
 

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 

2018-10-26 
 

Årets julnyheter från Apotek Hjärtat 
 

Snart dukar Apotek Hjärtat upp med sitt klassiska julsortiment. En jultradition är årets senap som i år 

smaksatts med svartpeppar. Andra ät- och drickbara nyheter är dadelbollar med kakao, hallon och  

lakritschokad, två olika sorters te samt en ekologisk apelsinmarmelad med smak av saffran. 

Julsortimentet rymmer även klassikern Apotek Hjärtats spanska saffran. 

 

När det lackar mot jul fyller Apotek Hjärtat på med klassiker som saffran, pepparmyntsolja och andra 

smaker för julbak. Varje år presenteras också en rad spännande nyheter. Årets senap är en klassisk 

grovkornig senap som lyfts med svartpeppar. 

 

–  Årets senap uppnår en spännande och balanserad smak med hjälp av hetta från pepparn i 

kombination med den sötstarka julsenapen. Svartpeppar har en historisk koppling till apoteken. Förr i 

tiden var peppar eftertraktat som medicin och ansågs vara ett mirakelmedel som kunde kurera allt 

från hosta till ormbett, berättar Karin Andrén, kategorichef på Apotek Hjärtat.  

 

Juliga smakkombinationer  

Årets julnyheter förenar klassiska julsmaker i nya kompositioner - en ekologisk apelsinmarmelad 

smaksatt med saffran, lakritskulor som sammanför sötman från vit choklad och syrligheten från 

hallon samt kakaopudrade dadelbollar med jordnötter och kokos. Årets te-nyheter är en vit och grön 

te-blandning med äpple och kanel samt ett mustigt svart te med smak av kakao, kardemumma och 

kanel. I sortimentet finns också glasunderlägg prydda med utvalda medicinalväxter att ställa 

tekoppen på.  

 

Julsortimentet innehåller även återkommande favoriter som lakritsstänger, glöggkryddor, 

chokladtryfflar, svensk blomsterhonung och spanskt saffran av högsta kvalitetsklass. 

 

–  Gemensamt för Apotek Hjärtats julprodukter är noggrant utvalda leverantörer och ingredienser för 

att säkerställa samma höga kvalitet som i vårt övriga apotekssortiment fortsätter Karin Andrén.  

 

 

För produktprover 

Nathalie Folkeryd, Wenderfalck  
+46 73 0530 53 56, nathalie@wenderfalck.com  
 

För mer information: 

Petra Wilson, Apotek Hjärtat, 072-452 01 80, petra.wilson@apotekhjartat.se 
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Hjärtats julnyheter 2018 

 

Hjärtats Senap, årets smak Svartpeppar, 175 gram, 44,90 kr. En klassisk grovkornig senap som i år 

lyfts med svartpeppar. En balanserad smak av hetta från pepparn i kombination med sötstark 

julsenap. 

 

Hjärtats Marmelad Apelsin Saffran, 150 gram, 44,90 kr. Ekologisk marmelad med två av julens 

godaste smaker, prova gärna till en bit mild hårdost eller nybakat bröd.  

 

Hjärtats Hallon & Lakritschoklad, 150 gram, 44,90 kr. Vackert rosa kulor med kärna av lakrits, 

omsluten av söt vit choklad som pudrats med syrligt hallon.  

 

Hjärtats Dadelbollar Kakao, 100gram, 29,90 kr. Dadelbollar med jordnötter och kokos, pudrade med 

kakao. Pralinstora hälsogodis att njuta av som de är eller tillsammans med en kopp te/kaffe. 

 

Hjärtats Svart te, årets smak Kakao, Kardemumma, Kanel, 100 gram. 44,90 kr. Svart löste med 

smak av kakao, kardemumma och kanel. Ett mustigt vinterte som värmer inifrån och ut. 

 

Hjärtats Vitt te, årets smak Äpple och Kanel, 70 gram, 44,90 kronor. Vitt löste med smak av äpple 

och kanel som för tankarna till nybakad äppelpaj.  

 

Glasunderlägg, pack om fyra, 79.90 kr. Glasunderlägg av FSC certifierad björkfanér med motiv av 

klassiska medicinalväxter - johannesört, saffran, rölleka och mariatistel. Tillverkade i Småland.  

 

 

 

Julsortimentet finns på utvalda Apotek Hjärtat och på apotekhjartat.se från 5 november. Från och 

med den 26 november och fram till jul finns sortimentet på samtliga apotek, med vissa undantag 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


