
Delilådan saluför högkvalitativa delikatesser och smaksättare. Produkterna kan endast  
köpas via idrottsföreningar för att stödja föreningslivet.

Läs mer om vårt utbud och upplägg här: www.deliladan.se 
Öppettider: Måndag-torsdag 09:00 - 18:00
Support och frågor: support@deliladan.se
Telefon: 08-120 937 54

Delilådan är framtaget av PAUL och THOM AB.

GOURMETLYX

Tävla & vinn!
Handla för minst 400 kronor och du har chansen 
att vinna en årsförbrukning kaffe.

VINN11 kilo kaffe!Ta chansen att vinna en  årsförbrukning av italienskt  kvalitetskaffe till ett värdepå 4.500 kronor.

Visste du att Sverige är det land som 
dricker näst mest kaffe i världen, strax 
bakom Finland? I Sverige konsumerar vi 
hela nio kilo kaffe per person och år.

Stötta din förening genom att handla 
delikatesser eller köksutrustning! Alla kunder 
som handlar för minst 400 kronor senast 
30/11 och utför de tre stegen nedan har 
chansen att vinna 11 kilo kaffe. Du kan  
välja mellan kaffebönor, bryggkaffe eller 
mixa 50/50.

GÖR SÅ HÄR: 
1. Handla för minst 400 kronor från ditt lag  

eller förening. 
2. Följ @deliladan_by_paulochthom på 

instagram eller facebook.
3. Vilken typ av produkt vill du kunna köpa hos 

Delilådan? Skriv ditt förslag i kommentars- 
fältet och tagga (@namn) 3 vänner du  
gärna tar en kopp kaffe med.

Vi väljer ut de 10 bästa produktförslagen. 
Vinnarna dras den 1/12 och kontaktas via 
e-post. 10 stycken lyckliga vinnare får 11 kilo  
av italienskt kvalitetskaffe från GIMOKA.  
Allt levereras fraktfritt hem till dörren.

GIMOKA Rosteri är ett familjeföretag som producerar magiskt  
kvalitetskaffe med noga utvalda bönor. Rosteriet är beläget vid Comosjön  

i norditalien där de även har ett Café. I italiens espressokultur har de lyckats  
utmärka sig som ett märke med passion för kaffehantverk. Ett flertalet barer  
i norra Italien serveras Gimoka som huskaffe. GIMOKA Aroma Classico har  

en intensiv, mustig och fyllig smak, fin arom med lite fruktiga toner.  
Blandningen består av 15% ARABICA bönor och 85% ROBUSTA bönor.


