
      ICA MAXI GNISTA 5 ÅR!

Jubileumsprogram  
(gäller 19-24 november, tisdag-söndag kl. 10-18)

 
Vi bjuder på tårta och kaffe alla dagar. På lördag bjuder vi 

på adventsfika.

Tisdag 
Passa på att inhandla de brända mandlarna inför julen. I minihuset pysslar barnen  

och gör roliga figurer med play dough. I marknadsstånden kan ni provsmaka våra 

egentillverkade pajer, träffa våra leverantörer och provsmaka fetaost, ölkorvar, 

proteinbars & shakes, finn crisp, glögg, avocado m.m.

Onsdag
Barnen pysslar med silkespapper i Minihuset. Träffa Falbygdens Ost och provsmaka 

och lär dig mer om getost och papillon. I de andra marknadsstånden finns pajer, 

hälsosnacks och sockerfritt godis, risifrutti , sylt, premiumglass från Alvesta m.m.  

Prova vårt recept på indiska köttbullar med mandel och blomkålsyoghurt. Känn 

dofterna från köket som tar dig till Indien.

Torsdag
Vi har parmesanhjulsöppning, provar bl.a. uppländska ostar från Sju Gårdar och pratar 

honung med vår lokala leverantör. Provsmaka och få tips på juliga bakverk, lax och 

smörgåstårta m.m. Barnen gör pärlarmband och halsband i minihuset.

Fredag
Barnen provar olika frukter i minihuset. Dazzling är på plats och målar dina naglar  

inför advent, vid köp av lösnaglar monteras dessa på plats. I marknadsstånden  

provar vi dessertostar, vårt eget Levain med salt och olivolja, äppelmust, chips,  

torkad frukt m.m. 

Lördag
På lördagen är det julfika och barnen har fiskdamm i minihuset. I marknadsstånden 

provsmakar vi olika cheddarostar, råsafter, choklad inför julen från Lindt, nyheter från 

OLW och Coca-Cola samt olika kycklingrecept m.m.

Söndag
I minihuset kan de barn som vill få en ansiktsmålning. Vi gör också roliga ballongfigurer 

till barnen. I marknadsstånden provar vi ostar, råsaft, lyxiga kardemummabullar, levain 

med salt och olivolja samt olika kycklingrecept. 

ICA MAXI GNISTA  
FIRAR 5 ÅR AV MATGLÄDJE
Vi vill tacka er kunder med flera dagar av 
matinspiration, tårta och aktiviteter. Kom och 
träffa våra leverantörer i marknadsstånden, 
var med och tävla och vinn presentkort för 
bästa motivering/förslag hur vi kan bli bättre. 
Självklart har vi pyssel för barnen i minihuset 
dessa dagar. 

5-årskalas!


