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Vi längtar efter glassiga stunder i vår och
sommar!
På glassfabriken i Sävedalen är vi nu äntligen klara med säsongens nyheter
för pinnar och strutar. Med glädje kan vi presentera följande nyheter!
Hallondröm är en laktosfri vaniljgräddglass med hallonsorbet, hallonrippel
och hallonbitar. Vi ser en fortsatt växande trend och efterfrågan runt
laktosfria produkter. Under 2012 har vi utökat sortimentet till totalt två
laktosfria alternativ när det kommer till gräddglass.
Delicatobollsglass i 500 ml bägare är ett spännande samarbete mellan två

svenska företag. Under 2011 lanserade vi den som skopglass i 5 liters
förpackning för glasskiosker, caféer & restauranger. Många konsumenter har
hört av sig till oss med önskemål om en mindre förpackning. Glassen
innehåller bland annat mini Delicatobollar som vi tagit fram för just detta
ändamål samt kakaorippel och mockasmak.
Vår nya dubbelpinne Cars 2 som vi arbetat fram i samarbete med Walt Disney
är en svalkande Cola isglass. Bryt av den på mitten och du har två! Blixten i
sällskap med den festlige Bärgaren ger sig nu ut på ett spännande äventyr
tillsammans med Triumf Glass. Cars 2 innehåller fruktjuice och naturliga
färgämnen.Glassen lanseras även som storpack/flerpack med häftiga
samlarkort på de olika filmkaraktärerna.
TWIX glass har äntligen kommit till Sverige. Möt våren och sommaren med
en ny favoritglass. Perfekt till en varm sommardag eller helt enkelt för en
paus i vardagen. Chokladfavoriten TWIX lanseras nu som glass i en unik
kombination av kex, kola, svalkande glass och chokladöverdrag. Den
innehåller inga konstgjorda smak- eller färgämnen. TWIX, a little bit of joy
makes a big difference in your day!
Triumf Toppen är en av våra största strutar i sortimentet för 2012 men det
finns mer att berätta! På toppen av glasstruten finns en upp och ned vänd
skumboll! Själva glassen i sig är en blandning av vanilj och
jordgubbsgräddglass av högsta kvalité.
Glassprover? För er journalister som arbetar med glasstester. Hör gärna av er
till vår Marknadschef Martin Hesselgren på 0761-08 25 48 alt.
martin.hesselgren@triumfglass.se
Produktinformation och pressbilder finns att ladda ner på vår hemsida
www.triumfglass.se bildbanken ligger under fliken Press & Bilder.
Varma hälsningar från oss alla på Triumf Glass!

Triumf Glass AB har huvudkontor och produktionsanläggning beläget i
Sävedalen (Göteborg). Vi omsätter ca 250 Mkr och har 90 anställda. Triumf
Glass AB är sedan februari 2010 åter ett familjeföretag och vi samarbetar idag
med flera välkända varumärken som t.ex. Mars, Snickers, Twix, Nestlé,

Mövenpick, Lion, Dumle, Hello Kitty, Walt Disney.

