
Ægte flødeis Ægte flødeis   

Sortiment 2020 
Sorbet       Økologisk       Flødeis       KIDS
Laktosefri     Vor fineste is     Vegan

... En is du kan stole på
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Mere information og flere gode is finder du længere fremme i kataloget.

Velkommen til et nyt år med nye smage. Som iselskere værner vi om smag og nydelse.  
Vi håber du får en rigtig god smagsoplevelse og måske endda en ny yndlingssmag!Præmiere  

for årets 
nye smage!

Årets smagsnyheder



Vanilje
Flødeis med  

ægte vaniljestang
varenr 10101 

BrowBrownienie
Chokolade flødeis med  

browniestykker og karamelsauce 
varenr 10305

KaramelHavsalt
Flødeis med karamelsmag, 

havsalt og karamelsauce 
varenr 10209

Knäck
Flødeis med nougatsmag og cho-

koladedyppet smørkrokant  
varenr 10203

Jordbær
Flødeis med  

jordbærsyltetøj
varenr 10102

HindbærHindbærSaltlakridsds
Flødeis med hindbærsmag  

og saltlakridssauce 
varenr 10306

Rom Rosin 
Flødeis med romsmag 

og romrosiner
varenr 10310

AppelsinChokoladeAppelsinChokolade  
Flødeis med appelsin- 
smag og kakaosauce 

varenr 10202

Chokoladeokolade  
Chokolade flødeis  
med kakaosauce 

varenr 10103

SSaltLakridsrids 
Flødeis med saltlakridssauce  

og lakridsfudge 
varenr 10307

 

Polkaa  
Flødeis 

med polkabolsjer 
varenr 10205

BlåBlåbær
Flødeis med  

blåbærsyltetøj
varenr 10201

PekannødKaramelKaramel
Flødeis med pekannødder 

og karamelsauce 
varenr 10308

Marcipanipan  
Flødeis med marcipan- 

rippel og chokoladestykker 
varenr 10315

Flødeis Laktosefri flødeis

Sorbet

TriTrippelChokolade  
Chokoladeflødeis med  

chokoladesauce og 
hvide chokoladestykker

varenr 10316

Unicorn  
Flødeis med blåbær/hindbærsmag, 

hindbærrippel og slikkugler  
varenr 10318

VVanilje
Laktosefri flødeis  

med ægte vaniljestang
varenr 10701 

SkovJordbær
Laktosefri flødeis med skovjordbær- 

smag og skovjordbærsyltetøj
varenr 10702

Økologisk  
flødeis

Vanilje
Økologisk flødeis  
med vaniljesmag

varenr 10601 

ManMangosorbet
Sorbet med mango

varenr 10501 

Passionssorbetorbet
Sorbet med passionsfrugt

varenr 10502

KaktusCitrus sorbus sorbet  
Sorbet med kaktus- og citrusfrugt 

varenr 10507

Hindbærsorbet  
Sorbet med hindbær og 

hindbærsyltetøj
varenr 10508
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Rome

KIDSSafran
Flødeis 

med safran 
varenr 10208

Kokos Yuzu
Flødeis med 
varenr 10320

Hasselnød 
Flødeis med pekannødder 

og karamelsauce 
varenr 10321

Karamel kaffelatte
Flødeis med pekannødder 

og karamelsauce 
varenr 10322

Lys Chokolade
Laktosefri flødeis af chokolade 

og chokoladesauce
varenr 10707

Melon
Laktosefri flødeis med  

melonsyltetøj
varenr 10708



                       

100% Vegan & 200% Taste
Vi vil gerne have at flere skal kunne nyde vores gode is. 

Derfor har vi to fantastiske produkter af vegansk is 
– sig hej til Ice Dream!

sweet dreams 
are made of this

Is lavet på kokosfløde med 
smag af chokoladesauce og 
kandiserede ristede  
hasselnødder  
varenr 10753

Is lavet på kokosfløde med 
smag af karamel, 

 saltkaramelsauce  
og ristede mandler 

varenr 10752

Vanilla 
Vor fineste flødeis med  
vanilje af bedste bourbónkvalitet
varenr 10401 
 
 

Walnut  
Vor fineste flødeis med  
valnødder og canadisk ahornsirup 
varenr 10402 
 

Pistacia  
Vor fineste flødeis med  
ristede pistacienødder 
varenr 10406 
 
 

Lemoncurd  
Vor fineste flødeis med 
lemoncurd og sprød marengs 
varenr 10404

 
 

Mere fløde. Flere eksklusive råvarer. Det bedste vi har.
Bredt sortiment og med vores vaniljeis kåret som verdens bedste .

Dessertis

Softice
Selvfølgelig har vi også softice i 
vores sortiment. Den findes både 
som flødemix og lavlaktosemix, så 
endnu flere kan nyde vores gode 
softice! 

Softice mix 2 l 
Vanilje Flødemix 

varenr 11981

Lavlaktose mix  
Vanilje veg.fedt 2 l 

varenr 11982

Softice

På spørgsmålet om, hvilket land verdens bedste is kommer 
fra, vil det være oplagt at svare Italien med sin gelato. 

Spørger man i stedet 13 af verdens førende is virksomheder 
er svaret: Den svenske isproducent Sia Glass. I hvert fald når 
det kommer til vaniljeis. Hvert år fejres isvirksomheder fra 

hele verden, når medlemmerne af IICC (international Ice cre-
am consortium) mødes. 2019 blev året, hvor Sia Glass vandt 

prisen og kan nu titles som verdensmester i vaniljeis. 

Gennem en blindtest blev den bedste is valgt, og for Sia 
Glass blev det til dobbelt i priser, da de også modtog prisen 

for ”Årets isproducent”. 



Niels Bohrs Vej 45          8660 Skanderborg        www.qfoods.dk        tlf. 7020 7227

Altid ægte frisk fløde
SIA Glass har en virksomhedsfilosofi som du  
ikke finder hos nogen anden isproducent i Sverige.  
Vores produkter laves af råvarer af høj kvalitet. 
Vores flødeis af består af frisk fløde fra tre lokale gårde.

Konstant nyudvikling
At være på forkant med udviklingen af isvarianterne på markedet har længe været SIA Glass’ 
ambition. Hver år udvikler vi nye og spændende smagskombinationer, som ikke er til at stå 
for, når man kigger i isboksen.

Produceret i Sverige
Vores ismejeri ligger i Slöinge, en naturskøn del af det sydlige Halland med Suseåen som 
strømmer gennem det naturskønne landskab.

Salgsorganisation

Salgschef Foodservice Account Manager Salgskonsulent  Account Manager 
   Midt- & Nordjylland Fyn & Sønderjylland  Sjælland 
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