Glæden ved is
KATALOG 2021

5L FLØDEIS &
SORBET

Smagfulde is
FRA SVERIGE

Gammeldags vanilje
Flødeis med vaniljestang
varenr. 42000

Mango passion sorbet
Sorbet med mango og passion
varenr. 50059

Jordbær
Flødeis med jordbærsyltetøj
varenr. 42001

Hindbær sorbet
Sorbet med hindbær
varenr. 11111

Chokolade
Chokolade flødeis
varenr. 42012

Citron sorbet
Sorbet med citron
varenr. 50097

Saltet karamel crunch
En fantastisk lækker karamelis lavet af frisk
svensk fløde med sprøde karamelstrykker
og saltet karamel crunch.
varenr. 42048
Pistacie
varenr. 42013

Blåbær
varenr. 42014

Knäck
varenr. 42036

Saltet karamel
varenr. 42048

Gammeldags nougat
varenr. 42010

efri

Laktos

Lakrids
varenr. 42015

Rom Rosin
varenr. 42009

Chokolade og
marshmallows
varenr. 42018

Hvid chokolade og
hindbær
varenr. 42051

Mælkechokolade
varenr. 42042

TRIUMF IS FYLDER 75 ÅR!
EN SVENSK FAMILIEVIRKSOMHED

1946. Begyndelsen på Arne Müntzings drøm

om at blive en selvstændig erhvervsdrivende
blev opfyldt i 1946, hvor han startede Triumf
Glass op i Göteborg. Hver dag lavede han
600 liter is ud fra friske råvarer fra udvalgte
svenske gårde.

1958. Arnes salg af is steg for hvert år, og i 1958 købte

han den nedlagte Siemens-fabrik i Sävedalen uden for
Göteborg. Den årlige produktion var nu 350.000 liter is.

1982. En ny generation overtager. Efter mange års hårdt og målrettet arbejde overdrager
Arne Triumf Glass til sine fire sønner.

I dag. Tredje generation har nu overtaget Triumf Glass,
og udviklingen fortsætter stadig. Til foråret 2021 vil en
tilbygning på 1200 kvm blive indviet, og dette betyder
nye muligheder for Triumf Glass.
Triumf Glass tager ansvar for bæredygtig udvikling!
For at reducere klimapåvirkningen investerer de solpaneler på taget, da mottoet omkring solen er, at når den
skinner, sælger Triumf Glass mere is, og har derved brug
for at producere mere.
Triumf Glass har især fokus på 4 af FN’s verdensmål,
som de gerne vil opnå inden år 2030: Fjernelse af ekstrem fattigdom. Reduktion af uligheder og uretfærdigheder i verden. At fremme fred og retfærdighed. Løsning af klimakrisen.
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