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EasySnacking TM

EasySnackingTM er en innovativ og elegant 
emballageløsning med en praktisk ske i 
låget. Den er perfekt til lette måltider på 
farten. 

Primære fordele 
• Flot ske i ét stykke 
• Skeen sidder i låget og er let at få fat på
• Mulighed for højt låg med plads til topping og 

ske
• Elegant udseende med bløde linjer
• Perfekt til snackmåltider på farten
• Er praktisk og kan genlukkes
• Optimeret med henblik på stabling
• Knivskarpt grafisk udtryk med In-Mould 

Labelling (IML)

Praktisk bæger til nemme snackmåltider
Flere og flere spiser, mens de er på farten: Morgenmad på 
vej på arbejde, en snack om eftermiddagen eller en kop 
nudler om aftenen. EasySnackingTM er et praktisk bæger til 
hurtige og nemme måltider. Med sit innovative design og 
en smart ske i låget er løsningen velegnet til en lang række 
færdigretter som supper, frugtgrød, is, yoghurt og meget 
mere.

Let at få fat på skeen
Både det sprøjtestøbte bæger og skeen er smukt designet. 
Skeen er i ét stykke og er rar at have i hånden. Den er 
integreret i låget og meget let at få fat på; man skal bare 
fjerne den selvklæbende folie på toppen af låget.

Fås i to størrelser og med to slags låg
EasySnackingTM bægeret er kvadratisk og ser med sine 
bløde linjer meget elegant ud. Det fås i størrelserne 210 ml 
og 300 ml, og du kan vælge mellem to typer låg, som passer 
til begge størrelser: Et låg med plads til ske, og et låg med 
plads til ske og topping – som kan være enten sprød eller 
blød.

Meget funktionel
EasySnackingTM er meget funktionel og giver slutbrugerne 
mange fordele. EasySnackingTM kan genlukkes og kan tåle at 
komme i mikrobølgeovn, opvaskemaskine og fryser. Det er 
et stabilt bæger, som er optimeret med henblik på stabling 
– tomt eller fyldt. EasySnackingTM er blevet udmærket 
med en Scanstar i den nordiske emballagekonkurrence af 
samme navn.

Ser godt ud på hylden
På hylden i supermarkedet ser EasySnackingTM bægeret 
rigtig godt ud, og dit produkt får derfor slutbrugernes 
opmærksomhed. Avanceret In-Mould Labelling (IML) 
betyder, at logoer, farver, billeder og dekorationer står 
knivskarpt på bægret.
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EasySnacking™

 Lids

Volume 
brimful (ml)

Dim.
(mm) Base On-the-go On-the-go & topping

 
Decoration

EasySnacking™ Square
 210 89 x 89 8851 8857 8858 IML/peel-off label

300 89 x 89 8853 8857 8858 IML/peel-off label

 On-the-go = Lid with spoon in one piece                          On-the-go & topping = Lid with spoon in one piece and 80 ml room for topping or crunch

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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