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Lagom till sommaren anländer
nu, för er som inte vill odsla tid på

egenblandad, en fardigmixad variant
i

flaska. Smaken är jordgubb. Törs

vi hoppas på en variant med klassisk
lime till nästa år?

Citat från Systembolaget: Rom
spås vara nästa heta trend inom

sprit. Dels för att den sägs referera

till en exotisk och glamorös livsstil,
dels för sin potential att expandera
genom introduktion av smaksatta

och kryddade varianter. Euromonitor
spår en årlig okning av den globala
romförsäljningen med 3 procent
fram tlll z O14, med en ökning för vit

rom på 0,7 procent och 4 procent för
mörk rom.

Frozzypack
-THE"COOL"
LUNCHBOX
Vad sägs om en matlåda som håller
maten kall och fräsch hela dagen?
Carolina Sundberg, vd och grundare
av Frozzypack, kom på id6n en dag
när hennes dotter skulle åka skridskor
med skolan. På morgonen packade hon
pannkakor i en matlåda som skulle hålla

till lunchen, fem timmar senare.

- J.g ville lagga matlådan i en liten
kylväska med kylklaffip, men det gick
inte min dotter med på. Hon hade
tillräckligt att släpa på, skridskor, hialm,

Prisade av prinsen
I mitten av april delas elva Näringslivsmedaljer ut
av Kungliga Patriotiska Sallskapet. Tre av dessa gick
till kvinnor: Efva Attling, Anastasia Georgiadou
(Svensk Personlig Äss istans) och Marianne Ränk
(Einar Maffsso n).Blänket tilldelades dem för bidrag
till utvecklingen av svenskt näringsliv. Utdelare var
Prins Carl Philip.

matlåda och dricka. Jrg forsokte med
att bara få skicka med en kylklamp i
väskan, men inte heller det gick. Vi kom
idiskussion och iren frustration tänkte
jag - varför finns det inte en matlåda
med kyla i?
Hemligheten ligger i matlådans lock
som innehåller en kylbevarande gel6
som efter tio timmar i frysen garanterar fräsch mat när du väl är redo för
lunchen.
Frozzypack kostar 150 kr och kommer
att börja säljas på Designtorget i april
2011och Naturkompaniet i ma j2O11
och finns i färgerna vitt, turkos, cerise,
orange samt grönt.
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