologisk 110 ml
Ekologisk chokladgräddglass
art nr 11901

Blåbär, Utan tillsatt socker 110 ml

Gräddglass med blåbärssmak och blåbärssylt		
art nr 11902

Vanilj 110 ml

Gräddglass med vaniljsmak
art nr 11903

Mjukglass
Vi har såklart även mjukglass i vårt sortiment.
Finns både som gräddglass- och låglaktosmix så
att fler ska kunna njuta av vår goda mjukglass!

SIA Mjukglassmix Vanilj 2 liter

Profilerade bägare
och servetter
Alla tillbehör beställs från våra depåer eller
från grossist tillsammans med glassen.

Gräddmix
art nr 11981

Bägare 145 ml		

Dispenserservett

HannaH Mjukglassmix
Vanilj Låglaktos 2 liter

Bägare 190 ml		

Dispenser

Vegetabiliskt fett
art nr 11982

art nr 6671		 art nr 6674		
art nr 6670		 art nr 6675
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Smakfulla koncept
– kombinera glass med dryck
För oss på SIA Glass är smakupplevelser viktigt. Vi samarbetar med matinspiratörer, kockar och baristor
för att skapa inspiration och ge ett mervärde till dig och dina kunder. Tillsammans har vi utvecklat tre
olika koncept där vi kombinerar vår finaste gräddglass med passande drycker för en smakupplevelse
utöver det vanliga.

			
Kontraster är ofta utgångspunkten
för våra smakfulla kaffedrinkar. Fördelen med glass i en
varm drink är att det ger en extra krämig känsla
samtidigt som det sker en skön temperaturkrock
Läs mer om våra koncept
i munnen när det kalla möter det varma,t ex
och recept i vår folder
Caffè Affogato med en glasskula WALNUT.

Smakfulla koncept.
Prata med din säljare
för att få ett exemplar!

Idén är superenkel - en kula glass snyggt
upplagd med en dryck vid sidan om.
Hemligheten är den pricksäkra kombinationen mellan glass och dryck, t ex en
glasskula LEMONCURD tillsammans
med croissant, bitter sylt och ett glas
friskt Rieslingvin.

Trendiga shakes med gräddglass
eller fruktiga smoothies på sorbet.
Vår glass är en perfekt bas i
mixade drinkar och kompletterar
övriga glassmenyer, t ex en lyxig
milkshake med CHEESECAKE.
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Dessertglass 0,75 l

I denna serie har vi ökat mängden färsk grädde
för att ytterligare lyfta fram smakerna från våra exklusiva råvaror.

VANILLA

Vår finaste gräddglass med vanilj av bästa bourbónkvalitet
art nr 30201

WALNUT

Vår finaste gräddglass med valnötter och kanadensisk lönnsirap
art nr 30202

LEMONCURD

Vår finaste gräddglass med lemoncurd och spröda maränger
art nr 30203

PISTACIA

Vår finaste gräddglass med rostade pistaschmandlar
art nr 30204

CHOCOLATE

Vår finaste gräddglass med choklad, kakaotryffel och tryffelsås
art nr 30205

HAZELNUT

Vår finaste gräddglass med rostade hasselnötter
art nr 30207

CHEESECAKE Nyhet!

Vår finaste gräddglass med hallonsylt, cheesecakebitar och digestivebitar
art nr 30208

 Mer
Mergrädde
grädde
råvaror
 Fler
Flerexklusiva
exklusiva
råvaror
vi har!
 Det
Detgodaste
godaste
vi har!
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Gräddglass 1,5 l

Svensk Gräddglass till hela familjen!
Svensk gräddglass i välkända och klassiska smaker som passar hela familjen. Perfekt förpackning att ha
hemma både till vardag och fest!

•

All vår glass produceras i Sverige
med råvaror av högsta kvalitet

•

Alltid färsk grädde från 4 svenska 		
gårdar: vår egen Berte Gård samt 		
Gammalstorps Gård, Karlslunds
Gård och Marås Gård i Östergötland

•

90 % av våra råvaror kommer
från Sverige

Vanilj Stevia

Gräddglass med vaniljsmak. Sötad med steviolglykosider och 50 % mindre socker
art nr 2139

Vanilj

Gräddglass med vaniljsmak och äkta vaniljstång
art nr 2140

Knäck

Gräddglass med nougatsmak och chokladdoppad smörkrokant
art nr 2142

Apelsinchoklad

Gräddglass med apelsinsmak och kakaosås
art nr 2143

Gräddkola

Gräddglass med gräddkolasmak och bitar av engelsk smörkola
art nr 2148

Kladdkaka

Chokladgräddglass med bitar av kladdkaka
art nr 2151

JordgubbVanilj

Gräddglass med jordgubb- och vaniljsmak och jordgubbssylt
art nr 2152
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Gräddglass 0,5 l

Med smaker för alla, stora som små!
Svensk gräddglass med både traditionella och trendiga smaker. Brett smaksortiment där både yngre och
äldre alltid hittar sin favorit.

Efterfrågad

retrosmak
gör comeback!

Vanilj

Gräddglass med vaniljsmak och äkta vaniljstång
art nr 2110

Choklad

Chokladgräddglass med kakaosås
art nr 2111

Årets

energiboost

Wienernougat

Gräddglass med wienernougat och rostad mandel
art nr 2114

i frysdisken!

Pecannötkola

Gräddglass med pecannötter och kolarippel
art nr 2115

Punsch Russin

Gräddglass med punschsmak och punschrussin
art nr 2118

SaltLakrits

Gräddglass med saltlakritssås och lakritsfudge
art nr 2120

Polka

Gräddglass med vaniljsmak och polkakulor
art nr 2128

Kakdeg

KolaHavssalt

Gräddglass med kolasmak, havssalt och kolasås
art nr 20113

PersikaHallon Nyhet!

Gräddglass med vaniljsmak, bitar av kakdeg och chokladbitar
art nr 2131

Gräddglass med persikosmak och hallon-persikosylt
art nr 20115

Vit Choklad

CitronIngefära Nyhet!

Vit chokladgräddglass med bitar av vit choklad
art nr 2132

Gräddglass med citronsmak och citron/ingefära/chilisylt
art nr 20116
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Laktosfri
gräddglass 0,75 l

Lika krämig och god
som vår vanliga gräddglass!
Svensk laktosfri gräddglass med spännande, unika smaker som bara finns i vårt laktosfria sortiment.

Stor

efterfrågan

på laktosfritt!

Vanilj Laktosfri

Gräddglass med vaniljsmak
och äkta vaniljstång
art nr 2050

Krossad Choklad Laktosfri

Gräddglass med vaniljsmak
och bitar av krossad choklad
art nr 2051

SmultronJordgubb Laktosfri
Gräddglass med smultronsmak
och smultron-jordgubbssylt
art nr 2052

Ekologisk
gräddglass 0,75 l

Naturligt gott!
Svensk ekologisk gräddglass i traditionsrika, rena smaker med hänsyn till
både hälsa, klimat och djur.

Vanilj Ekologisk

Gräddglass med vaniljsmak
art nr 2031

Blåbär Ekologisk

Gräddglass med blåbärssylt
art nr 2033

Hjortron Ekologisk

Gräddglass med hjortronsylt
art nr 2037

ChokladKola Ekologisk

Chokladgräddglass 		
med kolasås
art nr 30402
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Mintkola Laktosfri

Gräddglass med mintsmak och kolasås
art nr 2057

KokosAnanas Laktosfri Nyhet!

Gräddglass med rostade
kokosflingor och ananasrippel
art nr 30601

Sorbet 0,5 l

Fräscha och friska sorbetsmaker!
Vår sorbet gör vi på naturliga råvaror, utan vare sig mjölk eller fett. En äkta sorbet helt enkelt!
Sorbet passar utmärkt i välkomstdrinken, som mellanrätt, dessert eller i en fruktig smoothie.

Sorbet Mango

Sorbet med mango
art nr 2155

Sorbet Hallon Ekologisk

Hallonsorbet med hallonsylt
art nr 2157

Sorbet Citron		
Sorbet KaktusCitrus Nyhet!
Citronsorbet med citronrippel
art nr 2156

KaktusCitrussorbet med citronrippel
art nr 20501

En

storfavorit

är tillbaka!

Marängswiss 0,75 l

Populär klassiker!
Vår festliga Marängswiss är en populär klassisker till
efterrätt, som är färdig att servera eller som du själv
kan dekorera. Endast fantasin sätter gränser.
Perfekt till kalas och festen.

Marängswiss

Gräddglass med vanilj- och chokladsmak 		
och chokladdoppad maräng
art nr 2150
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Flerpack

Favoriter i flerpack!
Storsäljande favoriter i flerpack, med smaker som passar alla. Klassiska smaker, barnfavoriter och laktosoch glutenfria produkter. Enkelt till mellanmål och fika!

Ny

Laktosoch
glutenfri

Ny

design!

design!

Lakrits 6-pack

Glassbåtar 6-pack

Gräddglass med vaniljsmak, jordgubbssylt, 		
toppad med chokladöverdrag
art nr 80008

Gräddglass med vaniljsmak, saltlakritsrippel 		
och saltlakritsöverdrag
art nr 80007

Familjemix 15-pack

Kolastrutar 6-pack

Gräddglass med kolasmak och kolafyllning,
toppad med kolaöverdrag
art nr 80002

Juni 6-pack

Laktosfri gräddglass med vaniljsmak och jordgubbssylt, toppad med chokladöverdrag i glutenfritt rån
art nr 80004

Lyxiga minipinnar
i flerpack

5 favoritsmaker i samma förpackning: Glassbåt,
Sandwich, Isa, Hilda och Kladdkaka
art nr 80006

Isas Blandning 12-pack

Isglass med smak av frukt och cola
art nr 2205

whisky 4-pack Nyhet!

Vår finaste gräddglass med Single Malt
Whisky, doppad i mörk choklad
art nr 80009

walnut 4-pack Nyhet!
Vår finaste gräddglass med lönnsirap,
doppad i choklad med rostade valnötter
art nr 80010
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SIA Glass Säljorganisation
Vice VD
Regionchef Norr
Regionchef Syd
Säljsupport

Kalix

Skellefteå

Huvudkontor
SIA Glass AB
Stenlösvägen 33
311 68 Slöinge
Tel växel 0346-71 51 00
Tel order 0346-71 51 01

Hudiksvall

info@siaglass.se
www.siaglass.se
Följ oss i sociala medier!

Falun
Borlänge
Uppsala
Karlstad

Örebro

Stockholm

Linköping

Malmö

0346-71 51 58
0346-71 52 34
0346-71 52 39
0346-71 51 53

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicehandel, Restaurang, Storhushåll

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagligvaruhandel

Göteborg
Falkenberg
Slöinge

Stefan Carlsson
Anders Holm
Urban Mattelin
Eva Lindström

Kalix
Borlänge
Stockholm
Stockholm
Örebro
Linköping
Göteborg
Falkenberg
Växjö
Malmö
Kalix
Skellefteå
Hudiksvall
Falun
Uppsala
Stockholm
Stockholm
Karlstad
Linköping
Göteborg
Göteborg
Växjö
Malmö
Malmö

Tommy Strand
Fredric Lille
Morgan Asplind
Mikael Almkvist
Daniel Åström
Erica Medberg
Per Bergström
Jan Karlsson
Christofer Hjelmberg
Joakim Persson

0346-71 51 74
0346-71 51 78
0346-71 51 75
0346-71 51 92
0346-71 51 77
0346-71 51 79
0346-71 51 76
0346-71 51 62
0346-71 51 81
0346-71 51 80

Tommy Strand
Evelyn Hallberg
Josefina Parling
Marcus Kindström
Anneli Persdotter
Maria Klingström
Niclas Schröder
Emil Ljungkvist
Fredrik Eklund
Pontus Holmgren
Björn Holm
Andreas Karlsson
Jörgen Andreasson
Helen Silverrygg

0346-71 51 74
0346-71 52 43
0346-71 51 88
0346-71 51 85
0346-71 52 37
0346-71 52 28
0346-71 52 38
0346-71 51 83
0346-71 51 89
0346-71 52 51
0346-71 52 26
0346-71 51 84
0346-71 51 82
0346-71 52 27

Per-Arne Thonäng
Peter Unosson
Ann-Sofie Avebjörk
Helen Silverrygg

0346-71 51 22
0346-71 51 25
0346-71 52 36
0346-71 52 27

Kundansvariga
Försäljningschef
KAM
KAM
KAM

Växjö

•

Depåer

Stockholm/Slöinge (växel)		0346-71 51 00
		

