
 
 

3 Vänners Glass lanserar efterlängtade pinnglassar proppfyllda med godsaker 
 

Fredag den 28 februari lanserar 3 Vänner äntligen fem stycken helt oemotståndliga och 
efterlängtade pinnglassar proppfyllda med äkta, naturliga råvaror och intensiva smaker – och två 
av dem är dessutom veganska.  
 
Det är insidan som räknas 
Sedan tidigare har 3 Vänner lanserat ett 15-tal glassbägare som alla mottagits med kärlek hos 
glassälskare i hela Norden. Nu är det äntligen dags för efterlängtade pinnglassar, helt unika i sitt 
slag! 3 Vänner gör nämligen glass på riktigt och har inga hemligheter. All glass tillverkas från 
grunden med de bästa råvarorna och helt naturliga ingredienser, så att vi kan stå för varje glass, 
inga hemligheter. Det är inte den snabbaste eller enklaste vägen, men enligt oss den enda rätta. 
 
 
De nya pinnglassarna där insidan verkligen räknas är: 
 

• Chokladtryffel  

• Gräddkola, Mjölkchoklad & Nötter  

• Choklad, Nötter & Kolasås (Vegan) 

• Hallon & Vit Choklad  

• Mintchoklad (Vegan) 

 
 
Ett lyckat recept 
3 Vänner är en genuin glassfabrik som dessutom har sitt eget bageri där alla godsaker som kolasås 
och chokladtryffel, som pinnglassarna är proppfyllda med, tillverkas. Vi tillsätter ingen luft i vår 
glass och använder endast naturliga råvaror och en stor skopa kärlek <3 Smakupplevelsen hos våra 
nya pinnglassar kommer både från insidan och utsidan. Det är för oss något unikt och kärlek i 
dubbel bemärkelse! Hoppas att du älskar dem exakt lika mycket som vi gör. 
 

 
Rek pris i butik: 29 SEK 
Volym/vikt: 110ml, 80g 
Instagram: @3vanner 
Vår glass säljs hos välsorterade COOP, ICA och Hemköp m. fl.  
 
 



Chokladtryffel  
Chokladglass proppad med härliga chokladtryffel-bitar 
som är bakade efter eget recept, doppad i mjölkchoklad 
och rostade hasselnötter. Beroendeframkallande och en 
av våra bästa glassar någonsin! En choklad-lover’s 
krämiga dröm ;) Innehåll: Chokladtryffel 19%, Mjölkchoklad 
21%, Hasselnötter 4% 
 
 
 
 
Gräddkola, Mjölkchoklad & Nötter  
Gräddglass välfylld med egenkokad härlig kolasås doppad 
i mjölkchoklad med rostade och saltade jordnötter. Den 
perfekta kombinationen av sött och salt. Storfavorit där 
rostningen av nötterna är ett riktigt hantverk för oss! 
Innehåll: Kolasås 13%, Mjölkchoklad 20%, Jordnötter 5% 
 
 
 
 
Choklad, Nötter & Kolasås (Vegan)  
Krämig chokladglass med egenkokad kolasås, bitar av 
jordnötssmör, doppad i choklad med rostade & saltade 
jordnötter. På kundernas begäran tog vi såklart även fram 
denna smaksensation som pinnglass – en bästsäljare! 
Innehåll: Kolasås 19%, Choklad 18%, Jordnötter 7%. Basen är 
kokosgrädde.  
 
 
 
 
Hallon & Vit Choklad  
Len hallonsorbet från färska nordiska hallon och krämig 
gräddglass doppad i vit choklad.  
En välbalanserad kombination mellan sött och lite syrligt 
som får dig att längta efter sommaren. En av våra mest 
älskade smaker nu på pinne. 
Innehåll: Hallonsorbet 30%, Vit choklad 25% 
Fun facts: 4% av alla Finlands odlade hallon finns i vår glass.  
 
 
 
 
Mintchoklad (Vegan)  
Krämig mint- & chokladglass doppad i mörk mintchoklad. 
Den perfekta balansen av ljuvlig fräsch mint och mjuk, söt 
choklad. Lite som ett gammalt gift par - som gjorda för 
varandra. 
Innehåll: Mintglass 31%, Chokladglass 50%,  
Mintchoklad 19%. Basen är kokosgrädde. 


