
Almondy har gjort sig kända för sina mandeltårtor, bakade  
på ett originalrecept från 1890-talet. Smaker som bland  
annat storsäljaren Almondy Mandeltårta med Daim och  
nykomlingen Moussetårta med Hallon & Saltlakrits har  
gjort tårtorna omtyckta och efterfrågade världen över.  
I bageriet strax utanför Göteborg bakas det varje dag över  
75 000 tårtor som säljs till närmare 50 länder runtom i världen. 
Idag finns elva delikata tårtor i det svenska sortimentet, 
samtliga naturligt glutenfria. Nu är det dags för lanseringen 
som alla chokladälskare väntat på – Almondy med  
Marabou Schweizernöt.

– Vi är fantastisk glada och stolta över att ännu en gång få  
presentera ytterligare ett samarbete med ett så välkänt varu-
märke som Marabou. Att skapa ett tårtrecept baserat på den 
omåttligt populära Marabou Schweizernötchokladen kändes 
direkt som en oemotståndlig fullträff. Den nya tårtan är ett  
perfekt giftermål smakerna emellan och sätter definitivt  
guldkant på fikastunden, säger Cecilia Lyche, Brand Manager  
på Almondy. 

Almondy Marabou Schweizernöt
Tårtan bakas med en fyllig, len chokladkräm som varvas  
med Almondys mandelbottnar. Den toppas med grovhackade  
hasselnötter, som sedan täcks av ett lager med härlig  
Marabou Mjölkchoklad. 
400 gram, lämplig för 6–8 personer.  
Cirkapris: 45 kronor. Finns i frysdisken. 

Kakaon kommer från Rainforest Alliancecertifierade odlingar. 
Det innebär att kakaobönan är producerad på en odling  
som lever upp till både sociala och miljömässiga krav,  
samt verkar för att bevara den biologiska mångfalden.

Kort om Almondy
Almondy är ett Göteborgsbaserat bageri som bakar och 
säljer djupfrysta tårtor inom såväl detaljhandel som till 
restauranger och storkök. Företaget startade sin verksamhet 
år 1982, då som ”Mandelbageriet” på Aschebergsgatan.  
Idag säljs tårtorna till 50 länder runtom i världen och  
konceptet är detsamma: Gott, enkelt och glutenfritt. 

www.almondy.com

Almondy lanserar  
älskad chokladklassiker  
till fikastunden
Almondy Mandeltårta med Marabou Schweizernöt

För ytterligare information, produktprover eller högupplösta bilder kontakta presskontakt: 
Jessica Karlsson, Relevent E-mail: jessica@relevent.se tel: 070-352 41 20

Tips till Mors Dag! 
Gott, enkelt och  
glutenfritt!

Chokladfantaster, se hit! Nu presenteras uppföljaren till den populära 
tårtan Almondy Marabou Mjölkchoklad, nämligen Almondy Marabou 
Schweizernöt. Crunchiga hasselnötter och fyllig chokladkräm som varvas 
med Almondys unika mandelbottnar. Allt överdraget med ett lager härlig 
Marabou Mjölkchoklad. Det har aldrig varit lättare att bjuda på en  
oemotståndlig fika, dessutom en naturligt glutenfri sådan. 
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