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24. september 2015

VINDERNAVNE

Vindere i Royal Unibrew konkurrence
Kirsten Jensen
Birkebakkerne 22
3310 Ølsted
SuperBrugsen Blistrup
Royal Økologisk Pilsner

Lisbeth Thomsen
Silkeborgvej 69
7400 Herning
Silkeborgvejens Bageri,
Herning
Royal Økologisk Pilsner

Jens Mortensen
Odensevej 35
5550 Langeskov
Shell, Langeskov
Pepsi Max Cherry

Joan Frederiksen
Fanefjordgade 137
4792 Askeby
Min Købmand, Borre
Royal Økologisk Pilsner

Anne Badeq
Egtvedvej 18
6600 Vejen
Netto, Brørup
Pepsi Max Cherry

OPSYNSMANDEN

Så er der dømt
økologisk shot

Læsere af Super Avisen er
blevet gjort bekendt med, at
Svane Trading har udsendt en
Ingefær Shot økologisk uden

alkohol. Som Opsynsmand
blev jeg selvfølgelig nysgerrig,
fordi jeg altid har forbundet
shot som en drik med alkohol i.

Og det er denne her altså ikke.
Men tag ikke fejl – den er stærk
men velsmagende. Det kan jeg
skrive under på – jeg drikker et
lille glas om morgenen - ikke
noget med at blande den op
i juicen, som man også kan
gøre, hvis man vil mildne den
lidt stærke smag. Jeg synes den
smager godt og så kan jeg godt
lide at tænke på, at den er lavet
på krydderiplanten ingefær,
som fra gammel tid har været
betragtet som en plante med
medicinsk betydning. Nu er jeg
Opsynsmand og ikke læge og
derfor skal jeg nok vogte mig
for at sige noget om drikkens
sundhedsbetydning – men

troen flytter som bekendt
bjerge. Og derfor er den økologisk ingefær shot blevet et
fast morgenritual for mig. Jeg
føler jeg får en god start på
dagen. Skål.
Have e nice day

Med venlig
hilsen Opsynsmanden

Skriv til opsynsmanden
redaktion@superavisen.dk
Mærk: opsynsmanden
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Konkurrence

Sæt kryds

Vind Santa Maria
smagsoplevelser
I denne konkurrence kan du vinde krydderier,
BBQ-saucer og marinader
Santa Maria er Nordens førende
smags- og krydderivirksomhed og
hver dag leveres smagsoplevelser
til de danske butikker og forbrugere.
Santa Maria udvikler og driver
madtrends inden for to forretningsområder: Retail og Food
Service. Under brandet Santa
Maria findes varegrupperne:

Krydderier, Tex Mex, Thai, India,
BBQ og marinader.
Produktudvikling og kvalitet er
hjørnesten i virksomheden.
Selskabet er certificeret inden for
BRC-standarden. Santa Maria
samarbejder med RedBarnet og
Palmeolieprojektet RSPO. I denne
konkurrence er der sat fem præmier på højkant – se venligst

indholdet i fotoet af kurven med
præmierne. Har du lyst til at deltage i konkurrencen skal vi have dit
svar senest den 29. september.
Vindernes navne offentliggøres i
Super Avisen den 8. oktober.
Redaktionen ønsker god fornøjelse.

Ja

Kan man købe Santa Maria med hvidløgspulver?
Fremstiller Santa Maria forskellige BBQ-saucer?
Sælger Santa Maria også marinader?

Indsendt af:
Navn:
Adresse:
Postnr. / by:
Ejer / Ansat hos:
Mail dit svar til redaktion@superavisen.dk
eller send til
Super Avisen, Grønholmvej 12, 4340 Tølløse· Fax: 59 18 58 12
Mærk venligst kuverten: "santa maria"

NB: Indsendes senest den 29. september 2015

Nej

