
 

Med cirka 390 apotek runt om i landet och en omsättning på cirka 12 miljarder kronor är Apotek Hjärtat 
Sveriges största privata apoteksaktör. Visionen är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett 
personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är en del av ICA Gruppen. För 
mer information se icagruppen.se och apotekhjartat.se 

Nyhet 

Solna, 2017-09-26 

 

 

Apelsin och senapsfrön från Vadstena kryddar årets julsenap  

2017 års senap från Apotek Hjärtat är en grovkornig variant med senapsfrön odlade utanför 

Vadstena i Östergötland och smaksatt med frisk apelsin. Andra ät- och drickbara julnyheter är svart 

te med smak av vintertoffee, mörk choklad utan tillsatt socker samt finsk saltlakrits i påse.  

När julen nalkas fyller Apotek Hjärtat på med klassiska julprodukter som saffran, glöggkrydda och 

andra smaker för julbak och godispyssel. Varje år presenteras också en rad nyheter, bland annat 

apoteksklassikern senap. 2017 års senap är smaksatt med apelsin och är gjord på senapsfrön 

odlade utanför Vadstena i Östergötland.  

– Årets senap har en välbalanserad styrka och lagom sötma och apelsinen adderar en citrussötma 

som framträder i eftersmaken, säger Karin Andrén, kategorichef på Apotek Hjärtat. 

Värmande julte, mörk choklad och finsk lakrits  

Årets julte är ett klassiskt svart te med smak av vintertoffee, en blandning av gräddig kola, kryddig 

kanel, marsipan och kakao. En annan julnyhet är Apotek Hjärtats choklad utan tillsatt socker med 

en kakaohalt på minst 85 procent. Chokladen är rund och rik i smaken och har en karaktäristisk 

bitterhet. Nytt för i år är också en påse med speciellt utvald saltlakrits från Finland som har en lång 

tradition av lakritstillverkning.  

 

– Ingredienserna i Apotek Hjärtats julprodukter hämtas från utvalda tillverkare runt om i världen, allt 

från senapsodlingar i Östergötland till saffransfält i La Mancha i Spanien. Alla är noggrant utvalda 

för att uppfylla samma höga kvalitetskrav som vi ställer på övriga apoteksprodukter, fortsätter Karin 

Andrén. 

Hjärtats ät- och drickbara julnyheter 

Nyhet! Hjärtats Senap, årets smak Apelsin, 175 gram, 44,90 kronor. 

Nyhet! Hjärtats Svart te, årets smak Vintertoffee, 100 gram, 44,90 kronor. 

Nyhet! Hjärtats Choklad utan tillsatt socker, 42 gram, 24,90 kronor. 

Nyhet! Hjärtats Saltlakrits, 150 gram, 44,90 kronor. 

 

Julsortimentet finns på apotekhjartat.se och på utvalda Apotek Hjärtat från och med den  

6 november. Från och med den 4 december och fram till jul finns sortimentet på samtliga apotek, 

med vissa undantag från de Apotek Hjärtat som ligger i anslutning till en ICA-butik. 

Saffranspremiären är den 16 oktober.  

För mer information 

ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 
 


