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Marsnyheter från ScandChoco!
Härliga mars - våren och kreativiteten spirar! Lakritsfabrikes nya lakritspulver
hjälper dig att vara kreativ i köket. Överraska dina vänner med en god dessert
- recept hittar du på www.lakritsfabriken.se! En annan nyhet är goda chips
från John & John i tre olika smaker.
LAKRITSFABRIKEN - HUVUDSPONSOR FÖR LAKRITSFESTIVALEN 2012
21-22 april 2012 på Münchenbryggeriet i Stockholm
Lakritsfabriken firar ettårsjubileum genom att vara huvudsponsor för hela

lakritsfestivalen. I vår monter pratar vi om den senaste matlagningstrenden,
lakrits!
Provsmaka favoritrecept med vårt eget lakritspulver med ursprung Iran. Sen
är det bara att experimentera hemma i köket! Fler av Martins favoritrecept
finns på www.lakritsfabriken.se där hittar du även närmaste återförsäljare.
Välkomna!

JOHN & JOHN - HAND GJORDA ENGELSKA CHIPS
Historien om John & John sägs starta i en typisk engelsk kvarterspub där
äventyraren John Sailor och potatisbonden John Farmer möttes igen efter
flera månader.
Sailor presenterade de exotiska kryddor som han hämtat hem från sina resor
och Farmer de gyllene chips som gjordes för hand från egen odlade potatis.
Då uppkom idén om att kombinera dessa två världar och förfina de
traditionella engelska chipsen.
Potatis av sorten Old English tvättas försiktigt och skärs i tjocka skivor med
skal. Sedan friteras de i solrosolja av hög kvalitet tills de är alldeles
gyllenbruna. Medan chipsen fortfarande är heta kläds de med regionala och
internationella kryddor. Resultatet är underbart krispiga chips med unik
design. Helt naturliga, gluten- och GMO fria.
ScandChoco lanserar John & John Crisps under våren 2012 som ett
komplement till övrigt sortiment.
Läs gärna mer på: www.john-crisps.com

ScandChoco AB grundades av Martin Jörgensen år 2005 och som namnet
antyder var det choklad som företaget först fokuserade på. Martins bakgrund
är inom hotell- och restaurangbranschen där han drivit egna verksamheter,
bland annat VD för Hotel Kullaberg i Mölle. Ursprungligen är ScandChoco en
förkortning av Scandinavian Chocolate Company, men när man kort därefter

började importera även andra produkter förkortades namnet ner till
ScandChoco.
ScandChoco AB, Ängelholmsvägen 34, 254 42 Helsingborg
Mail: info@scandchoco.se Tel:+ 46 (0) 42 29 27 90
ScandChoco på Facebook
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