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Julens nyheter från ICA
En undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av ICA visar att två av tre svenskar önskar ett
mer varierat julbord, och många kan tänka sig att introducera nya rätter på julbordet. ICA
presenterar flera nyheter i sitt julsortiment som passar både det varierade och traditionella
julbordet. I år lanserar ICA även utvalda julprodukter som stödjer Röda Korsets arbete.

För den som önskar variation i jul
ICA jul kålrot
Griljerad kålrot passar perfekt som ett grönt alternativ till julskinkan. Finns i butik från och med
vecka vecka 47.
ICA smaksatta dadlar pepparkaka
Färska dadlar med smak av pepparkaka blir ett självklart inslag på adventsfikat. Servera dem som
de är eller varför inte doppa dem i choklad eller fylla dem med mandelmassa? Nyhet från och med
vecka 47.

Fisk
Lagom till årets julbord presenterar ICA två limited edition-fiskprodukter i sitt sortiment från vecka
47 i begränsad upplaga:
ICA Rosé och fänkålskravad lax
Förädlad lax som är rosé- och fånkålsgravad och blir ett spännande inslag till
årets julbord.
ICA Björkrökt lax
Förädlad och björkrökt lax som gott och nytt inslag på julbordet.

Julbordets självklara klassiker
ICA KRAV-ekologisk julskinka
Även om många kan tänka sig ett mer varierat julbord fortsätter julskinkan toppa
listan som svenskarnas favoriträtt på julbordet. I år lanserar ICA denna populära
klassiker i en mindre ekologisk variant på ca 1,8 kilo. Perfekt för de som vill
komplettera julskinkan med fler gröna alternativ. Finns både som rimmad och
kokt från och med vecka 47.
ICA jul fast potatis
Oavsett om du serverar den kokt, stekt eller i en Janssons frestelse så är potatisen en trogen
favorit på julbordet. Från vecka vecka 47 finns ICAs fasta potatis i 3 kg påsar.
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Dryck
ICA Julmust
ICAs julmust är tillverkad efter orginalrecept från 1910 och har nu fått ett designlyft
som andas ännu mer högtid. Finns både som Original och Light sötad med sötningsmedel.
ICA Selection Äppelmust med ingefära
ICAs nya äppelmust är ett perfekt alkoholfritt alternativ på glöggminglet eller julfesten.
Gjord på syrliga äpplen och ingefära och fungerar även utmärkt som måltidsdryck.
Kommer i 63 cl glasflaska från och med vecka 35.

Bröd
ICA Halländskt vörtbröd med russin
Ett gott julbröd är en självklarhet på julbordet. ICAs halländska vörtbröd finns nu även med
russin, nyhet i butik från och med vecka 45.

ICAs julsortiment för Röda Korset
Under julen 2018 presenterar ICA ett julsortiment som säljs till förmån för Röda Korset, världens
största katastroforganisation. I Sverige arbetar Röda Korset bland annat med delaktighet och
integration genom att skapa mötesplatser där människor kan bryta ofrivillig isolering och etablera
trygga och meningsfulla sociala sammanhang. ICAs Röda Korset-sortiment lanseras vecka 46 och
det finns 27 stycken utvalda varor där mellan 25 öre och 5 kr går Röda Korsets arbete, exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ICA Saffran
ICA Julpepparkakor
ICA Glögg alkoholfri
ICA Småblad vintermix
ICA Plommontomat
ICA Folke hårdost
ICA Jul clementin i korg
ICA Jul skuren grönkål
ICA Extra fin prinskorv
ICA Digestive

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