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tid bäst
det från värmen och lägg i resterande 
choklad. Det sänker temperaturen på 
chokladen och du får en perfekt chok-
ladmassa att doppa dina skapelser i.

Doppa snabbt
Nougat har en lägre smälttemperatur än 
choklad vilket gör att nougatfylld kon-
fekt måste doppas snabbt och alltid en 
och en för att den inte ska smälta bort.

Stötta cornflakes eller skorpor ger 
krisp åt konfekten. Italienska skorpor, 
antingen de är med mandel eller nötter 
och choklad, kan chokladdoppas som de 
är för att bli ännu godare. Här är det fritt 
fram för fantasin.
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delmassa eller marsipan, nougat, ljus choklad och valnötskärnor. Av det som blir över kan 

rtkulor.

lltid kul att ge bort. Slå in konfekten i cellofan som finns att köpa såväl på rulle som färdiga påsar, 

Till hemlagat godis passar

en kopp glögg bäst. Vill man att

godiset ska få vara ensam på

scenen är det traditionellt

smaksatt vinglögg som gäller,

exempelvis Blossa

Vinglögg.

ATT DRICKA TILL

Italienska skorpor är goda i sig. 
Doppade i choklad som ”blivit 
över” förvandlas de till bästa godi-
set med färgade sockerkulor som 
kronan på verket.
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-Jul-
på Ale Torg!

Söndagslotten
Handla för 300 kronor på söndag och få en Söndagslott 
som ger dig en chans att vinna kundvagnsracet på ICA.
(Gäller ej på ICA, Systembolaget eller receptbelagda varor på Apoteket).

DRAGNING SKER ONSDAG 17 DECEMBER
Ju mer du handlar, 

ONSDAG 17 DECEMBER

Lotten lämnas i ICAs förbutik senast 17 december kl. 12.00 | Ju mer du handlar – desto större vinstchans.

När du handlat för 300 kronor i någon av butikerna på Ale Torg 

(gäller ej ICA, Systembolaget, ej receptbelagda varor på Kronans 

Droghandel) under söndagarna 30 november samt 7 och 14 

december så deltar du i dragningen till vinsten  ”Fyll en kundvagn 

på ICA med så mycket du kan på 3 minuter” (Gäller matvaror och 

max en av varje). Vid varje köptillfälle erhåller du max 3 lotter. 

Dragning sker onsdag 17 december kl 12.00.
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Var med
och tävla!
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