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 Pressmeddelande, Stockholm den 7 februari 2013 

 

 

Chunky funky news från Ben & Jerry’s 

 

I mars dyker fyra nya glassorter upp i Ben & Jerry’s sortiment. Vårens nyheter är en 

dröm för glassälskare med goda själar och dessutom en flört med vårt amerikanska 

arv – välkommen jordnöten! Ben & Jerry’s är kända för främst två saker – sina galet 

goda smakkombinationer och sitt stora samhällsengagemang.  

 

En av de nya smakerna, Clever Cookies, lanseras speciellt för att hylla sociala entreprenörer 

som delar Ben& Jerry’ värderingar om ett hållbart samhälle, hållbar ekonomi och lönsam 

tillväxt. 

 

De övriga tre nya glassmakerna är rent ut sagt eufori för alla som gillar jordnötter, choklad, 

kola, hallonsås och brownies. Alla glassar är naturligtvis Fairtrade-certifierade i sann Ben & 

Jerry’s-anda. 

 

Clever Cookies – en smaskig hyllning till de smartaste 

Clever Cookies är en riktig kakdröm som är framtagen för 

att fira de fem vinnarna av förra årets Join Our Core-tävling.  

 

I Join Our Core jagar Ben & Jerry’s i samarbete med 

Ashoka Europas bästa sociala entreprenörer.  På 

förpackningen presenteras vinnarna, där ibland svensken 

Johan Wendt, grundare av Mattecentrum – en riktig Clever 

Cookie. Mattecentrum ger varje månad läxhjälp i matematik 

till 70 000 barn och ungdomar, på ideell basis. 

 

 Clever Cookies är glassen för kakälskaren! Den består av krämig vaniljglass tillsammans 

med två olika chokladkakor och en chokladcookie-sås.  

 

Peanut Butter Cup – jordnöt och choklad i en himmelsk 

blandning 

I Peanut Butter Cup har Ben & Jerry’s skapat den perfekta 

blandningen för livsnjutaren som älskar både sött och salt – 

krämig glass och chokladpraliner fyllda med massor med 

jordnötssmör.  

 

Peanut Butter Cup är helt enkelt den ultimata läckerheten 

för alla som ha vill ha mer av det godaste i livet. 
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Core-familjen växer med två nya smaker 

Ben & Jerry’s utökar nu sin Core-familj med två nya smaker. Core-glassarna utmärks av en 

kärna av sås som omges av två sorters smaskiga glassmaker.  

 

Peanut Butter Me Up består av generösa mängder hallonsylt, 

vaniljglass och extra stora chokladpraliner, fyllda med 

jordnötssmör. Glassen är tänkt att likna en riktig Amerikansk 

”peanut butter jelly sandwich”. Peanut Butter Me Up är en 

galen smak- helt i Ben & Jerry’s stil! 

 

Blondie Brownie är glassen där 

den smaskiga kolasåsen 

tillsammans med choklad- och vaniljglassen skapar en trio utan 

dess like. Men det kommer mer – hela härligheten är fullproppad 

av stora bitar ljusa och mörka brownies. 

 

Core-familjen består nu av fyra euforiska smakkombinationer, alla 

med sina egna personligheter: Karamel Sutra, Dough-ble 

Whammy, Peanut Butter Me Up och Blondie Brownie. 

 

 

 

För mer information, kontakta: 

Sara-Maria Löfvenberg, Ben & Jerry’s  

Telefon: 08-619 9643 

E-post: Sara-Maria.Lofvenberg@unilever.com 

 

För praktiska frågor och bilder, kontakta: 

Camilla Träff, presskontakt, Geelmuyden.Kiese 

Telefon: 0707-68 99 10, E-post: ctr@geelmuyden-kiese.se  

 

 

Om Ben & Jerry’s 

Redan 1978 öppnade barndomsvännerna Ben Cohen och Jerry Greenfield sin första 

glassbar i en nedlagd bensinstation i Vermont. Målet är (och har alltid varit!) att producera en 

så bra glass som möjligt på schysstast möjliga sätt. I Sverige har  

Ben & Jerry’s funnits sedan 2004. 

Ben & Jerry’s mission sammanfattas i frasen Peace, Love & Fairtrade Ice Cream. Den 

innebär att alla delar av verksamheten, de produktmässiga, de ekonomiska och de sociala, 

måste utvecklas med respekt för människan, både inom och utanför vår verksamhet.  

Ben & Jerry’s använder endast naturliga ingredienser i glassen, alla ägg kommer från 

frigående höns och företaget betalar ett prispremium för att korna ska vara glada.  

Ben & Jerry’s främjar affärsmetoder som visar respekt för jorden och dess invånare, och 

verksamheten drivs med utgångspunkt i ett hållbart samhälle, en hållbar ekonomi och en 
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lönsam tillväxt. Sammanlagt har Ben & Jerry’s de senaste fem åren satsat 2,4 miljoner euro i 

kampen mot klimatförändringarna. Läs mer på www.benjerry.se.  

 

 

 

Om Join Our Core 

Vem blir nästa Ben & Jerry’s? Det försöker vi ta reda på i tävlingen Join Our Core.  

Vi letar efter unga entreprenörer som drivs av samma värderingar(core values) som  

Ben & Jerry’s och som utifrån sitt engagemang hittar innovativa lösningar på samhälls- och 

miljöproblem. Join Our Core pågår i Sverige, Danmark, Finland, England, Schweiz, 

Österrike, Tyskland, Holland och Irland. Syftet med tävlingen är att stödja idéer som skapar 

nya modeller för hållbart företagande.  

 

Under 2012 kämpade 15 finalister om att vinna bland annat 10 000 euro och en resa till 

Uganda för att lära av bönder som odlar Fairtrade-vanilj. Bland de fem segrarna fanns en 

svensk med en idé om att gratis hjälpa barn och unga att förbättra sina matematikkunskaper: 

Johan Wendt på Mattecentrum. En idé helt i Ben & Jerry’s smak.  

 

Tävlingsdeltagarna i Join Our Core måste vara mellan 18 och 35 år och driva en organisation 

vars modell bygger på innovation, sociala effekter och hållbarhet. För mer information om 

Join Our Core och för att delta i tävlingen, se www.joinourcore.com/sv.  
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