
 
 
Julnyheter från Apotek Hjärtat 2021 – årets senap 
får smak av calvados 
 

Apotek Hjärtats traditionsenliga julsortiment med klassiska produkter som glöggkrydda, svensk 

blomsterhonung och marmelad med smak av apelsin och saffran får även i år sällskap av några 

välsmakande nyheter. Ett svart te med smakinspiration från julklassikern skumtomte samt 

dragerade saffransmandlar med vit choklad och mjölkchoklad gör det befintliga sortimentet 

sällskap på hyllorna. Årets senap får smak av calvados, med toner av vinteräpplen, mandelmassa 

och vanilj. 

 

Det återkommande julsortimentet från Apotek Hjärtat präglas av traditionella och uppskattade 

julsmaker, så som senap, saffran och glöggkrydda. Utöver det klassiska julsortimentet 

presenteras varje år ett antal nyheter tillsammans med en ny smak på storfavoriten "Årets 

senap" – i år med smak av calvados. 

 

– Varje år har vi som ambition att kombinera våra traditionsenliga julprodukter med några 

spännande nytillskott. Vi lever med julen året om och tittar på spännande trender och nya 

smakbilder. Utöver vår klassiska senap tar vi varje år fram en ny variant, och årets senap med 

smak av calvados kombinerar härliga toner av vinteräpplen, mandelmassa och vanilj, säger Linda 

Senning, produktchef på Apotek Hjärtat.  

 

Bland nyheterna återfinns även dragerade saffransmandlar med mjökchoklad och vit choklad, 

samt årets nya te som smaksatts med inspiration från julgodisfavoriten skumtomte - ett svart te 

med smak av jordgubb, vanilj, lakritsrot och catuaba bark.  

 

Julsortimentet finns tillgängligt på apotekhjartat.se och på samtliga apotek* från och med den 25 

oktober 2021.  

 

Julnyheter från Apotek Hjärtat 2021 

 

Senap, årets smak är calvados. 175 g, 44,90 kr. 

Få produkter är så tydligt förknippade med det svenska julköket som senap. I år erbjuder Apotek 

Hjärtat en klassisk grovkornig senap som smaksatts med calvados. 

 

Svart te – med smakinspiration av Skumtomte. 90 g, 44,90 kr.  

Svart te med smak av Skumtomte, med toner av jordgubb, vanilj, lakritsrot och catuaba bark. 

Värmer gott under kalla vinterkvällar.  



 

Saffransmandel. 150 g, 44,90 kr.  

Dragerade mandlar med mjölkchoklad, vit choklad och med ett överdrag av saffran. 

 

Befintliga produkter i julsortimentet 

Saffran finmald. 0,5 g, 29,90 kr 

Senap original. 175 g, 44,90 kr 

Rooibos, 90 g, 44,90 kr.  

Chokladmandlar. 150 g, 44,90 kr. 

Chokladhjärtan. 130 g, 44,90 kr. 

Lakritschoklad. 150 g, 44,90 kr. 

Chokladtryfflar. 150 g, 44,90 kr. 

Svensk blomsterhonung. 154g, 44,90 kr. 

Marmelad Saffran & Apelsin 150 g, 44,90 kr. 

Glöggkrydda. 25 ml, 44,90 kr. 

Pepparmyntsolja. 10 ml, 44,90 kr. 

 

För mer information 

ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, 

apotekhjartat.se, icagruppen.se 

 

*Med undantag för apotek i anslutning till ICA Maxi. 
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