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Visste ni att pizze-
riornas bästa tid är 
runt jul- och nyår?

Mellan julborden 
är det just pizza 
som svensken helst 
vill ha.

Pizzeria Da Mille 
i Älvängen slår nya 
rekord varje nyårs-
dag – i år passeras 
med stor sannolikhet 
drömgränsen 700 
pizzor på en dag!

Julbordet i all ära, det är chans-
löst såväl på juldagens som på 
nyårsdagen. Även dagarna före 
de stora helgerna går pizzaug-
nen minst sagt varm…

– Pizzan är en bra lösning 
mitt i julstressen. Många 
hinner inte laga någon mat 
och köper därför med sig 
pizza hem och när väl julaf-
ton/nyårsafton har passerat är 

många trötta både på julmaten 
och i största allmänhet. Då är 
det lätt att ringa till pizzerian, 
säger Ramos som egentligen 
heter Serafettin Ekici.

Efter 18 år i Älvängen vet 
han vad han talar om. Dagen 
efter de stora aftnarna är hys-
teriska.

– Vi har haft upp till två 
timmars väntetid. Något år vet 
jag att vi fick rycka ut sladden. 
Vi hann inte svara i telefon…

Pizzeria Da Mille är trots 
sitt affärsläge nere i källaren 
på Änggatan en av Älvängens 
mest besökta butiker. Den är 
efter snart 30 års verksamhet 
ett varumärke för hela orten.

– Alla pizzerior har sina 
hemligheter. Det har vi också, 
men jag tror inte bara det har 
med hur du gör tomatsåsen 
utan mer om att gilla sitt jobb. 
Vi bryr oss om kunderna och 
vi bryr oss om varje pizza. Det 
är viktigt för att resultatet alltid 
ska bli bra, säger Ramos.

Under alla år har just kund-
bemötandet varit betydel-
sefullt för Da Mille. Ramos 
kunde i princip alla kunders 
namn och matvanor innan han 
för fem år sedan tvingades ge-
nomföra en bypass-operation.

– Idag jobbar jag fyra dagar 
i veckan och känner mig mer 
eller mindre återställd, men jag 
är självklart lite mer försiktig 
och lyssnar verkligen på krop-
pen. Numera ser jag jobbet 
som ett nöje och jag är glad 
för varje timme jag är här. Våra 
kunder är fantastiska. Vi har 
haft otroliga 18 år och hoppas 
det fortsätter. Idag kan jag inte 

längre alla kunders namn, men 
jag jobbar på det, säger Ramos 
som har varit i Sverige i 30 år.

– Jag kom till Stockholm 
1980 och det var där jag lärde 
mig baka pizza. Hemma i Tur-
kiet har vi ett jordbruk som 
min mamma sköter om. Jag 
hälsar på ett par gånger om 

året. Självklart saknar man sitt 
hemland, men vi har det väl-
digt bra här också.

Någon hemlängtan finns 
det inte plats för i december, 
då ska nya pizzarekord slås. 
Drömgränsen är att passera 
700.

Vi har nog aldrig gjort mer, 

men däromkring har vi varit. 
Problemet är att alla vill ha 
nästan samtidigt. Allt händer 
mellan fyra och åtta på efter-
middagen.

Lätt att förstå problemati-
ken.

Pizzornas mästare

Lussekatter, jultårtor och pepparkakor

Ramos heter egentligen Serafettin Ekici och är pizzabagaren som bryr sig om både kunden 
och pizzan. Därför tror han att Da Mille har blivit en sådan framgångssaga.

Premiär!
Äntligen kan vi 

hälsa dig välkommen 
till Älvängens Cen-
trumförenings egen 
hemsida, alvangen.
com.

Här hittar du fort-
löpande information 
om våra medlemsbu-
tiker och kommande 
arrangemang.

Inför våra stora marknader 
kommer vi att använda 
hemsidan för att delge såväl 
partners som den breda 
allmänheten viktig informa-

tion. Det är också här du kan 
titta på unika och exklusiva 
bilder från evenemangen. 
Bara några dagar efter varje 
marknad kommer bilder som 
inte finns publicerade någon 
annanstans att dyka upp på 
hemsidan. 

Under fliken ”våra buti-
ker” kan du länka dig vidare 
till enskilda butikers hem-
sidor. Du kan också hitta 
nödvändig basfakta såsom 
telefonnummer och kontakt-
personer. Alvangen.com är en 
ny plattform som vi successivt 
kommer att utveckla. Det 
här är ett första steg för att 
främst underlätta för dig som 
kund och vi hoppas att det är 

ett bra sätt att marknadsföra 
Älvängens köpcentrum som 
helhet. Företagarföreningens 
förhoppning är att alla buti-
ker på orten ska ansluta sig 
och medverka till att skapa 
en attraktiv helhet. Vidare 
hoppas vi även att företag 
som inte driver butik också 
vill vara med och bidra till 
att utveckla vårt samhälle. På 
hemsidan hittar ni kontakt-
personer till föreningen som 
gärna svarar på frågor om det 
finns funderingar. Vi är också 
tacksamma för synpunkter på 
hemsidan och vår verksamhet 
i stort.

Styrelsen
Älvängens Centrumförening

alvangen.com – välkommen in!

Svenheimers håller liv i traditionerna

Det mesta i vårt samhälle 
följer ett mode eller en 
trend. Konditoribranschen 
är åtminstone i juletid ett 
undantag, då ska allt vara som 
det alltid har varit.

– Nästa år när vi har varit 
igång i vårt nya bageri i Par-
tille så kommer det kanske 
en del nyheter. Vår gemen-

samma satsning med Ceder-
löfs konditori gör också att vi 
får ta del av deras specialite-
ter, berättar Petra.

Vid årsskiftet ska ett nytt 
gemensamt bageri vara klart 
för invigning och då kommer 
bland annat stenugnsbakat 
bröd att finns med i sorti-
mentet.

– Vi ser verkligen fram 
mot detta. Det kommer att 
bli mycket spännande, menar 
Petra som dock lär ha fullt 
upp fram till dess.

– Julen och framför allt 
lucia är en av årets höjdpunk-
ter. Det blir stora volymer när 
företag beställer lussekatter. 
Inför julen är det mest bröd 
som gäller samt en och annan 
julklappstårta.

Helt befriade från trender 
är emellertid inte bagarna.

– Saffran var inte så popu-
lärt i Västsverige från början, 
men de senaste åren har 

försäljningen ökat. Vörtbröd 
säljer vi både med och utan 
russin. Lite mer unika är våra 
klenätter som Lennart Sven-
heimer gör själv. Det är något 
vi tycker ska finnas även om 
efterfrågan inte längre är jät-
testor, säger Petra.

Ett annat godis som har 
vunnit terräng är de glaserade 
pepparkakorna.

– Dessa har blivit riktigt 
poppis!

Å andra sidan är det långt 
kvar tills de blir lika åtråvärda 
som semlan. Den har premiär 
direkt efter jul...

Lussekattens entré är starten på en högtid 
fylld med gosaker.

I farstun väntar klenätter, marsipangrisar, 
julpyntade finbitar och julklappstårtan.

– Hos oss är det ingen som letar efter 
nyheter, det är det traditionella som gäller, 
säger Svenheimers butikschef Petra Niklasson.

Petra Niklasson, butiks-Petra Niklasson, butiks-
chef för Svenheimers chef för Svenheimers 
konditori i Älvängen.konditori i Älvängen.

STORSÄLJARE
• Hawaii
• Vesuvio
• La Busola
• Kebabpizza

Ramos favorit...
"Ramos special så klart"

Styrelsen för Älvängens Centrumförening 2010. Mona Karlsson, Anders Johansson, Stefan 
Wennberg, ordförande, Tommy Petersen och Helena Urdal.


