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Smakfull jul med Dufvenkrooks
Dufvenkrooks presenterar flera nyheter inför julen 2014. Allt från nya
spännande smaker på både lättvinsglögg och starkvinsglögg till premium
julmust och pepparkakor. Alltsammans i en ny, snygg förpackning.
Inför julen 2014 lanserar Dufvenkrooks flera nyheter. Den klassiska glöggen
vars signum är mindre söt, mer smak erbjuder en mer elegant glögg med tydlig
karaktär. På Systembolaget finns favoriterna Vinglögg och Original i både heloch halvflaska. Den nya smaken Mint & Choklad är en fyllig glögg med toner
av mörk choklad och en uppiggande touch av mint.
Bland lättvinsglöggarna återfinns klassikerna Original, Hjortron och Chili &

Choklad. Årets nya smak är Fikon & Portvin som är en röd lättvinsglögg
smaksatt med portvinskokta fikon. En lagom söt och vuxen glögg som gärna
avnjuts tillsammans med fikon och ädelost. Som ett led i Dufvenkrooks
miljöarbete lanseras även en ekologisk KRAV-märkt glögg.
En bubblande nyhet är Dufvenkrooks Julmust Original. En premium julmust
som är lite mindre söt och med mer smak och som gör julbordet både godare
och snyggare.
Pepparkor är julens självklara tilltugg. Därför lanserar Dufvenkrooks en egen
pepparkaka som passar lika bra till både glögg som julmust. Bakade i Sverige,
underbart kryddiga och i en lyxig förpackning blir Dufvenkrooks Pepparkakor
det perfekta komplementet julen 2014.
Hela sortimentet från Dufvenkrooks får dessutom ett lyft 2014 med ny design
på etikett och en ny, lättare glasflaska.
Presskontakt: Linnéa Liewen, Herrljunga Cider, 0513-226 00,
linnea@herrljungacider.se.
Se även www.dufvenkrooks.se och www.facebook.com/dufvenkrooks.

Dufvenkrooks Glögg – mindre söt, mer smak!
Dufvenkrooks startade år 1998 med en mindre söt och mer exklusiv glögg som
ville utmana den svenska glöggmarknaden. Idag är Dufvenkrooks det största helt
svenskägda glöggvarumärket med produktion i Sverige. Dufvenkrooks Glögg är
gjord med kärlek till glöggens historia och har även en fot i framtiden.
Dufvenkrooks Glögg innehåller enbart de bästa råvarorna och väl utvalda
kvalitetsviner.
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