Beställningslista
Jag som säljer heter: ....................................................................................
Mammas Lillebrors Josefinas Konrads
Namn / Adress / Telefon

Pris/burk

60:-

60:-

60:-

60:-

Förening/klass:.................................................................................................................

GammelMormors Dagnys
farfars
60:-

60:-

Välj dina favoriter
och
stöd lokala skolkla
sser och lag.
Tack för ditt stöd!

60:-

Lillans

Morfars

Kålles

Pelles

Farmors

Kajsas

60:-

60:-

60:-

60:-

60:-

60:-

Pappas Smillas
60:-

60:-

VMkakan

Malins

Farfars

60:-

60:-

60:-

Summa

Du är med och
förverkligar drömmar.

Handla kakor, knäcke och godis så är du med och ger ditt stöd. Varje år förverkligar 9 000 skolklasser,
lag och föreningar drömmar om klassresor, cuper och träningsläger genom att sälja Kakservice
produkter. Du är med och bidrar till många roliga aktiviteter och minnen för barn och ungdomar.

Förtjänst på
en försäljning:

13 332 kr

Mallorca stod högst på listan
”Eleverna använde både sociala
medier och knackade dörr
– det funkade väldigt bra. Även
föräldrarna hjälpte till genom att
ta med kataloger till sina arbetsplatser. Information om gluten
och laktos är tydlig, så det finns
verkligen något för alla!”

Förtjänst på
en försäljning:

Hedeskolan
klass 5A
Försäljningar.......... 1 st
Deltagare......... ca 20 st
Förtjänst.........13 332 kr

Liselotte Skoglund,
lärare och klassmentor

Teambuilding och föreläsningar på
schemat
”En bra idé är att föräldrar tar med
en säljkatalog till sitt jobb och man
kan dela webshoppen via sociala
medier – Facebook, Instagram och så
vidare. Många tycker att det är kul att
gå runt – två och två – och sälja i sitt
eget närområde och visa katalogen
med de fina bilderna.”

Kungsbacka
simsällskap
Försäljningar.......... 1 st
Deltagare......... ca 80 st
Förtjänst.........46 100 kr

Susann Samuelsson, aktiv förälder

Enklast lägger du in
din försäljning på Mina sidor

Sammanställ och redovisa försäljningen till din kontaktperson.
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 = innehåller ingrediensen

 = kan innehålla spår av ingrediensen

Hjälp oss att nå vårt mål genom att köpa Kakservice jättegoda produkter. Varje såld burk tar oss närmare vårt
mål och ger dig något gott att bjuda dina vänner på.

46 100 kr

Allergiinformation

Gluten
Mjölk
Nötter
Jordnöt
Mandel
Soja
Ägg
Sesam

Stöd oss och köp kakor,
knäckebröd och godis!

 = innehåller inte ingrediensen

Innehållsdeklaration för produkterna hittar du på vår hemsida kakservice.se/produkter

Totalt antal

60

Alla burkar

kr
st

Vinn biljetter till finalen
i Handbolls-VM 2023.
Jag som säljer heter: ..............................................................................................................................

Mammas Lillebrors Josefinas Konrads

GammelMormors Dagnys
farfars
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Kålles
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Farmors Kajsas

Pappas Smillas
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Farfars

KAKSERVICE AB • BIFROSTGATAN 44 • 431 44 MÖLNDAL

Telefon: 031 - 27 22 20 • Kontorstid: 07.30 - 17.30 • kundservice@kakservice.se • SMS 0730-12 22 20 • kakservice.se

Redovisa din försäljning senast .............. / .............. Säljare: .......................................................................... Förening/klass: .........................................................................

Vi klimatkompenserar
för våra transporter, förpackningar och innehållet
i våra produkter.
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Vän
er!
dina favorit

Min förening/klass: ................................................................................................................................
Vi samlar till: .............................................................................................................................................

SÄLJKATALOG VÅR 2022

Dagnys Dammsugare

Mammas Chokladbollar

Dagnys Dammsugare är en kalasgod klassiker.
De innehåller rejält med smarrig marsipan.

Mammas Chokladbollar är en klassisk läckerbit.
De smaskiga chokladbollarna är rullade i cocos.
Antal: ca 21 st.

Vikt: 630 g.

lassiker!
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Antal: ca 17 st.

Vikt: 530 g.

Vegansk

Kajsas Kafékakor
Kajsas Kafékakor är stora kafékakor med
massor av chokladbitar i. De genuina
kakorna ger en känsla av hur det var när
det bjöds på kaffe på femtiotalet.
Antal: ca 24 st.

Vikt: 550 g.

!

re
Storsälja

Lillebrors Bästa Kolablandning
Lillebrors Bästa Kolablandning innehåller en välsmakande mix
av engelska kolor och fruktkolor - mintchoklad, lakrits, milky
splitz, mjölkchoklad, saltlakrits, citron, apelsin och jordgubb.
Antal: ca 60 st. Vikt: 480 g.

Glutenfri

60

Lillans Lösgodis

Pappas Punschbollar

Lillans Lösgodis är en blandning av det godaste smågodiset.
En väl avvägd mix av sött, fruktigt och lakrits.

Chokladöverdragna läckerbitar som är
strösslade med choklad.

Antal: ca 20 olika sorter

Antal: ca 21 st.

Vikt: 615 g.

Vikt: 630 g.

Alla burkar

Josefinas Finknäcke
Krispiga sticks med vallmo, linfrö och
sesam. Underbart goda som de är
eller med lite smör på.
Antal: ca 50 st.

Vikt: 400 g.

Konrads Kalasknäcke
Krispiga sticks med sesam och havssalt.
Underbart goda som de är eller med
favoritosten till.
Antal: ca 50 st.

Vikt: 400 g.

kr
st

Hitta dina
favoriter!

Morfars Chokladkex

Glutenfri

Lyxig chokladnjutning med hela 88 % äkta belgisk
mjölkchoklad. Portionsförpackade, två och två
– perfekta att dela med sig av.

Smillas Sursockrade Godisar

Antal: ca 65 st.

Antal: 11 st. Vikt: 235 g.

Chokladöverdragna läckerbitar med fyllig
och god kolasmak rullade i strössel.
Antal: ca 20 st. Vikt: 630 g.

Kapten Pelles Sjörövarlakrits

Krispiga sticks med dill och lök bakade enligt
Gammelfarfars favoritrecept. Lika perfekta till
elvakaffet som ute på de sju haven.

Riktigt god lakritsblandning för både gamla och unga busfrön.
Sötlakrits fylld med smak av jordgubb, banan, choklad, apelsin
och äpple.

Antal: ca 50 st.

Antal: ca 120 st. Vikt: 600 g.

Mormors Dubbla Chokladflarn
Mormors Dubbla Chokladflarn är en exklusiv kaka,
med massor av choklad som smälter i munnen.
Antal: ca 17 st.

Vikt: 535 g.

Farmors Godaste Havrekakor med mörk choklad
och sprödbakade enligt hennes eget godaste recept
– en ljuvlig smakupplevelse.
Antal: ca 28 st. Vikt: 560 g.

nalen
Vinn biljetter till fi
23.
i Handbolls-VM 20

Vikt: 465 g.

Vegansk

Malins Bästa MellisBars

Gammelfarfars Seglarknäcke

Farmors Godaste

Vegansk

Härliga chokladdrömmar med chokladbitar som
är perfekta till kaffet när du ser ditt lag spela match. I kakburken finns en folder om herrlandslagets VM-historia
och möjlighet att vinna biljetter, inkl. hotell, till finalen i
Handbolls-VM i Stockholm 2023.
Antal: ca 24 st.

Vikt: 400 g.

Vikt: 585 g.

VM-kakan

Kålles Kolabollar

Nyhet!

Riktigt gott sursockrat godis med favoriterna surskalle,
fizzyflaska, melonstång, skumromb, fizzydödskalle,
colanapp, sodaflaska och bläckfiskar.

Välj bland 3 olika bars. Här finns energibars med
müsli, överdragna med ljus eller mörk choklad och
proteinbars med god choklad. Toppen att ha med i
väskan när det är dags för mellanmål eller träning.
Antal: 8 st.

Vegansk

l
Perfekt til
träningen!

Vikt: 195 g.

Farfars Favoriter
Farfars Favoriter är bakade efter vårt eget
goda recept med bitar av choklad.
Antal: ca 50 st.

Vikt: 600 g.

Vegansk

Nyhet!
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Mammas Chokladbollar

Dagnys Dammsugare är en kalasgod klassiker.
De innehåller rejält med smarrig marsipan.

Mammas Chokladbollar är en klassisk läckerbit.
De smaskiga chokladbollarna är rullade i cocos.
Antal: ca 21 st.

Vikt: 630 g.
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Antal: ca 17 st.

Vikt: 530 g.

Vegansk

Kajsas Kafékakor
Kajsas Kafékakor är stora kafékakor med
massor av chokladbitar i. De genuina
kakorna ger en känsla av hur det var när
det bjöds på kaffe på femtiotalet.
Antal: ca 24 st.

Vikt: 550 g.
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Storsälja

Lillebrors Bästa Kolablandning
Lillebrors Bästa Kolablandning innehåller en välsmakande mix
av engelska kolor och fruktkolor - mintchoklad, lakrits, milky
splitz, mjölkchoklad, saltlakrits, citron, apelsin och jordgubb.
Antal: ca 60 st. Vikt: 480 g.

Glutenfri
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Lillans Lösgodis

Pappas Punschbollar

Lillans Lösgodis är en blandning av det godaste smågodiset.
En väl avvägd mix av sött, fruktigt och lakrits.

Chokladöverdragna läckerbitar som är
strösslade med choklad.

Antal: ca 20 olika sorter

Antal: ca 21 st.

Vikt: 615 g.

Vikt: 630 g.

Alla burkar

Josefinas Finknäcke
Krispiga sticks med vallmo, linfrö och
sesam. Underbart goda som de är
eller med lite smör på.
Antal: ca 50 st.

Vikt: 400 g.

Konrads Kalasknäcke
Krispiga sticks med sesam och havssalt.
Underbart goda som de är eller med
favoritosten till.
Antal: ca 50 st.

Vikt: 400 g.
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Hitta dina
favoriter!

Morfars Chokladkex

Glutenfri

Lyxig chokladnjutning med hela 88 % äkta belgisk
mjölkchoklad. Portionsförpackade, två och två
– perfekta att dela med sig av.

Smillas Sursockrade Godisar

Antal: ca 65 st.

Antal: 11 st. Vikt: 235 g.

Chokladöverdragna läckerbitar med fyllig
och god kolasmak rullade i strössel.
Antal: ca 20 st. Vikt: 630 g.

Kapten Pelles Sjörövarlakrits

Krispiga sticks med dill och lök bakade enligt
Gammelfarfars favoritrecept. Lika perfekta till
elvakaffet som ute på de sju haven.

Riktigt god lakritsblandning för både gamla och unga busfrön.
Sötlakrits fylld med smak av jordgubb, banan, choklad, apelsin
och äpple.

Antal: ca 50 st.

Antal: ca 120 st. Vikt: 600 g.

Mormors Dubbla Chokladflarn
Mormors Dubbla Chokladflarn är en exklusiv kaka,
med massor av choklad som smälter i munnen.
Antal: ca 17 st.

Vikt: 535 g.

Farmors Godaste Havrekakor med mörk choklad
och sprödbakade enligt hennes eget godaste recept
– en ljuvlig smakupplevelse.
Antal: ca 28 st. Vikt: 560 g.
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Vikt: 465 g.
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Farmors Godaste
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Härliga chokladdrömmar med chokladbitar som
är perfekta till kaffet när du ser ditt lag spela match. I kakburken finns en folder om herrlandslagets VM-historia
och möjlighet att vinna biljetter, inkl. hotell, till finalen i
Handbolls-VM i Stockholm 2023.
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VM-kakan

Kålles Kolabollar

Nyhet!

Riktigt gott sursockrat godis med favoriterna surskalle,
fizzyflaska, melonstång, skumromb, fizzydödskalle,
colanapp, sodaflaska och bläckfiskar.

Välj bland 3 olika bars. Här finns energibars med
müsli, överdragna med ljus eller mörk choklad och
proteinbars med god choklad. Toppen att ha med i
väskan när det är dags för mellanmål eller träning.
Antal: 8 st.

Vegansk
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Perfekt til
träningen!
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Farfars Favoriter är bakade efter vårt eget
goda recept med bitar av choklad.
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De innehåller rejält med smarrig marsipan.
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De smaskiga chokladbollarna är rullade i cocos.
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Antal: ca 17 st.

Vikt: 530 g.

Vegansk

Kajsas Kafékakor
Kajsas Kafékakor är stora kafékakor med
massor av chokladbitar i. De genuina
kakorna ger en känsla av hur det var när
det bjöds på kaffe på femtiotalet.
Antal: ca 24 st.

Vikt: 550 g.
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Lillebrors Bästa Kolablandning innehåller en välsmakande mix
av engelska kolor och fruktkolor - mintchoklad, lakrits, milky
splitz, mjölkchoklad, saltlakrits, citron, apelsin och jordgubb.
Antal: ca 60 st. Vikt: 480 g.

Glutenfri
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Lillans Lösgodis

Pappas Punschbollar

Lillans Lösgodis är en blandning av det godaste smågodiset.
En väl avvägd mix av sött, fruktigt och lakrits.

Chokladöverdragna läckerbitar som är
strösslade med choklad.

Antal: ca 20 olika sorter

Antal: ca 21 st.

Vikt: 615 g.

Vikt: 630 g.

Alla burkar

Josefinas Finknäcke
Krispiga sticks med vallmo, linfrö och
sesam. Underbart goda som de är
eller med lite smör på.
Antal: ca 50 st.

Vikt: 400 g.
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Krispiga sticks med sesam och havssalt.
Underbart goda som de är eller med
favoritosten till.
Antal: ca 50 st.

Vikt: 400 g.
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Morfars Chokladkex

Glutenfri

Lyxig chokladnjutning med hela 88 % äkta belgisk
mjölkchoklad. Portionsförpackade, två och två
– perfekta att dela med sig av.

Smillas Sursockrade Godisar

Antal: ca 65 st.

Antal: 11 st. Vikt: 235 g.

Chokladöverdragna läckerbitar med fyllig
och god kolasmak rullade i strössel.
Antal: ca 20 st. Vikt: 630 g.

Kapten Pelles Sjörövarlakrits

Krispiga sticks med dill och lök bakade enligt
Gammelfarfars favoritrecept. Lika perfekta till
elvakaffet som ute på de sju haven.

Riktigt god lakritsblandning för både gamla och unga busfrön.
Sötlakrits fylld med smak av jordgubb, banan, choklad, apelsin
och äpple.

Antal: ca 50 st.

Antal: ca 120 st. Vikt: 600 g.

Mormors Dubbla Chokladflarn
Mormors Dubbla Chokladflarn är en exklusiv kaka,
med massor av choklad som smälter i munnen.
Antal: ca 17 st.

Vikt: 535 g.

Farmors Godaste Havrekakor med mörk choklad
och sprödbakade enligt hennes eget godaste recept
– en ljuvlig smakupplevelse.
Antal: ca 28 st. Vikt: 560 g.
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Vikt: 465 g.

Vegansk

Malins Bästa MellisBars

Gammelfarfars Seglarknäcke

Farmors Godaste

Vegansk

Härliga chokladdrömmar med chokladbitar som
är perfekta till kaffet när du ser ditt lag spela match. I kakburken finns en folder om herrlandslagets VM-historia
och möjlighet att vinna biljetter, inkl. hotell, till finalen i
Handbolls-VM i Stockholm 2023.
Antal: ca 24 st.

Vikt: 400 g.

Vikt: 585 g.

VM-kakan

Kålles Kolabollar

Nyhet!

Riktigt gott sursockrat godis med favoriterna surskalle,
fizzyflaska, melonstång, skumromb, fizzydödskalle,
colanapp, sodaflaska och bläckfiskar.

Välj bland 3 olika bars. Här finns energibars med
müsli, överdragna med ljus eller mörk choklad och
proteinbars med god choklad. Toppen att ha med i
väskan när det är dags för mellanmål eller träning.
Antal: 8 st.

Vegansk

l
Perfekt til
träningen!

Vikt: 195 g.

Farfars Favoriter
Farfars Favoriter är bakade efter vårt eget
goda recept med bitar av choklad.
Antal: ca 50 st.

Vikt: 600 g.

Vegansk

Nyhet!
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Summa

Du är med och
förverkligar drömmar.

Handla kakor, knäcke och godis så är du med och ger ditt stöd. Varje år förverkligar 9 000 skolklasser,
lag och föreningar drömmar om klassresor, cuper och träningsläger genom att sälja Kakservice
produkter. Du är med och bidrar till många roliga aktiviteter och minnen för barn och ungdomar.

Förtjänst på
en försäljning:

13 332 kr

Mallorca stod högst på listan
”Eleverna använde både sociala
medier och knackade dörr
– det funkade väldigt bra. Även
föräldrarna hjälpte till genom att
ta med kataloger till sina arbetsplatser. Information om gluten
och laktos är tydlig, så det finns
verkligen något för alla!”

Förtjänst på
en försäljning:

Hedeskolan
klass 5A
Försäljningar.......... 1 st
Deltagare......... ca 20 st
Förtjänst.........13 332 kr

Liselotte Skoglund,
lärare och klassmentor

Teambuilding och föreläsningar på
schemat
”En bra idé är att föräldrar tar med
en säljkatalog till sitt jobb och man
kan dela webshoppen via sociala
medier – Facebook, Instagram och så
vidare. Många tycker att det är kul att
gå runt – två och två – och sälja i sitt
eget närområde och visa katalogen
med de fina bilderna.”

Kungsbacka
simsällskap
Försäljningar.......... 1 st
Deltagare......... ca 80 st
Förtjänst.........46 100 kr

Susann Samuelsson, aktiv förälder

Enklast lägger du in
din försäljning på Mina sidor

Sammanställ och redovisa försäljningen till din kontaktperson.
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 = innehåller ingrediensen

 = kan innehålla spår av ingrediensen

Hjälp oss att nå vårt mål genom att köpa Kakservice jättegoda produkter. Varje såld burk tar oss närmare vårt
mål och ger dig något gott att bjuda dina vänner på.

46 100 kr

Allergiinformation

Gluten
Mjölk
Nötter
Jordnöt
Mandel
Soja
Ägg
Sesam

Stöd oss och köp kakor,
knäckebröd och godis!

 = innehåller inte ingrediensen

Innehållsdeklaration för produkterna hittar du på vår hemsida kakservice.se/produkter

Totalt antal
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Telefon: 031 - 27 22 20 • Kontorstid: 07.30 - 17.30 • kundservice@kakservice.se • SMS 0730-12 22 20 • kakservice.se

Redovisa din försäljning senast .............. / .............. Säljare: .......................................................................... Förening/klass: .........................................................................

Vi klimatkompenserar
för våra transporter, förpackningar och innehållet
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Vi samlar till: .............................................................................................................................................

SÄLJKATALOG VÅR 2022
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Du är med och
förverkligar drömmar.

Handla kakor, knäcke och godis så är du med och ger ditt stöd. Varje år förverkligar 9 000 skolklasser,
lag och föreningar drömmar om klassresor, cuper och träningsläger genom att sälja Kakservice
produkter. Du är med och bidrar till många roliga aktiviteter och minnen för barn och ungdomar.

Förtjänst på
en försäljning:

13 332 kr

Mallorca stod högst på listan
”Eleverna använde både sociala
medier och knackade dörr
– det funkade väldigt bra. Även
föräldrarna hjälpte till genom att
ta med kataloger till sina arbetsplatser. Information om gluten
och laktos är tydlig, så det finns
verkligen något för alla!”

Förtjänst på
en försäljning:

Hedeskolan
klass 5A
Försäljningar.......... 1 st
Deltagare......... ca 20 st
Förtjänst.........13 332 kr

Liselotte Skoglund,
lärare och klassmentor

Teambuilding och föreläsningar på
schemat
”En bra idé är att föräldrar tar med
en säljkatalog till sitt jobb och man
kan dela webshoppen via sociala
medier – Facebook, Instagram och så
vidare. Många tycker att det är kul att
gå runt – två och två – och sälja i sitt
eget närområde och visa katalogen
med de fina bilderna.”

Kungsbacka
simsällskap
Försäljningar.......... 1 st
Deltagare......... ca 80 st
Förtjänst.........46 100 kr

Susann Samuelsson, aktiv förälder

Enklast lägger du in
din försäljning på Mina sidor

Sammanställ och redovisa försäljningen till din kontaktperson.

Kajsas

Pappas

Smillas

VM-kakan

Malins

Farfars

Farfars

Farmors

Malins

Pelles

VMkakan

Kålles

Pappas Smillas

Morfars

Kajsas

Lillans

Farmors

Dagnys

Pelles

Mormors

Kålles

Gammelfarfars

Morfars

Konrads

Lillans

Josefinas

GammelMormors Dagnys
farfars

Lillebrors

Mammas Lillebrors Josefinas Konrads

Mammas
Totalt antal



































































































































































 = innehåller ingrediensen

 = kan innehålla spår av ingrediensen

Hjälp oss att nå vårt mål genom att köpa Kakservice jättegoda produkter. Varje såld burk tar oss närmare vårt
mål och ger dig något gott att bjuda dina vänner på.

46 100 kr

Allergiinformation

Gluten
Mjölk
Nötter
Jordnöt
Mandel
Soja
Ägg
Sesam

Stöd oss och köp kakor,
knäckebröd och godis!

 = innehåller inte ingrediensen

Innehållsdeklaration för produkterna hittar du på vår hemsida kakservice.se/produkter

Totalt antal

60

Alla burkar

kr
st

Vinn biljetter till finalen
i Handbolls-VM 2023.
Jag som säljer heter: ..............................................................................................................................

Mammas Lillebrors Josefinas Konrads

GammelMormors Dagnys
farfars

Lillans Morfars

Kålles

Pelles

Farmors Kajsas

Pappas Smillas

VMkakan

Malins

Farfars

KAKSERVICE AB • BIFROSTGATAN 44 • 431 44 MÖLNDAL

Telefon: 031 - 27 22 20 • Kontorstid: 07.30 - 17.30 • kundservice@kakservice.se • SMS 0730-12 22 20 • kakservice.se

Redovisa din försäljning senast .............. / .............. Säljare: .......................................................................... Förening/klass: .........................................................................

Vi klimatkompenserar
för våra transporter, förpackningar och innehållet
i våra produkter.

bland
lj
ä
v
h
c
o
d
Vän
er!
dina favorit

Min förening/klass: ................................................................................................................................
Vi samlar till: .............................................................................................................................................

SÄLJKATALOG VÅR 2022

