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Forhandles af:  

 



Giv omsætningen 
et kick & tiltræk 

den bevidste kunde 
 
 

 
SMOOTHIES IS-KAFFE OG LEMONADER ER DET PERFEKTE SUPPLEMENT 

TIL DIT UDVALG AF SNACK OG TO-GO PRODUKTER. DE TILTRÆKKER FLERE 
KUNDER, ISÆR DE UNGE, OG GØR DIN BUTIK TIL DET NATURLIGE STED AT KØBE 

FRISKE SOMMER DRINKS TIL FROKOSTEN OG NÅR LYSTEN MELDER SIG.  
 

 
moothien og Lemonader er 
blevet en populær energi- 
booster blandt danskerne. 

Vi drikker den til morgenmaden, til 
frokosten og ud på Eftermiddagen, 
når energiniveauet trænger til et 
løft. På den måde får vi nye kræfter 
og lidt til den søde tand uden at 
skulle ”falde i” med slik og sodavand. 
 
 
Blend dig til flere kunder 

Tag smoothies ind i dit vare- 
sortiment og giv kunderne endnu en 
god grund til at besøge din butik. 
Især Generation Z elsker den søde 
drik, og det giver dig alletiders 
mulighed for at tiltrække den nye 
købestærke kundegruppe. 
 
Vi har gjort det nemt 

For en travl butik kan det være 
besværligt og tidskrævende at lave 
smoothies fra bunden. Men du skal 
ikke snydes for den gode, ekstra 
omsætning, så vi har udviklet et 
koncept med lækre IS-KAFFE, 
smoothie- & lemonade blandinger.  
 
 
SMOOTHIE  
skal blot hældes i blenderen direkte 
fra posen 150g og blandes med juice 
ca. 250 ml. 
 

IS-KAFFE 
Afmål ca. 60 gr is-kaffemix og til sæt 
et glas isterninger og lidt vand.  
 
Start blenderen, og få sekunder 
senere har du en lækker, frisklavet 
drink. 
 
LEMONADERNE  
Kommer sammen med smarte retro 
glas, hvor du tilsætter 40 gr til første 
måle streg, tilsæt danskvand til 
næste måle streg, rør rundt, fyld 
glasset op med isterninger og sæt 
noget eksklusivt Pynt i/på Glasset og 
server straks med sugerør. 
 
Alt det gode er bevaret 

Vores smoothie blandinger består af 
frossen frugt af høj kvalitet. 
Frugterne bliver høstet lige inden, 
modningen topper, hvorefter de 
renses, skæres og nedfryses. Fordi 
frugterne hurtigt kommer på frost, 
bevarer de bedst muligt deres 
vitaminer, mineraler, smags- og 
farvestoffer. Alt det gode er kommet 
med i posen. 
 
8 NYE friske varianter 

Vores sortiment af IS-KAFFE, 
smoothie- & lemonade rummer i dag 
varianter, der alle ser forrygende 
godt ud, når de serveres for kunden: 
 

SMOOTHIE : 
� Jordbær/banan – Tropical 
� Ananas/ Mango - Sunshine 

 
og dertil ægte dansk æblemost (ikke 
fra koncentrat og uden tilsat sukker) 
Du får smoothieblandingerne i 
portionsposer  a 150 g, så du nemt 
og hurtigt kan levere en frisklavet 
lækkerbisken. 
 
LEMONADER :  
 

� Lemon 
� Fersken  
� Jordbær/Lemon 
� Granatæble 

 
IS-KAFFE: 

� Iceccino - iced coffee 
 
Bestil nu og vær klar til 

sommersalget 

Smoothies er et sikkert sommerhit, 
så vær med fra starten, når 
forårssolen rammer danskerne. Ud 
over de gode råvarer skal du blot 
have en blender og klare bægre at 
servere i.  
Det og marktingsløsninger kan vi 
også hjælpe dig med; kontakt din 
CAREFOOD distriktschef med det 
samme 

   
Se opskrifter og downloads på www.Carefood.dk  

S
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Frisklavede smoothies 

De nye lækre smoothies er 100 % naturlig og ikke tilsat sukker, tilsætningsstoffer eller 
farver. Frugtblandingerne kommer på frost, og er afmålt, så de passer til smoothiebægrene. 

Det gør dem nemme at opbevare og anvende hele året, uafhængig af sæson. 

 
Smoothie Sunshine * 
Ananas, mango,  
CAREFOOD varenr. 170125  
FSD: varenr. 239206 
20  poser à 150g 

  
Smoothie Strawberry Tropical * 
Jordbær, banan 
CAREFOOD varenr. 170120 
FSD: varenr. 239207 
20 poser à 150g 

på side 52 
De nye lækre smoothies er 100 % naturlig og ikke tilsat sukker, tilsætningsstoffer eller farver. Frugtblandingerne kommer på 

*frost, og er afmålt, så de passer til smoothiebægrene. Det gør dem nemme at opbevare og anvende hele året, uafhængig af sæson. 

 

 

Iceccino - iced coffee ICE CUBES *  
CAREFOOD varenr. 180050 CAREFOOD varenr. 170700 
FSD: varenr. 261037 
6  poser à 1000g 

 

BLENDED COFFEE & ICE - Denne lækre is kaffe er en blanding af mokka, cappuccino og knust is og kan fremstilles i en 
blender eller granita maskine. FROZEN Iceccino er et pulvermix, som er blandet med hjertet til en uimodståeligt velsmagende 
is kaffe. 
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Frisklavede Lemonader 

De fire nye lækre lemonader er 100 % naturlig.  
Frugtblandingerne kommer som tørvarer, og er nem at afmåle i de unikke retro glas. 

Det gør dem nemme at opbevare og anvende hele året, uafhængig af sæson. 
  

 

 

Lemonade GLAS (koncept glas) 

CAREFOOD varenr. 131999 
FSD: varenr. JA 
SÆLGES i 12 stk. kasser eller  

Gratis ved køb af min 3 kasser forskellige  

 

Lemonade Marketing  

CAREFOOD varenr. 131998 
FSD: varenr.  
 

Gratis ved køb af min 3 kasser forskellige  

 

 

 

 

 

Lemonade 

Jordbær/Lemon 
CAREFOOD varenr. 131970 

FSD: varenr.   JA 
6 flasker à 1300g 

 

Lemonade  

Lemon 
CAREFOOD varenr. 131980 

FSD: varenr. 257603 
6 flasker à 1300g 

 

Lemonade  

Granatæble 
CAREFOOD varenr. 131975 

FSD: varenr. 257605 
6 flasker à 1300g 

 

Lemonade  

Fersken 
CAREFOOD varenr. 131970 

FSD: varenr. 257604 
6 flasker à 1300g 
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