Lakrits

Söt som du, Genom eld & sot,
					
Vältra dig i kärlek eller kanske
lite Heta känslor. Svart af Hälsingborg är vår leverantör av svartlakrits som tagit
lakritsen till en helt ny nivå. Kvaliteten är hög och i tidens anda är den dessutom
befriande fri från gelatin och palmolja.
MJUK LAKRITS

DRAGERADE LAKRITSKULOR

Söt som du

Genom eld och sot

125 g burk, art 47554
150 g påse, art 47502
Gudomligt mjuk sötlakrits som är
lika fin att titta på som att smaka,
precis som du.

Heta känslor

125 g burk, art 47555
150 g påse, art 47503
Sötlakrits med het chili, som får
allt i kroppen att hetta till.

LAKRITSKARAMELL
Huller om buller jordgubb

125 g burk, art 47558
Jordgubb och lakritskaramell med
saltpulver.

Huller om bullerl citron

En nypa salt

125 g burk, art 47556
150 g påse, art 47505
Mjuk härlig lakrits fylld med sälta.
Tänk dig när du turar mellan
Helsingborg och Helsingör när du
får det saltstänkta havet mot din
mjuka kind.

150 g kartong, art 47511
Mjuk härlig saltlakrits dragerad i både vit och
mjölkchoklad. Den ena med tydlig smak av
saltlakrits och lakritspulver och den andra
en saltlakrits som för tankarna till Salty
Caramel. Tillsammans kan vi övervinna allt.
Två är alltid starkare än en.

Kärleksfull som du

125 g burk, art 47559
Citron och lakritskaramell med
saltpulver.

150 g kartong, art 47512
En söt mjuk lakrits dragerad med vit choklad
och hallonpulver. Underbar hallonsmak som
får dig att känna sommaren året runt.

Huller om buller lakrits

Vältra dig i kärlek

125 g burk, art 47560
Salmiak och lakritskaramell med
saltpulver.

150 g kartong, art 47513
Saltlakrits med mjölkchoklad som vältrats
i det finaste lakritspulvret, en riktig lakritsbomb. Det kan aldrig bli för mycket av det
goda, varken av lakrits eller dig.

Kyssta grodor

Omväxlande känslor

Bär med mig

Lakritskulor i presentask

150 g påse, art 47501
En mix av sura och salta grodor,
prova att kyssa en och se om du
finner den du håller kär.

150 g kartong, art 47514
En sötlakrits dragerad i vit choklad och
toner av krossad rålakrits. Ger en sötma
som omfamnar alla olika känslor.

125 g burk, art 47557
150 g påse, art 47504
Saltlakrits med fina toner av
skånska hallon som du kan bära
med dig till din käresta.

400 g En salig blandning, art 47525
400 g Oändligt älskad, art 47536

Art.nr

Förs.enhet

Transportförp.

Förvaring

Tillv.land

47501-47505 Mjuk lakrits i påse

st

15x150 g

Kolonial

Sverige

47554-47557 Mjuk lakrits i burk

st

12x125 g

Kolonial

Sverige

47558-47560 Lakritskaramell i burk

st

12x125 g

Kolonial

Sverige

47511-47514 Dragerade lakritskulor i kartong

st

8x150 g

Kolonial

Sverige

47525 Dragerade lakritskulor i presentask

st

5x400 g

Kolonial

Sverige

47536 Dragerade lakritskulor i presentask

st

5x400 g

Kolonial

Sverige
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Presentaskar med dragerad lakrits i de fyra
olika smakerna ovan.

