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Økologiske Safter & Juice
Svane ApS - Rypevang 4, 3450 Allerød
tlf. 48 16 12 21 - e-mail : svane@svanetrading.dk
www.svanetrading.dk

Alle Svane Safter og Juice
kan nu leveres i Bag-in-Box.
3 og 5 liter.
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Drikkeklare safter/juice
Svane´s Økologiske drikkeklare sortiment består af forskellige
varianter. Alle varianter er emballeret i 1 liters Purepak-kartoner.

Koncentrerede safter
Svane´s Økologiske
Tranebærsaft

Svane´s Økologiske
Æblejuice

Svane´s Økologiske
Granatæble med Aronia

Svane´s Økologiske
Granatæblejuice 0,75 l

• God fyldig rund smag.
• Kraftig og velsmagende,
med en duft af friske 		
æbler.
• 100% økologisk.

• Svane´s økologiske
granatæble med aronia er
fyldig, velsmagende og er
ikke for sød.

• 100 % ren granatæblejuice
i 0,75 liter glasflaske
• Ikke tilsat sukker.

• Frisk og fyldig smag.
• Naturligt sødet med 		
rørsukker, solbær 		
og F.O.S. udvundet 		
af jordskok.
• 1 liters Purepak-		
karton giver 5 liter 		
færdig drik.
• Med højt indhold 		
af tranebær.

Varenr. : 1-100
Varenr. : 3-110

Varenr. : 3-165

Varenr. : 3-160

Svane´s Økologiske
Aroniasaft
Svane´s Økologiske
Appelsinjuice

Svane´s Økologiske
Multifrugtjuice

Svane´s Økologiske
Hyldeblomstdrik

• Fyldig rund smag.
• 100% økologisk.
• God som “morgen		
madsjuice”
eller alm. forfriskning.

• Økologisk dyrkede 		
appelsin, æble
og ananas.
• Frisk og fyldig smag.
• God som “Morgen-		
madsjuice” eller alm. 		
forfriskning.

• Frisk og fyldig smag.
• Med duften af sommer 		
- drikkeklar fra karton.
• Naturligt sødet med Fos
(jordskok) og rørsukker.

Varenr. : 3-100

Varenr. : 3-130

Varenr. : 2-224

• Frisk, fyldig smag.
• Naturlig sødet 			
med Økologisk 		
rørsukker.
• 1/2 liters Purepak-		
karton giver 			
2 liter færdig drik.

Varenr. : 3-170
Svane´s Økologiske
Hyldeblomstsaft

Svane´s Økologiske
Tranebærdrik

Svane´s Økologiske
Tomatjuice

Svane´s Økologiske
Grøntsagsjuice

• Tranebærrene har en 		
fyldig smag.
• Kendt for sine gode 		
helseegenskaber.
• God som “morgenmadsjuice” eller som alm. 		
forfriskning.

• Tomaterne er
håndplukkede.
• Fyldig rund smag.
• En drik til enhver
lejlighed.

• Nydes frisk og kold
direkte fra køleskabet.
• Fyldig rund smag.
• En drik til enhver
lejlighed.

Varenr. : 1-113

Varenr. : 3-120

• Frisk, fyldig smag.
• Naturligt sødet med		
F.O.S. udvundet
af jordskok og smagt 		
til med citron.
• 1/2 liters Purepak-		
karton giver 2,5
liter færdig drik.

Varenr. : 2-101
Svane´s Noni Juice,
Tahiti
• Med vitaminer, 		
mineraler, aminosyrer 		
og antioxidanter.
• Indtages ufortyndet.
• 2 spsk. dagligt, 			
omrystes før brug.

Varenr. : 3-175

Svane´s Økologiske frugtjuicer
nydes friske og kolde direkte fra køleskabet

Varenr. : 1-400

Svane´s
Smagen af Sommer

Svane´s
Smagen af Vinter

• Nydes koldt i et glas, til
maden eller sommer 		
hygge på terrassen.
• Kan blandes med 		
hvidvin eller danskvand
med citrus.
• 100% økologisk.
• Med smag af Hylde-		
blomst, Æble, Ingefær, 		
Pære, Yuzu og Citron.

• Nydes koldt i et glas 		
eller opvarmes 		
som gløgg.
• 100% økologisk.
• Med smag af Æble, 		
Hyldeblomst, Vanilje
Nellike og Kardemomme

Varenr. : 4-150

Varenr. : 4-170
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Svane´s
Ingefær SHOT

Svane´s
Ingefær SHOT

• Nydes koldt i et glas.
• Kan blandes i din
morgenjuice/smoothie.
• 100% økologisk.

• Nydes koldt i et
lille glas.
• Kan blandes i 		
din morgenjuice
/smoothie.
• 100% økologisk.
• 60 ml.

Original
Varenr. : 4-100
Granatæble
Varenr. : 4-110
Chili
Varenr. : 4-120

Varenr. : 4-105

