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Inte så hälsosamt, men 
däremot väldigt sött och 
gott.

Ellinor Zackrisson har 
drömjobbet.

Hon är ansvarig för små-
godiset på Ica Supermarket 
i Älvängen.

– Det är kul, men jag måste er-
känna att jag faktiskt inte äter 
så mycket själv, säger hon samti-
digt som svaren inte dröjer sär-
skilt länge när vi ber henne avslö-
ja godisfavoriterna.

– Geisha är gott, liksom Sura 
päron och sedan får jag väl säga 
Center.

Kärleken till Center delar hon 
med hela folket. I smågodisav-
delningen som nu omfattar 120 

sorter är det just Centerchokla-
den som säljer bäst.

– Chokladgodis överhuvudta-
get är väldigt populärt. Det lockar 
såväl gammal som ung.

Hur är förhållandet mellan surt 
och salt då?

– Det är nog ett övertag för det 
salta gänget. Lakris går fortfaran-
de hem hos många.

Godisavdelningen har växt. Ny 
inredning, stort och fräscht. Det 
vattnas i munnen och just till den 
stundande påskhelgen är sats-
ningen extra stor.

– Ja, vi går ut med ett fantas-
tiskt erbjudande på lösgodis så 
jag lär få att göra med påfyll-
ning, säger Ellinor och visar upp 
ett antal påskägg som kommer 
att lanseras.

Förra året såldes över 750 kg 
lösgodis under påskveckan.

– Det är en ofantlig mängd, men 
jag tror att vi kommer att passera 
den med råge. Vårt nya upplägg 
är väldigt läckert och svårt att stå 
emot, avslutar Ellinor.

Ellinor Zackrisson visar upp färdigfyllda 
påskägg, men det finns också tomma som 
kunden själv får fylla.

Max 3 kgMax 3 kg

med en oxfilé i famnen på 
as annat när man är styckare.

sk, där osten har fått ett prioriterat ut-
ch smörgåstårtor.

120 sorters smågodis
Att fylla påskägget med smågodis blir inte svårt i år. 120 sorter väntar inne på Ica Supermarket.

Öppet i påsk!

Fläskfilé
Dansk 4 jmfpris

49.50 kg

Vår stora påskraket!Vår stora påskraket!
Lösgodis

95
/hg

nst
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Väkomna!


