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Oliver
på burk

Kelda soppor
Plommon-
körsbärstomater

ICA Supermarket är en 
butik med all världens 
mat.

– Ja, nu har vi en sär-
skild avdelning med 
mängder av spännande 
produkter. Perfekt för 
oss som t ex gillar thai, 
säger Lisa Gustavsson, 
chef för kolonial.

En annan varugrupp 
som breder ut sig är den 
ekologiska.

Lisa har ansvaret för butikens 
största avdelning, den som 
kallas kolonial. Här hittar du 
allt förutom godis, färskvaror 
och kemiska varor.

– Vårt sortiment förnyas 
ständigt. Just nu är det eko-
logiska varor som vinner allt 
större utrymme. Vi märker av 
en stor efterfrågan och har 
därför ökat utbudet, säger 
Lisa.

Nyheterna är många, Lisa 
nämner bland annat ekolo-
gisk hundmat och ekologiska 
flingor.

– Vi har nyligen utbildat oss 
i varför KRAV-märkt är så vik-
tigt. Allt för att kunna ge bra 
information till kunderna. Att 
du sparar 200 liter vatten från 
att bli förorenat genom att 
köpa en liter ekologisk mjölk 
har etsat sig fast hos mig, be-
rättar Lisa.

Ekologiskt och 
internationellt lockar 

Lisa Gustavsson har svårt att välja ut en favoritprodukt från sin avdelning, 
däremot rekommenderar hon hyllorna med ”All världens mat”.

Jessica Esberg, ansvarar för paketerat godis och finkem med 
hygienartiklar. Ekologiska alternativ finns på båda avdelningarna.

Bra hygien på ICA
Allt har blivit mer syn-
bart, vilket inte bara är 
tack vare nya armaturer.

– Den nya inredningen 
och planlösningen av 
butiken har gjort allt 
lättare att hitta, upply-
ser Jessica Esberg.

Hygienartiklarna har 
blivit fler och nyheterna 
är många.

– Framförallt har vi bytt ut 
mycket av det gamla. Sorti-
mentet har liksom hela buti-
ken fräschats upp. Det hand-
lar inte enbart om att vi har 
fler schampoo att välja bland, 
utan vi har också satsat på 

fler hårartiklar, berättar Jessi-
ca och fortsätter:

–Idag kan du hitta ett bra 
utbud av tofsar, hårband, 
spännen och hårborstar.

Förutom hygien ingår det 
paketerade godiset i Jessicas 
ansvar.

Och vad har vi för nyheter 
här?

– Vi har fördjupat oss när det 
gäller ekologiskt godis.

Talar vi om storsäljare, så är 
det färre nyheter.

– Det är fortfarande klassi-
ker som Ahlgrens bilar, Gott & 
Blandat och Marabous chok-
ladkakor som säljer bäst.

Vad väljer du själv då?
– Jag är sedan länge choklad-

älskare, men annars är det en 
påse Tutti Frutti som gäller.

Torsdag 27 marsTorsdag 27 mars – provsmakning av RidderheimsRidderheims delikatesser. 
Vi lagar en härlig pastarätt med parmaskinka.

Köp 2 st valfria soppor 
och Du får en Kelda sås 3 dl 
utan extra kostnad!

Flera olika smaker

25:-
Mot kupong som fi nns i 
butiken, utan kupong är 
priset 3 för 30:-

3 st för
Glass 0,5 liter SIA


