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Unikt	  för	  alla	  glassälskare:	  

Mjukglass	  hemma	  –	  Arla	  gör	  det	  möjligt	  	  	  
 

Tillsammans med finländarna äter vi svenskar mest glass i hela Europa, drygt 11 liter per 
person och år*. Fram till nu har mjukglass varit förknippat med sommar och glasskiosker 
men lagom till vår- och sommarsäsongen lanserar Arla mjukglass för hemmabruk. 
Nyheterna kommer i de klassiska glassmakerna vanilj, jordgubb och choklad och gör det 
möjligt att njuta mjukglass året om. Finns i butikens mejerikyl från vecka 19.  
 
Av den totala glassmarknaden står glass för 
hemmakonsumtion för 50 procent av volymen**. Men 
hittills har det inte funnits mjukglass för hemmabruk. 
Förrän nu. Vecka 19 lanseras tre mjukglassvarianter i 
butik. Produkten är därmed unik i segmentet glass för 
hemmabruk. 
 
Mjukglassen är enkel att tillreda. Häll smeten i en bunke 
och vispa med elvisp i cirka två minuter. Ställ bunken i 
frysen och frys i minst 3,5 timmar. Ta ut och vispa till en krämig mjukglass. Med glassmaskin tar 
det endast 30 minuter att göra färdig mjukglass. Vispa, frys och njut helt enkelt!  
 
Smaksätt gärna den frysta mjukglassen efter eget tycke och smak med exempelvis bär, kaksmulor, 
krossad choklad eller hackade nötter. Mjukglassen är också god att servera som tillbehör till 
exempelvis kladdkaka och paj eller att avnjutas precis som den är. 
 
– Idag vill vi laga mat från grunden. Och vi ser att även efterrätter är den del av måltiden där 
konsumenterna fortfarande söker efter enkla lösningar. Därför är det spännande att presentera en 
helt ny och unik glassupplevelse för hemmakonsumtion. Vår mjukglass är lika enkel att tillreda 
som god att avnjuta och var och en har möjlighet att sätta sin egen prägel på glassen med olika 
varianter av strössel och såser, säger Elisabeth Hedenljung, varumärkesansvarig för Arla Köket. 
 
Produktinformation  
Arla Köket mjukglass är gjord på färsk grädde och lanseras i smakerna vanilj, jordgubb och 
choklad. De finns i butik från vecka 19 och kommer i smidiga tetraförpackningar om 5 dl (en 
förpackning blir 6 dl färdig mjukglass). Mjukglassen har ett rekommenderat cirkapris på 29,90 
kronor. Mjukglassen har en fetthalt på 5,5-6 procent beroende på sort.  
 
Receptblad och högupplösta produktbilder bifogas med utskicket.  
 
* Euromonitor 2010, ** glassriket.se.  



För mer information kontakta:  
Inger Söderlund, PR-chef Arla Foods 
Tel: 08-789 58 84, 070-689 58 84 
E-post: inger.soderlund@arlafoods.com 
 
Elisabeth Hedenljung, varumärkesansvarig Arla Köket 
Tel: 08-789 54 40, 0706-89 54 40 
E-post: elisabeth.hedenljung@arlafoods.com 
 
För varuprover, vänligen kontakta: 
Evelina Fooladi, Prat PR 
Telefon: 0722-52 14 84 
E-post: evelina.fooladi@prat.se   
 
För högupplösta bilder: http://www.mediabank.arla.net/legacy/ eller kontakta Evelina 
Fooladi enligt kontaktuppgifter ovan  
För fler recept och inspiration besök: www.arla.se/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Arla 
Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12 000 mjölkbönder i sex nordeuropeiska 
länder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter 
av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter. Mer information om Arla Foods 
www.arla.se.  


