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Lovisa Stenström

VD  
Bertegruppen

Det är devisen vi lever efter här i Slöinge, sedan länge. Vi är Sveriges äldsta familjeföre-
tag och nu är det dags att lägga vårt 450:e år bakom oss – och vilket år det har varit!  
Vi har tagit flera kliv framåt i vårt hållbarhetsarbete, små tuvor där varje tuva är ett steg på 
vägen mot vårt löfte – att göra det som krävs för att vi ska blomstra i 450 år till.  

En av årets tuvor är biogasanläggningen på vår egen Berte Gård som numera tar hand om 
resterna från glassfabriken och omvandlar detta till energi. En annan tuva är vårt samar-
bete med Cocoa Horizons – en märkning som försäkrar oss om att all kakaoråvara i våra 
produkter är hållbart producerad. Ytterligare en tuva är att alla våra produkter nu är helt 
fria från palmolja. Vi har jobbat hårt och länge för att lyckas med detta och vi är otroligt 
stolta över att vi nu har nått vårt mål. 

Nu är det dags att blicka framåt mot ett nytt händelserikt år som vi inleder med ett gen-
erationsskifte i familjeföretaget. Per avgår från sin operativa roll och vi i 14:e generationen 
tar vid. Lovisa blir ny VD för Bertegruppen och Helena fortsätter som Hållbarhetschef.  

Årets glassnyheter är starkare än någonsin (med handen på hjärtat känner vi så  
varje år), det känns extra kul att presentera en så färgstark glasskarta med både ett gott 
veganskt tillskott som Ice Dream SaltKaramell Kokos och en riktig sommardröm som Vit 
Choklad Smultron. 

Vi ser fram emot att tillsammans med er påbörja ett nytt decennium och välkomnar er till 
ett nytt spännande glassår 2020! 

”Vi har inte ärvt jorden 
av våra föräldrar, vi har 
lånat den av våra barn” 

Helena Stenström

Hållbarhetschef  
Bertegruppen



Sveriges äldsta 
familjeföretag
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SIA Glass tillhör Bertegruppen som är Sveriges äldsta familjeägda företag med anor så långt 
tillbaka som 450 år. Fröet till det som idag är Bertegruppen såddes redan 1569 då nuvarande 
ägarnas anfäder tog över driften av Berte Qvarn i Slöinge, Halland. Resten är som man brukar 
säga historia.

19811981 20152015 20172017
SIA Ängeln skapas
Vår numera välkända logotyp 
skapas. Under åren kommer den 
att uppdateras ett par gånger, 
senast i år, för ett nytt moder-
nare uttryck.

När livet leker
SIA Glass reklamkoncept ”När 
livet leker”, som bygger på situ-
ationer med glass som belöning, 
introduceras och syns i vår  
första nationella TV-reklam.

Från svenska gårdar
För att säkra svensk grädde i 
all vår glass även för framtiden, 
kontrakterar SIA Glass ett fåtal 
mjölkgårdar i Sverige, inklusive  
vår egen Berte Gård.

19611961 19771977
Glasstillverkning star-
tar för att säkra jobben
SIA Glass AB bildas som ett sys-
selsättningsprojekt när arbets-
tillfällen i Slöinge försvann.

Per tar kulglassen hem 
till Slöinge
Efter att Per Stenström varit i 
USA och sett deras glassbarer, 
tar han med sig konceptet hem. 

15691569
Allt började när Halland 
fortfarande var danskt
Dokument från Danmark visar 
att nuvarande ägares anfäder 
tog över driften av Berte Qvarn.



Familjen Stenström 1898 och 2019
Georg Stenström med familj, tar  
en kaffepaus på Berte Gård 1898.

Lovisa, Per och Helena. 13:e och  
14:e generationen Stenström.

Sveriges äldsta 
familjeföretag

Med hjärtat  
i halländska Slöinge

Här finns vi!

Slöinge ligger mellan Halmstad och Falkenberg i natursköna Halland. 
Här finns alla företag inom Bertegruppen samlade.

SIA Glass är en produkt av både arv och miljö. Arvet är generationer av mjölnare, lant- 
brukare, entreprenörer och samhällsbyggare. Miljön är Slöinge i Halland: bördiga spannmåls-
fält, Suseåns forsar och de gröna kullarna runt Susedalen. Det är här våra kor betar. Det är här 
vi utvecklar och tillverkar vår glass. Det är här vår själ och historia finns.



            

     

U
R

SP
R

U
N

G

            

             
Några av våra kor från Berte Gård på bete. Ett stenkast från glassmejeriet.  



            

     

Alltid svensk färsk grädde
SIA Glass har en företagsfilosofi som du inte hittar hos någon annan glasstillverkare i  
Sverige. Vi gör alltid vår gräddglass av färsk grädde från tre svenska gårdar, inklusive vår  
Berte Gård, där vi har lyxen att ha 240 egna kor. Denna mjölk ger oss den härligt färska  
grädden som gör vår glass så god.

Alltid tillverkad i Sverige
Vi är den enda rikstäckande glassleverantören som gör all glass i Sverige.  
Vårt glassmejeri och kontor ligger i Slöinge, en naturskön del av södra Halland.  
Som självständig svensk livsmedelsproducent kan vi själva påverka hela  
ledet, från inköp av svenska råvaror till produktion och distribution.

Hej då palmolja!
SIA Glass kan stolt meddela att vårt  
sortiment från och med  1 januari  
2020 kommer vara helt palmolje- 
fritt. Det tycker vi är värt att fira!

Håll utkik på våra förpack-
ningar efter våra märkningar
”Från Sverige”-märkningen är ett sätt för 
oss att garantera ursprunget. Produkter 
med denna märkning innehåller minst 75 %  
svenska råvaror, 100 % svensk mejeriråvara 
och är producerad i Sverige.

All kakao vi köper är Cocoa Hori-
zons-certifierad. Stiftesen Cocoa 
Horizons uppdrag är att förbättra 
kakaoodlarnas levnadsvillkor och 
säkra en hållbar kakaoproduktion. 
Läs mer på cocoahorizons.org

En glass att lita på

            

             
Några av våra kor från Berte Gård på bete. Ett stenkast från glassmejeriet.  
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Hållbarhet  
- en självklarhet

Vårt mål: 
Att halvera vårt klimatavtryck till 2025

Som ett familjeföretag som funnits i 450 år 
är det viktigt för oss att jobba för en hållbar 
planet och värna om vår lokala landsbygd 
– det är en del av vårt dagliga arbete och 
något vi är mycket stolta över.
Nedan kan du läsa om några av de saker vi 
gjort så här långt. 

Hållbara råvaror
• Hållbara råvaror (t ex "Från Sverige"- 

märkning och Cocoa Horizons) 
• Svenska råvaror så långt det är möjligt
• Helt fria från palmolja från 2020

Plastreducering
• Redan 2013 minskade vi med 25% plast i våra 

förpackningar
• Vi har bytt vi vårt laktosfria och ekologiska 

sortiment till 0,65 l pappersförpackningar
•  Förra året tog vi fram komposterbara bägare 

och träskedar till glassbarer
• I år tar vi bort alla svarta plastförpackningar  

(då de inte kan sopsorteras som plast)

100% förnybar energi
• Endast grön el 
• Eget vattenkraftverk (inom Bertegruppen)
• Egen biogasanläggning på Berte Gård  

(inom Bertegruppen)

Minskad energianvändning  
och transporter
• All tillverkning sker i Sverige
• Eget effektivt fryslager i Slöinge, som leder 

till både minskad elförbrukning och minskade 
transporter

• Vår glass säljs via grossister  



PR och Influncerssamarbeten
Stort fokus på PR och Influencer Marketing. Främst 
för att aktivera våra nyheter, men även för att sprida 
våra kärnvärden. 

Det händer mycket  
under 2020...
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Media - traditionellt och digitalt
Under året kommer SIA Glass fokusera på en mix 
av tv-reklam och digital annonsering. Under våren,  
lagom till glassuget sätter in, kommer vi även synas 
på stortavlor runt om i Sverige.

Uppdaterad logotyp
Under 2019 har vi arbetat fram en uppdaterad  
logotyp som ger en mer tydlig och modern känsla, 
samtidigt som den behåller sitt ursprung med vår 
numera välkända SIA Ängel.

Event
Förutom en rad årliga kundevent kommer SIA Glass 
och Ice Dream även i år dra ut på festival. Hoppas vi 
ses på Way Out West eller Sweden Rock i sommar!

Sociala  
medier
Vi vill berätta vår 
historia med in-
blick i vår vardag. 
Allt från livet i 
glassfabriken till 
kossorna på Berte 
Gård och inspirera 
till ett glassigare 
liv såklart.



Ny båt lägger ut från Slöinge
Gräddglass med hallon- och saltlakritssmak och 
saltlakritssås i svart båtrån med saltlakritsdopp

En svensk sommardröm 
Vår finaste gräddglass med smultronsmak 
och frisk smultron-jordgubbssås doppad  
i vit choklad

Ice Dream på pinne!
Glass gjord på kokosgrädde med smak 
av karamell och salt karamellsås doppad 
i choklad med rostade kokosflingor 

Vår unika glasskarta med enbart svensktillverkad glass (och helt fri från palmolja), bjuder 
i år på tre nyheter med helt olika smakkaraktärer: En riktig svensk sommardröm med vit 
choklad och smultron, en SIA-klassiker i ny skepnad och till alla som längtat... Ice Dream 
veganglass på pinne!

En helsvensk glasskarta
PI
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ARTNR NAMN ANTAL/KARTONG 
11101 Storstrut  12 st
11102 Knäck  12 st 
11103 Juni  Laktos- och glutenfri    12 st
11104 Lemoncurd  12 st
11106 Pistacia  12 st
11108 Kladdkaka    12 st
11110 Unicorn     15 st
11305 Mandel   24 st
1347  Hilda     20 st
11311  Lill Per   32 st
11312   Lakrits    27 st  
11315  Chocolate   27 st
11316 Ice Dream SaltKaramell Kokos 27 st
11317 Vit Choklad Smultron 27 st

ARTNR NAMN ANTAL/KARTONG 
11501 Hallonpop    32 st    
11502 Colapop    32 st
11506   Sötis   24 st
11701 Glassbåt   18 st
11703 Vrooom     12 st
11704  Sandwich   25 st
11707 Kola Sandwich Laktosfri 25 st
11708 Glassbåt HallonSaltlakrits 18 st

Tillval (ej med på glasskartan) 
1351  Villgot Ekologisk  30 st
11901 Bägare Choklad Ekologisk   12 st
11902 Bägare Blåbär Utan tillsatt socker   12 st
11903 Bägare Vanilj    12 st

Nyhet!Nyhet!
Nyhet!Nyhet!

Nyhet!Nyhet!
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När livet 
leker

Alltid svensk färsk grädde  •  Alltid tillverkad i Sverige  •  Alltid fri från palmolja  

StorStor
strutstrut

ORIGINAL

25:-

26:-

25:- 25:-

25:-

22:-

16:-

21:-

21:-

18:-

18:-
16:-

16:-

16:-

16:-12:-

Gräddglass med hallon- 
och saltlakritssmak, 

saltlakritssås och 
saltlakritsöverdrag

Vår finaste gräddglass 
med smultron-jordgubbssås  

och vit choklad

23:-

23:-

22:-

28:-

28:-

26:-

Glass av kokosgrädde 
med karamellsmak och  

salt karamellsås, doppad 
i choklad med kokos
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Mer gott i vårt sortiment

Pinnar & strutar 
 i ny design!

SIA Miljöbägare
 160 ml. 

art nr 41-422

SIA Miljöbägare 
230 ml. 

art nr 41-423

Dispenser- 
servett

art nr 41-424

Dispenser 
art nr 41-470

SIA Gräddmix 2 l 
art nr 11981

HannaH Låglaktos  
Veg. fett 2 l 
art nr 11982
 

Glassbägare och Vaniljpinne Eko
Som tillägg till vår glasskarta erbjuder vi tre praktis-
ka portionsförpackningar med 110 ml gräddglass och 
sked i locket. 
Dessutom har vi Villgot Vaniljpinne, en ekologisk 
snäll glass till de minsta.

Bägare, skedar och servetter
Som en del av vårt hållbarhetsarbete vill vi till- 
sammans med våra kunder minska förbrukningen 
av engångsmaterial, framförallt vad gäller plast.

Därför erbjuder vi en 
komposterbar miljöbägare 
och en träsked i vårt sor-
timent till glassbarer.

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

SIA Träsked 
art nr 41-428

Klassiker
 i ny kostym

Vår finaste 
gräddglass

komposterbar     
bägare

100%
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Årets nya kulglassmaker
Välkommen till ett nytt år med nya smaker. Som glassälskare värnar vi om smak och njutning.  

Vi hoppas du får en riktigt god smakupplevelse och kanske till och med en ny favoritsmak!
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KokosYuzu
”Det perfekta mötet mellan 
den runda smaken av kokos 

och yuzuns syrlighet.”

Caramel Latte
”Krämig kaffesmak  
möter söt kolasås.”

Saffran
”Unik och lyxig smak som 
uppskattas av många.”

LjusLjus Choklad 
Laktosfri

”Mjuk chokladsmak som  
tilltalar stora som små.”

Melon  
Laktosfri

”Laktosfri, med samma goda 
smak, så fler kan njuta”

”Choklad och nötter i en  
oemotståndlig kombination.”

Hasselnöt
”Generös nötsmak med  
både rippel och rostade  

hasselnötter.”

Både
 gräddglass  
och sorbet
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Vanilj
Gräddglass med  
äkta vaniljstång

art nr 10101 

BrowBrownienie
Chokladgräddglass med  
browniebitar och kolasås 

art nr 10305

PäPäronron
Gräddglass  

med päronsylt
art nr 10309

KolaHavssaltKolaHavssalt
Gräddglass med kolasmak, 

havssalt och kolasås 
art nr 10209

KnäckKnäck
Gräddglass med nougatsmak, 
chokladdoppad smörkrokant  

art nr 10203

HalHallonSaltlakrilonSaltlakritsts
Gräddglass med hallonsmak  

och saltlakritssås 
art nr 10306

Punsch Russin Punsch Russin 
Gräddglass med punsch- 
smak och punschrussin

art nr 10310

FizzyDFizzyDizzyizzy
Gräddglass och fudgekulor 

med smak av surt godis 
art nr 10210

ApelsinchokladApelsinchoklad  
Gräddglass med apelsin- 

smak och kakaosås 
art nr 10202

ChokladChoklad  
Chokladgräddglass  

med kakaosås 
art nr 10103

SaltLakritsSaltLakrits  
Gräddglass med saltlakritssås  

och lakritsfudge 
art nr 10307

 

PolkPolkaa  
Gräddglass  

med polkakulor 
art nr 10205

BlåbärBlåbär
Gräddglass med  

blåbärssylt
art nr 10201

PecannötPecannötkolakola
Gräddglass med pecannötsmak, 

pecannötter och kolasås 
art nr 10308

Gammaldags Vanilj Gammaldags Vanilj 
Gräddglass på gammaldags vis  

med äggulor och äkta vaniljstång 
art nr 10301 

MarsipanMarsipan  
Gräddglass med marsipan- 

rippel och chokladbitar 
art nr 10315

SaSaffffranran  
Gräddglass med saffran 

art nr 10208

TriTrippelChokladppelChoklad  
Chokladgräddglass med  

chokladsås och vita chokladbitar
art nr 10316

KokosYuzuKokosYuzu
Gräddglass med smak av kokos,

kokosflingor och yuzusorbet
art nr 10320

CitronIngefCitronIngefäärara    
Gräddglass med citronsmak  
och citron/ingefära/chilisylt

art nr 10317

MorotskakaMorotskaka  
Gräddglass med smak av morots- 

kaka, morotssylt och kakbitar 
art nr 10319

JordgubbJordgubb
Gräddglass med  

jordgubbssylt
art nr 10102

Nyhet!Nyhet!

Nyhet!Nyhet!

UnicornUnicorn  
Gräddglass med blåbär/hallonsmak, 

hallonrippel och godiskulor  
art nr 10318

  N
ågra av våra kor från Berte Gård på bete. Ett stenkast från glassm

ejeriet.

Gräddglass



MelonMelon
Laktosfri gräddglass  

med melonsylt 
art nr 10708

SmultronJordgubbSmultronJordgubb
Laktosfri gräddglass med smultron- 

smak och smultron-jordgubbsylt  
art nr 10702

VaniljVanilj  
Laktosfri gräddglass  
med äkta vaniljstång 

art nr 10701

Ljus ChokladLjus Choklad  
Laktosfri ljus chokladgrädd- 
glass med mjölkchokladsås 

art nr 10707

VaniljVanilj    
Ekologisk gräddglass  
med äkta vaniljstång  

art nr 10601

HasselnötHasselnöt    
Gräddglass med hasselnöts- 

rippel och rostade hasselnötter 
art nr 10321

Caramel LatteCaramel Latte    
Gräddglass med smak av  
kaffe latte och kolasås 

art nr 10322

MangosorbetMangosorbet
Sorbet med 

mango
art nr 10501 

PassionssorbetPassionssorbet
Sorbet med 

passionsfrukt
art nr 10502

Kaktus CitrussorbetKaktus Citrussorbet
Sorbet med kaktus- 

och citrusfrukt 
art nr 10507

HallonsorbetHallonsorbet  
Hallonsorbet 

med hallonsylt
art nr 10508

Glass gjord på 
kokosgrädde med 
chokladsås och 
kanderade rostade 
hasselnötter
art nr 10753

Glass gjord på 
kokosgrädde med 
smak av karamell, 
salt karamellsås 
och rostad mandel
art nr 10752

FudgeFudge  
Ekologisk gräddglass med  
kolasmak och fudgebitar  

art nr 10605

PistaciaPistacia
Gräddglass med rostad 

pistagemandel
art nr 10406

WalnutWalnut
Gräddglass med valnötter  

och lönnsirap 
art nr 10402

VanillaVanilla  
Gräddglass med vanilj 

 av bästa bourbónkvalitet 
art nr 10401

LemoncurdLemoncurd  
Gräddglass med lemoncurd  

och spröda maränger
art nr 10404

Nyhet!Nyhet!

Nyhet!Nyhet!

Nyhet!Nyhet!

Nyhet!Nyhet!

100% Vegan & 200% Taste
(Of course it’s from Slöinge)

Laktosfri gräddglass

Vår finaste gräddglass

Sorbet

Ekologisk gräddglass

Nyhet!Nyhet!
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ta Vaniljglass!  IICC 2019



New!

100% Vegan & 200% Taste
(Of course it’s from Slöinge)

Glass gjord på kokosgrädde 
med smak av pepprig  
saltlakrits och saltlakritssås 
art nr 20751  •  0,5 liter

Glass gjord på kokosgrädde 
med chokladsås och kande-
rade rostade hasselnötter
art nr 20755  •  0,5 liter

Besök oss på webben 
och följ oss på Instagram 
icedream.se
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Glass gjord på kokosgrädde 
med smak av karamell, 

 salt karamellsås  
och rostad mandel 

art nr 20752  •  0,5 liter

sweet dreams 
are made of this

Glass gjord på kokosgrädde 
med smak av rostad kokos, 

passionsfruktssylt och  
kokosflingor 

art nr 20753  •  0,5 liter



100% Vegan & 200% Taste
(Of course it’s from Slöinge)
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Vår finaste gräddglass 
med kanderade valnötter 

och lönnsirap 
art nr 20802

Vår finaste gräddglass 
med vanilj av bästa  

bourbónkvalitet 
art nr 20801

Vår finaste gräddglass 
med rostad  

pistaschmandel 
art nr 20804

Vår finaste i ny 0,5 liters pappersförpackning.
Premiumglass med mer grädde och exklusiva råvaror. 

Det finaste vi har!

Vår finaste gräddglass  
med choklad, kakao- 
tryffel och tryffelsås 

art nr 20805

Vår finaste gräddglass 
med lemoncurd  

och spröda maränger 
art nr 20803



Gräddglass  
i dina favoritsmaker!

Gräddglass med vanilj-
smak och äkta vaniljstång 

art nr 2110

Gräddglass med hasselnötssmak,  
hasselnötsrippel och rostade hasselnötter

art nr 20122

Gräddglass med punsch-
smak och punschrussin 

art nr 2118

Gräddglass med wiener- 
nougat och rostad mandel 

art nr 2114

Vit chokladgräddglass 
med bitar av vit choklad 

art nr 2132

Chokladgräddglass  
med kakaosås 

art nr 2111

Gräddglass med salt- 
lakritssås och lakritsfudge   

art nr 2120

Gräddglass med pecan- 
nötter och kolarippel 

art nr 2115

Gräddglass med kolasmak, 
havssalt och kolasås

art nr 20113

Gräddglass och fudgekulor 
med smak av surt godis

art nr 20119

Gräddglass med persiko- 
smak och hallon-persikosylt  

art nr 20115

Svensk gräddglass i 0,5 liters förpackning. 
Stort och brett sortiment av smaker, där alla kan hitta sin favorit!

Gräddglass med smak av kokos,  
rostade kokosflingor och yuzusorbet

art nr 20121
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Nyhet!Nyhet!Nyhet!Nyhet!



Gräddglass  
i dina favoritsmaker!

Gräddglass med vaniljsmak.  
50% mindre socker 

art nr 2139

Gräddglass med apelsinsmak  
och kakaosås 

art nr 2143

Gräddglass med vaniljsmak 
och äkta vaniljstång 

art nr 2140

Gräddglass med gräddkolasmak  
och bitar av engelsk smörkola 

art nr 2148

Gräddglass med nougatsmak och 
chokladdoppad smörkrokant 

art nr 2142

Chokladgräddglass med bitar  
av kladdkaka 

art nr 2151

Gräddglass med smak av mjölk- 
choklad och ljus kakaosås 

art nr 50002

Svensk gräddglass i 0,5 liters förpackning. 
Stort och brett sortiment av smaker, där alla kan hitta sin favorit!

Svensk gräddglass i 1,5 liters familjevänlig förpackning. 
Välkända och klassiska smaker som passar alla i familjen. 

Nyhet! Hasselnöt 0,5 liter
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Lika god på utsidan  
som insidan 

Svensk ekologisk gräddglass i klimatvänlig 0,65 l pappersförpackning.  
Traditionella, rena smaker med hänsyn till hälsa, klimat och djur.

 

Svensk laktosfri gräddglass i klimatvänlig 0,65 l pappersförpackning.  
Lika krämig och god som vår vanliga gräddglass!
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Nyhet!Nyhet!

Pappersburk med  

50% mindre 
klimatpåverkan

Laktosfri gräddglass med vanilj-
smak och äkta vaniljstång

art nr 25201

Ekologisk gräddglass med vaniljsmak
art nr 25101

Laktosfri gräddglass med smultron- 
smak och smultron-jordgubbssylt

art nr 25203

Ekologisk gräddglass med hjortronsylt
art nr 25103

Laktosfri gräddglass med vanilj-
smak och bitar av krossad choklad

art nr 25202

Ekologisk gräddglass blåbärssylt
art nr 25102

Laktosfri ljus chokladgräddglass  
med mjölkchokladsås 

art nr 25205

 

 

 

 

 

 

 



KaktusCitrussorbet  
med citronrippel

art nr 20501

Hallonsorbet 
med hallonsylt

art nr 20502

Lika god på utsidan  
som insidan 

Svensk ekologisk gräddglass i klimatvänlig 0,65 l pappersförpackning.  
Traditionella, rena smaker med hänsyn till hälsa, klimat och djur.

 

Svensk laktosfri gräddglass i klimatvänlig 0,65 l pappersförpackning.  
Lika krämig och god som vår vanliga gräddglass!
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Sorbet med mango
art nr 2155

Citronsorbet med citronrippel
art nr 2156

Gräddglass med vanilj- och 
chokladsmak och choklad- 
doppad maräng
art nr 2150

Vår sorbet gör vi på naturliga råvaror, utan vare sig mjölk eller fett. En äkta sorbet  
helt enkelt, perfekt för allergiker och veganer. Smakfull, festlig och färgstark.

Fräscha och naturliga 
sorbetsmaker

Glasstårta i ny design 
Vår festliga Marängswiss är en populär klassisker till dessert. Härligt krämig  

gräddglass med vanilj- och chokladsmak och chokladdoppad krispig maräng i mitten.

Färdig att servera eller dekorera  
för en ännu festligare tårta!
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Glassfavoriter i flerpack

Glassbåt Kolakryssare 
4-pack 
Gräddglass med choklad- och 
vaniljsmak och kolasås, toppad 
med chokladöverdrag
art nr 80011

Glassbåt HallonSaltlakrits 
4-pack 
Gräddglass med hallon- och saltlakrits-
smak och saltlakritssås i svart båtrån 
med saltlakritsdopp 
art nr 80014

Storsäljande favoriter i flerpack, med smaker som passar alla. Här finns bland annat  
klassiska smaker som Glassbåt och Kolastrut, barnfavoriterna Unicorn och Juni samt 
glass för hela familjen samlad i vår Familjemix som i år får två nya familjemedlemmar.

Glassbåt 6-pack 
Gräddglass med vaniljsmak, jordgubbs-
sylt, toppad med chokladöverdrag
art nr 80008

Nyhet!Nyhet!

            

Sveriges mest sålda båt!



Glassfavoriter i flerpack

Juni 6-pack
Laktosfri gräddglass med vaniljsmak  
och jordgubbssylt, toppad med choklad- 
överdrag i glutenfritt rån
art nr 80004

Kolastrut 6-pack
Gräddglass med kolasmak och kola-
fyllning, toppad med kolaöverdrag
art nr 80002

Lakrits 6-pack
Gräddglass med vaniljsmak, saltlakrits-
rippel och saltlakritsöverdrag
art nr 80007

Unicorn 4-pack
Gräddglass med blåbär/hallonsmak, 
hallonrippel och överdrag med  
marshmallowsmak
art nr 80013

Familjemix 15-pack 
5 favoritglassar i samma förpackning: 
Glassbåt, Sandwich, Isa, Lill Per och Unicorn
art nr 80015

Laktosfri & 
glutenfri

NYHET!
Två nya familje-

medlemmar

• Alltid tillverkad i Sverige
• Alltid svensk färsk grädde
• Alltid fri från palmolja

            

Sveriges mest sålda båt!



Säljorganisation
Peter Unosson  Mattias Andersson Ann-Sofie Avebjörk Linus Alm 
Försäljningschef   Key Account Manager Key Account Manager  Key Account Manager 
Tel 0346-71 51 25  Tel 0346-71 51 29 Tel 0346-71 52 36  Tel 0346-71 51 95 
peter.u@siaglass.se  mattias.a@siaglass.se ann-sofie.a@siaglass.se linus.a@siaglass.se

Anders Holm  Urban Mattelin Eva Lindström 
Regionchef Norr  Regionchef Syd Säljsupport
Tel 0346-71 52 34 Tel 0346-71 52 39 Tel 0346-71 51 53 
anders.h@siaglass.se urban.m@siaglass.se eva@siaglass.se

Säljare Servicehandel/Restaurang/Storhushåll
Tommy Strand  Fredric Lille Morgan Asplind  Jenny Viio 
Kalix  Borlänge Stockholm   Stockholm 
Tel 0346-71 51 74  Tel 0346-71 51 78 Tel 0346-71 51 75  Tel 0346-71 51 92 
tommy@siaglass.se  fredric.l@siaglass.se morgan.a@siaglass.se  jenny.v@siaglass.se

Daniel Åström  Erica Medberg Per Bergström  Christopher Tisell 
Örebro  Linköping Göteborg   Borås
Tel 0346-71 51 77  Tel 0346-71 51 79 Tel 0346-71 51 76  Tel 0346-71 51 90 
daniel.a@siaglass.se erica.m@siaglass.se per.b@siaglass.se  christopher.t@siaglass.se

Christofer Hjelmberg Joakim Persson   
Växjö  Malmö 
Tel 0346-71 51 81  Tel 0346-71 51 80 
christofer.h@siaglass.se joakim.p@siaglass.se 

Säljare Dagligvaruhandeln
Tommy Strand  Evelyn Hallberg Johanna Söderlund Marcus Kindström 
Kalix  Skellefteå Sundsvall   Falun 
Tel 0346-71 51 74  Tel 0346-71 52 43 Tel 0346-71 51 88  Tel 0346-71 51 85 
tommy@siaglass.se  evelyn.h@siaglass.se johanna.s@siaglass.se  marcus.k@siaglass.se

Anneli Persdotter Maria Klingström Niklas Schröder  Emil Ljungkvist 
Uppsala  Stockholm Stockholm   Karlstad 
Tel 0346-71 52 37  Tel 0346-71 52 28 Tel 0346-71 52 38  Tel 0346-71 51 83 
anneli.p@siaglass.se maria.k@siaglass.se niklas.s@siaglass.se  emil.l@siaglass.se

Fredrik Eklund Björn Holm Pontus Holmgren  
Linköping  Göteborg Göteborg   
Tel 0346-71 51 89  Tel 0346-71 52 26 Tel 0346-71 52 51  
fredrik@siaglass.se bjorn.h@siaglass.se pontus.h@siaglass.se  

Andreas Karlsson Jörgen Andreasson Joakim Nilsson
Växjö  Malmö Malmö    
Tel 0346-71 51 84  Tel 0346-71 51 82 Tel 0346-71 52 27 
andreas.k@siaglass.se jorgen.a@siaglass.se joakim.n@siaglass.se 

SIA Glass Stenlösvägen 33, 311 68 Slöinge 
Tel växel 0346-71 51 00  Tel order 0346-71 51 01
E-post info@siaglass.se  Webb siaglass.se

Följ oss i sociala medier

S
va

ne
nm

är
kt

 t
ry

ck
sa

k,
 3

04
1 

00
83


