
 

 

Pressmeddelande, Stockholm 4 april 2012 

 

Extra allt i vårens nyheter från Hemglass 
 

I vår laddar Hemglass med extra mycket av allt gottigt i struten och på pinnen. 

Maffigt och lyxigt kännetecknar årets nyheter som bjuder på gräddglass packad 

med bland annat karamelliserade nötter, poppigt strössel, jordgubbsbitar och 

kolasås.   

  

– Vi ser en trend att svenskarna i större utsträckning väljer premiumglass som bjuder på 

mycket av det goda. På Hemglass har vi under lång tid satsat på gräddglass med bara 

färsk grädde och naturliga smaker och färger. Det är en bra utgångspunkt för de festliga 

och lyxiga glassar vi tagit fram för säsongen. Klassiker som Sundborn Punsch och 

Dubbelnougat finns självklart kvar och är fortsatt populära, säger Jakob Norgaard, nordisk 

marknadschef på Hemglass. 

 

Vill du veta mer eller testa Hemglass nyheter, hör gärna av dig till vår 

presskontakt, se kontaktinformation längst ned.  

 

 

 

Crunchy Caramel 

Let’s go nuts! Maffig glasstrut med massa knäck, crunch och knaprighet. 

Våffla med kolagräddglass fylld med karamelliserade mandlar och 

överdrag av mjölkchocklad och crisp. 

Pris: 99 kr för 6 stycken 

Finns i Hemglassbilen: Slutet av april 2012 

 

 

Pop ’n’ Fun 

Vårens poppiga discoglass med fräscha och fruktiga smaker. 

Vaniljgräddglass täckt med friskt citronöverdrag, jordgubbsbitar och 

poppigt strössel som spritter i munnen.  

Pris: 105 kr 10 stycken 

Finns i Hemglassbilen: Slutet av april 2012 

  

 

Nuts & Caramel Bar 

Nu slipper du välja mellan glass och chokladkaka. Nuts & Caramel Bar 

är glass i snacks-storlek som rymmer både vaniljgräddglass, kolasås 

och rostade hasselnötter, allt i ett överdrag av mjölkchoklad. 

Pris: 109 kr för 10 stycken 

Finns i Hemglassbilen: April 2012 

 



 

 

 

Mega Hit Caramel 

En lyxig pinnglass för de med lite mognare smak. Under täcket av mörk 

mjölkchoklad och puffat ris, döljer sig kakaogräddglass och virvlad 

karamellsås. 

Pris: 99 kr för 8 stycken 

Finns i Hemglassbilen: April 2012  

 

 

Mormors Godaste Kola Laktosfri! 

Många är laktosintoleranta men det behöver inte vara ett hinder för att 

njuta av en gräddig glasstrut i solen. Mormors Godaste Kola är en strut 

fylld med kolagräddglass, kolasås och karamelltopping.  

Pris: 89 kr för 6 stycken 

Finns i Hemglassbilen: Slutet av april 2012 

 

Mega Hit Mini 

Som en liten söt avslutning efter maten eller för den som vill 

smaka på mer än en glass åt gången. Mega Hit Mini är en 

glasspinne i det lilla formatet som kommer i två versioner i 

samma paket. Vaniljgräddglass med överdrag av mörk choklad 

eller med överdrag av mjölkchoklad och krossad mandel.  

Pris: 99 kr för 10 stycken 

Finns i Hemglassbilen: April 2012 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Bengtsson, försäljningschef, Hemglass 

Tel: 08 586 450 45 

E-post: anders.bengtsson@se.nestle.com 

 
 

För produktinformation, bilder och glassprover, vänligen kontakta: 

Sara Ullmark, Geelmuyden.Kiese 

Tel: 0707 58 50 40 

E-post: ser@geelmuyden-kiese.se 
 

 
 
Om Hemglass 
Hemglass startades 1968 av glassfabrikanten Eric Ericsson med en första Hemglassbil i Täby utanför Stockholm. 
Företaget har idag en rikstäckande distribution med 32 säljdepåer som drivs av egna företagare. Filialerna 
omfattar över 400 anställda och en vagnpark på 300 säljbilar som stannar på cirka 150 000 fasta 
försäljningsställen. Hemglass finns etablerat i Sverige, Danmark, Norge och Finland med en samlad 
glassförsäljning på över 1 miljard svenska kronor. 
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