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Julnyheter från ICA

Till julminglet

ICA Skivad griljerad julkyckling
Inför julen lanserar ICA färdigskivad griljerad julkyckling med smak av 
senapsfrö och kryddpeppar. sortimentet finns även skivad griljerad 
julskinka, kokt samt lättrökt. Förpackning 120 g och 250 g. Finns i butik 
från och med vecka 43. 

ICA Räddad frukt äppelmust
I samarbete med företaget Rescued Fruits tar ICA tillvara på frukt som 
annars hade blivit svinn och nu istället blir till must. ICA lanserar en ny 
smak inför årets julsäsong; en äppelmust med smak av kanel. Musten 
passar till glöggminglet och kan serveras både varm och kall. Nyhet i 
butik från och med vecka 47. 

ICA I love eco ekologisk alkoholfri glögg 
I ICAs glöggsortiment finns ICA I love eco ekologisk glögg med balans av 
sötma och syrlighet, med smakinslag av nejlika, bär, russin och julens alla 
kryddor. Glöggen serveras varm. Finns i butik från och med vecka 41. 

ICA I love eco hasselnötskräm
Nu lanseras ICA I love eco ekologisk hasselnötskräm som dessutom är 
Fair Trade-märkt. Hasselnötskräm är gott som pålägg på smörgås så väl 
som till julbaket eller nyårsdesserten. 350 g. Nyhet i butik från och med 
september. 

ICAs årliga kundundersökning* visar att det blir allt mer populärt med vegetariska 
inslag på julbordet och större intresse för grönsaker tillsammans med det traditionella 
på julbordet. Ekologiskt och närproducerat är fortsatt viktiga parametrar vid valet av 
råvaror till julen. Inför julen 2017 presenterar ICA nyheter som passar så väl det klassiska 
julbordet som det grönare julbordet.



Andra bullar till julbordet 

ICA Gott liv grönsaksbullar
ICA Gott liv grönsaksbullar är ovo-vegetariska och baserade på 
sojaprotein. Grönsaksbullarna innehåller 28 procent grönsaker, 
bland annat morot, gröna ärtor och röd paprika. 200 g. Finns i butik nu. 

ICA Laxbollar
ICA lanserar laxbollar för att göra det enklare att äta mer fisk. 
Laxbollarna passar som alternativ till de traditionella köttbullarna så 
väl i vardagen som på julbordet. 325 g. Nyhet från och med september.   

ICA Torskbollar
I samma serie som laxbollarna, lanserar ICA torskbollar av MSC-märkt 
torsk. Torskbollarna är smaksatta med broccoli och morot – passar som 
variation både i vardagen och på julbordet. 325 g. Nyhet i butik från och 
med september.  

Julens gröna hjältar 

ICAs julsortiment för Childhood
ICA stödjer stiftelsen World Childhood Foundation som arbetar för barns 
rätt till en trygg och kärleksfull barndom, både i Sverige och i resten av 
världen. I ICAs julsortiment finns utvalda varor där mellan 50 öre och 10 
kronor per vara går till Childhoods viktiga arbete, till exempel:  

•   ICA Skuren grönkål, rödkål och vitkål
•   ICA Delikatesspotatis Ratte och Marilyn 
•   ICA Plommontomater och morötter
•   ICA Saffran

Produkterna till förmån för Childhood finns i butik från och med vecka 47.

ICA Förkokta rödbetor
Förkokt rödbeta är en genväg till mer grönt på julbordet, utan bestyr 
med skalning och lång koktid. Rödbeta passar i julbordsklassikern 
sillsallad – eller till en annan klassiker; skiva rödbetan och smula över 
chevréost och in en stund i ugnen, servera med valnötter och honung. 

ICA Picklad gurka
En genväg till picklandet hemma; ICA lanserar picklad gurka, gott 
till köttbullarna i veckan så väl som till julbordet. I serien av picklade 
grönsaker finns även rödlök, morötter och kimchi. Förpackningarna är 
på 200 gram och finns i butik från och med september. 
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Klassiker på julbordet

ICA Selection Helgkalkon
ICA Selection helgkalkon är rimmad och kokt och av svensk kalkon, för 
de som önskar variation på julbordet. Tillsammans med en senaps- och 
ströbrödsgriljering gör sig smakerna i kalkonen som bäst. Helgkalkonen 
väger cirka 1 kg. Nyhet i butik från och med vecka 44. 

ICA I love eco Julskinka
ICA I love eco svensk julskinka från KRAV-ekologisk köttråvara. Julskinkan 
är rimmad och väger 3 kg. Ugnstek eller koka julskinkan med till exempel 
kryddpeppar, lagerblad och lök. Skär bort svålen och griljera i ugn. Det 
finns även kokt ekologisk julskinka. I butik från och med vecka 48.

ICA Selection Frilandsgris Julskinka
Grisarna går ute året runt och har möjlighet att gå in där det finns 
mycket halm och plats att röra sig fritt. Uppfödningssättet ger grisarna 
ett så naturligt liv som möjligt. ICA Selection julskinka av svensk 
frilandsgris är förkokt med svål och väger 2,5 kilo. Finns i butik från och 
med vecka 48. 

ICA I love eco Laxfilé 
Nu finns ICAs färska fisk i skinpack-förpackning. Skinpack förlänger 
hållbarheten för färsk fisk med minst tre dagar, upp till tolv dagar. 
Förpackningen är mer miljövänlig då allt syre tas bort vid packning vilket 
gör förpackningen mindre än innan och att det inte transporteras någon 
onödig luft. I sortimentet finns bland annat ekologisk och KRAV-märkt 
färsk laxfilé. 

ICA Kallrökt lax bufféskuren
Kallrökt lax i skivor passar på buffén eller till en sallad. Den här laxen är 
odlad i Norge och är skuren i något tjockare skivor för att bli mer matiga 
och enklare att servera på julbordet. Finns i butik från och med september.

Lokala avvikelser i sortiment mellan olika ICA-butiker kan förekomma.

*ICAs kundundersökning, december 2016.

För mer information
ICAs presstjänst, telefon: 010-422 52 52 

Bilaga till Nyhet ICA Jul, 13 september 2017 – Produktfakta 


