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GLASSIG LATTE
Sia har tagit fram en glass som även passar i kaffedrinken
i glassbaren. Caramel Latte, en krämig gräddglass med
smak av kaffe latte och med karamellsås.
– En rolig twist på populära cold brews och kaffedrinkar.
En gräddig och söt kolavariant av den klassiska kaffelatten
blev en vinnare i vår provsmakning, meddelar Sia glass.
www.siaglass.se

VINKYL I TÄLJSTEN
På Ambientemässan presenterade det svenska företaget Täljsten
sin vinkylare i täljsten som håller
flaskan kall länge. Den placeras
i frysen i sex timmar och sedan
kyler den, direkt på bordet, en
75 cl flaska eller karaff på 9 cm
i diameter. Den väger 3,8 kilo så
inget gästerna vandrar iväg med i
första taget.
www.taljsten.com

STILFULLA
SITTPLATSER
Verner Pantons möbelserie
Pantonova lanserades för första
gången redan år 1971 och har nu
återlanserats, även för utomhusbruk i rostfritt stål. Delarna kan
sättas ihop för att skapa böjda
soffor, och de kan även användas
som individuella stolar – med eller
utan kuddar.
www.montanafurniture.com

Nyheter för
utesäsongen
PROTEINGLASS
Inför våren 2020 utökar Barebells
sitt utbud med Raspberry Licorice Ice Cream Stick – en krämig
hallonglass doppad i saltlakrits.
Den är precis som det övriga sortimentet berikad med protein och
utan tillsatt socker.
www.barebells.se

Snart är dags att öppna uteserveringen,
trädgårdscaféet och sommarcampingen. Här är ett
axplock av säsongens möbelnyheter för utomhusbruk
och säsongens nya glassar.

SERVERINGSVAGN
Serveringsvagn på hjul som passar för gästernas välkomstdrink och snacks. Passar även bra
som ett sideboard i hotellrummet.
www.rusta.se
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KLADDKAKEGLASS
Bland säsongens
nyheter från
Triumf finns nya
glassen Farbror
Arnes Kladdkaka,
en chokladgräddglass med en
kärna av kladdkaka, doppad i
mjölkchoklad.
www.triumfglass.se

ÅTERVINNINGSBAR
FÖRPACKNING

SUNDBORN

I slutet av februari lanserades pinnglassar från 3
Vänner. Pinnglassarna är fyllda med chokladtryffel,
rostade nötter, hemkokt kolasås och jordnötssmör.
Två av dem är dessutom veganska med bas av
kokosgrädde. 3 Vänners pinnglass-förpackningar är
100% återvinningsbara.
www.3friends.com/sv/

Trädgårdsmöbler inspirerade av de som
Karin och Carl Larsson hade i sin trädgård
i Sundborn. Alla delar är hopfällbara och
handmålade i rött, grönt, grått eller vitt.
Tillverkade i tätvuxen och kvistfri kärnfuru.
www.westanqvarn.se

www.hotellorestaurang.se
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