
Støtt oss og kjøp lokal saft! 

Eplemost klar 

Drikkeklar Bringebærsaft:

Mosten er filtrert, ren, usukret og klassisk råsaft fra friske, 
saftige epler med den gylne fargen vi er så kjent for. Kan 
blandes med litt vann for en mildere smak. Drikkes kald, 
når som helst. Ideell til smoothies.

Eplemost med fruktkjøtt

Ren råsaft av friske, saftige epler høstet i Norge. En 
ekte epledrikk som passer godt som kald drikke til alle 
anledinger. Ypperlig som ingrediens i smoothies.

Drikkeklar bringebærsaft laget av norske, solmodne 
bringebær tilsatt friskt vann. Perfekt til hytteturen, 
bursdagsfesten eller rett og slett hjemme i kjøleskapet.

Kun
160 kr pr.kartong

Bestselger!

3 liter

3 liter

3 liter

Jeg som selger heter:

Min forening/klasse:

Vi sparer til:

Ingredienser: 100 % ren råsaft av norske epler tilsatt ascorbinsyre (vitamin C)
Næringsinnhold per. 100 g: Energi 175 kJ/42 kcal, Fett 0,2 g hvorav mettede 
fettsyrer 0 g, Karbohydrater 9,9 g hvorav sukkerarter 9,9 g, Protein <0,3 g, Salt 0 g
Holdbarhet og oppbevaring: Oppbevares mørkt og gjerne kjølig. Åpnet pakning er 
holdbar i 30 dager i kjøleskap ved 4 grader C.

Ingredienser: Råpresset, ufiltrert eplemost av norske epler, tilsatt ascorbinsyre 
(vitamin C) Næringsinnhold per. 100 g: Energi 197 kJ/47 kcal, Fett 0,2 g 
hvorav mettede fettsyrer 0 g, Karbohydrater 11,1 g hvorav sukkerarter 11,1 
g, Protein <0,3 g, Salt 0 g Holdbarhet og oppbevaring: Oppbevares mørkt og 
gjerne kjølig. Åpnet pakning er holdbar i 30 dager i kjøleskap ved 4 grader C.

Ingredienser: Vann, råsaft fra norske bringebær (13 %), sukker og 
konserveringsmiddel (natriumbenzoat). Næringsinnhold per. 100 g: Energi 
185 kJ/44 kcal, fett 0 g - hvorav mettede fettsyrer 0 g, karbohydrater 10,9 
g - hvorav sukkerarter 10,9 g, protein <0,3 g, salt <0,02 g. Holdbarhet og 
oppbevaring: Oppbevares mørkt og gjerne kjølig.
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Bestillingsliste
Selgers navn:       Klasse/lag/gruppe:

Selgers navn:       Klasse/lag/gruppe:

Navn/Adresse/Tlf:

Totalt antall kartonger

Totalt antall kartonger

Sum kr

Sum kr

Eplemost klar 

Eplemost klar 

Eplemost med fruktkjøtt

Eplemost med fruktkjøtt

Bringebærsaft

Bringebærsaft

160 kr pr. kartong

Riv av og gi til din kontaktperson: 


