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Pepparkakig Pepparkaksboll
Vad är väl inte en jul utan Pepparkaksbollar. Det är dags att välkomna årets
julnyhet – Pepparkaksboll mini. Liten, chokladig och alldeles alldeles underbar.
Förra året gjorde Pepparkaksbollen succé inom lösviktskonceptet, i år får den
ta plats i en härligt julig förpackning perfekt till julens alla fikatillfällen. Den
lilla chokladbollen med smak av pepparkaka, täckt med kanelströssel är, som
flera andra bollar i Delicatos sortiment, växtbaserad.
”Pepparkaksbollen blev väldigt uppskattad som lösviktsgodis förra julen och
nu vill vi erbjuda konsumenterna denna boll i en fika-förpackning. Vi vet att
pepparkaka är en älskad julsmak som de flesta inte kan få nog av, vi vet även
att mindre bitar tilltalar allt fler. Därför är det fantastiskt kul att lansera

denna julnyhet som passar julens alla fikatillfällen, att ge bort som present
eller bara njuta av på egen hand”, säger Peter Leander, kommersiell chef på
Delicato.
Tillbaka i årets julsortiment är även den efterlängtade Pepparkaksrullen och
förra årets nyhet Polkabollen.
Pepparkaksboll mini säljs styckförpackad i 20-pack. Den finns tillgänglig på ICA,
Hemköp och Willys från och med vecka 42 2021.
Polkabollen och Pepparkaksrullen säljs i 6-pack och finns tillgängliga på ICA,
Coop och City gross från och med vecka 42 2021.
För mer information, vänligen kontakta:
Nadja Radwan, Delicato. nadja.radwan@delicato.se

Delicato grundades 1948 av Einar Belvén och är idag ett familjeägt företag.
Einar var en nytänkande man med en kunskap om konditorihantverk och
affärer som inte många kan mäta sig med. Idag arbetar drygt 150 personer i
vårt bageri i Segeltorp, söder om Stockholm, med att fortsätta med det Einar
startade: Att baka fika till folket!
Vår mission är ”Fika genom en ännu godare gemenskap” och med godare
menar vi både smakfulla produkter av hög kvalitet men också som är bra för
samhälle och miljö.
Många av våra bakverk är idag älskade klassiker såsom Delicatobollen och
Punschrullen men vi bjuder på så mycket mer än så; både tårtor, skumraketer,
cheesecakes och hela tiden har vi nya spännande saker på gång – alla bakade
med en stor skopa kärlek och en gnutta humor!

