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Görgod	  nyhet	  från	  Götet	  –	  glasslikör	  från	  Lejonet	  &	  Björnen	  
	  
Nu	  lanserar	  Lejonet	  &	  Björnen	  en	  nyhet	  för	  alla	  avec-‐	  och	  glassälskare	  –	  en	  likör	  
med	  smak	  av	  Texas	  Fudge	  –	  glassen	  som	  redan	  är	  en	  favorit	  hos	  många.	  Drick	  
likören	  med	  is,	  till	  kaffet	  eller	  använd	  som	  smakförhöjare	  i	  en	  dessert.	  Den	  1	  juni	  
finns	  likören	  på	  300	  Systembolag	  i	  hela	  Sverige.	  
	  
Det	  viktigaste	  när	  man	  gör	  glass,	  eller	  en	  glasslikör,	  är	  kvalitén	  på	  grädden	  –	  endast	  den	  
bästa	  duger.	  Lejonet	  &	  Björnen	  använder	  grädde	  som	  håller	  mycket	  hög	  klass	  –	  som	  alla	  
göteborgare	  redan	  vet!	  	  
Likören	  är	  gjord	  på	  naturliga	  råvaror	  och	  smaksätts	  med	  choklad,	  vanilj	  och	  Irish	  Cream	  
för	  att	  återskapa	  Texas	  Fudge.	  	  
Drick	  likören	  väl	  kyld	  som	  den	  är,	  till	  kaffet	  eller	  använd	  i	  efterrätter	  –	  häll	  lite	  glasslikör	  
över	  några	  kulor	  italiensk	  vaniljglass	  och	  du	  har	  en	  fantastisk	  dessert.	  
	  
Lejonet	  &	  Björnen	  startade	  1977	  i	  en	  liten	  lokal	  i	  Lunden.	  Succén	  var	  ett	  faktum	  från	  
första	  början	  och	  idag	  är	  glassarna	  och	  företagets	  café	  på	  Danska	  Vägen	  lika	  självklart	  
som	  Liseberg	  och	  Poseidon	  för	  stadens	  invånare.	  Hemligheten	  bakom	  var	  att	  glassen	  
helt	  enkelt	  smakade	  precis	  som	  om	  den	  var	  hemgjord.	  Lejonet	  &	  Björnens	  glassar	  och	  
sorbet	  har	  blivit	  synonym	  med	  det	  där	  lilla	  extra,	  en	  produkt	  där	  man	  inte	  tullat	  på	  
råvarorna,	  och	  som	  inte	  smakar	  som	  någon	  annan	  glass	  –	  i	  Sverige	  och	  i	  hela	  världen.	  	  

	  
Pris:	  189	  kr	  
Produkt:	  Lejonet	  &	  Björnen	  Glasslikör	  Texas	  Fudge	  
Varunummer	  på	  Systembolaget:	  78052	  
Alkoholhalt:	  15	  %	  
Volym:	  500	  ml	  
	  
www.lejonetochbjornen.se	  
Facebook:	  Lejonet	  &	  Björnen	  Glasslikör	  	  
	  
För	  högupplösta	  bilder	  eller	  mer	  information,	  vänligen	  
kontakta:	  
	  
Pierre	  Kambouris,	  produktchef	  Chris	  Wine	  &	  Spirits	  
email:	  pierre@chriswine.se	  
	  
Emma	  Lind,	  PR-‐konsult	  på	  PR-‐byrån	  Kelly	  and	  Pling	  
mobil:	  073-‐553	  72	  82	  	  
email:	  emma.l@kellyandpling.com	  
	  
	  


