
LEADING SUPPLIER AND INNOVATOR OF

IN SCANDINAVIA FOR
CINEMAS, ARENAS, EVENTS, THEME PARKS

AND NOW WE’RE READY FOR THE FOOD RETAIL MARKET...



SNACKS BY SUNDLINGS

Familievirksomheden Sundlings har siden starten i 1990 poppet popcorn og fremstillet snacks til 
biografer, arenaer og forlystelsesfaciliteter rundt omkring i Norden. På vores fabrik i Lidköping ved Vänerns 

bred, med Kinnekulle smukt placeret i horisonten, fremstiller vi vores popcorn og snacks 
– i mange tilfælde som rent håndværk. 

I forbindelse med fremstillingen af vores salte popcorn ”grydepopper” vi vores allerbedste ”butterfly”-majs 
i 100 % ren kokosolie og tilsætter blot finkornet salt, som smelter direkte i olien og giver popcornene den 

perfekte saltning. 

Til fremstillingen af vores butter- og cheddar-popcorn benytter vi os i stedet for af en ”mushroom”-majs, 
der skaber store, runde popcorn, som vi smager til med gode krydderier. 

Vores allerstørste håndværk er de kandiserede popcorn, som først poppes helt naturligt og derefter forsig-
tigt kandiseres i gryder, hvor vi med den største omhu tilsætter sukker, farve og smagsaromaer i den helt 

rigtige rækkefølge og temperatur.  

Sidst, men ikke mindst, fremstiller vi vores sprøde og umådeligt populære Baconsnacks på fabrikken, 
en snack, der er blevet en rigtig klassiker. 

Dette kalder vi for

Butterfly popcorn

Mushroom popcorn



DET hvide GULd

Ikke mange produkter er så rentable som popcorn. 

Popcorn består af 100 % fuldkorn og indeholder ca. 15 % kostfibre. Popcorn er desuden rige på  
antioxidanter. Popcornmajs, der består af ca. 14 % vand, er en særlig type majs med en kerne af 

hårdere skal. Når majskornet opvarmes til ca. 175 grader, dannes der en vanddamp inde i kornet, og 
trykket på skallen bliver så hårdt, at det til sidst revner og vender indersiden udad.  

Vores popcorn får sin helt specielle karakter, fordi vi anvender ren kokosolie og salt af en ekstra fint 
sort. 

”Vores mission er at tilbyde vores kunder en komplet løsning inden for salg af popcorn og snacks 
samt et udvalg af fremragende produkter. Dette indebærer, at kunden ikke blot køber et produkt, 

men også en service, hvilket igen skaber en oplevelse for kunderne via vores produkter. Dette omfat-
ter udstyr, råvarer, emballage samt emballerede fødevarer, delvist fra egen produktion.

Vi tager aldrig vores produktkvalitet for givet. Derfor gør vi altid vores yderste for at sikre, at kunden 
får den højeste kvalitet, hvad angår fødevaresikkerhed – dette er en selvfølge i vores daglige arbejde.

Vi lægger stor vægt på viden, hvad angår vores produkter, og vi tilbyder alle kunder information og 
support, så de kan føle sig trygge i forbindelse med deres håndtering af vores produkter.”



rentable premium-produkter

SALTED POPCORN 100g
På baggrund af udvalgte popcornmajs, kokosolie og salt fremstiller vi vores uimodståeligt 
gode, salte popcorn.

Art. nr: 10070
Antal i D-pack: 100g x 16stk/krt
EAN nr: 7331755100077

CHEDDAR POPCORN 100g
Cheddar-popcorn, der er poppet med ”mushroom”-majs, hvilket giver store, runde popcorn – 
tilsmagt med ægte cheddar. Posen er smallere, hvilket medfører, at vi kan spare 20 % plast pr. pose!

Art. nr: 10260
Antal i D-pack: 100g x 24stk/krt
EAN nr: 7331755110267

BUTTER POPCORN 100g
Rigtigt smøragtige popcorn, der er poppet med ”mushroom”-majs, tilsmagt med et rigtigt 
smøragtigt krydderi. Posen er  smallere, hvilket medfører, at vi kan spare 20 % plast pr. pose!

Art. nr: 10360
Antal i D-pack: 100g x 24stk/krt
EAN nr: 7331755110366

BACONSNACKS 140g
Vores baconsnacks er hvedebaserede. De er friturestegte i solsikkeolie og krydret med vores 
egen krydderiblanding.

Art. nr: 40120
Antal i D-pack: 140g x 16stk/krt
EAN nr: 7331755800120

SOURCREAM HJUL 110g
Den klassiske smag af vores sprøde og knasende hvedehjul, der smelter i munden..

Art. nr: 40110
Antal i D-pack: 110g x 16stk/krt
EAN nr: 7331755540118



SALTED POPCORN 15g
På baggrund af udvalgte popcornmajs, kokosolie og salt fremstiller vi vores uimodståeligt gode, salte popcorn.

Art. nr: 10080
Antal i D-pack: 15g x 24stk/krt
EAN nr: 7331755910072

BUTTER POPCORN 20g
Rigtigt smøragtige popcorn, der er poppet med ”mushroom”-majs, tilsmagt med et rigtigt smøragtigt krydderi. 

Art. nr: 10500
Antal i D-pack: 20g x 24stk/krt
EAN nr: 7331755100503

BACONSNACKS 20g
Vores baconsnacks er hvedebaserede. De er friturestegte i solsikkeolie og krydret med vores egen krydderi-
blanding.

Art. nr: 40160
Antal i D-pack: 20g x 24stk/krt
EAN nr: 7331755100169

GRAB’N GO POSER

SALT LAKRIDS 60g
Nordisk lakridssmag med et tyndt lag af vores finkornede popcorn-salt. 

Art. nr: 62080
Antal i D-pack: 36
D-pack/pall: 30

SALTED CARAMEL 60g
Kandiserede popcorn med smag af karamel og havsalt.

Art. nr: 62070
Antal i D-pack: 36
D-pack/pall: 30

KANDISEREDE POPCORN



CHEDDAR POPCORN
Tilsmagt med ægte cheddar.

4 måneders holdbarhed. 
Pakket i 4kg bulk-karton
Art. Nr 10232
EAN nr: 7331755012325

BACONSNACKS
Særdeles populært produkt, der er en rigtig bestseller.

9 måneders holdbarhed.  
12stk x 280 gram poser
Art. Nr 4010
EAN nr:  7331755040106

BUTTER POPCORN
 Tilsmagt med et rigtigt smøragtigt krydderi.

4 måneders holdbarhed. 
Pakket i 4kg bulk-karton
Art. Nr 10311
EAN nr:  7331755013117

CHEESY HABANERO SNACKS
Majssnacks med smag af ost og chili.

9 måneders holdbarhed.  
12stk x 460 gram poser
Art. Nr 4024
EAN nr:  7337155040241

CONSESSION
SALTED POPCORN
Vi har alt, hvad du behøver for at sælge popcorn. Ny-poppede popcorn i 120 liters kasser. Hvis 
du har din egen popcornmaskine, tilbyder vi bl.a. vores populære portionsposer.  

3 måneders holdbarhed.
Pakket i 120-liters bulk-karton (4,5 kg)
Art. Nr 10040
EAN nr: 7331755000407



POPCORN-BÆGER 1,4 L

70800 Popcorn-bæger Lille
1,4 liter x  600stk
EAN nr: 7331755170803

POPCORN-BÆGER  2,9 L

70801 Popcorn-bæger Mellem
2,9 liter x 250stk
EAN nr: 7331755470019

POPCORN-BÆGER  5,2 L

70802 Popcorn-bæger Stor
5,2 liter x 400stk
EAN nr: 7331755970809

POPCORN-BÆGER  2,0 L

70400 Popcorn-bæger 
2,0 liter CHEDDAR eller BUTTER inkl. navnemærkat x 300 stk.
EAN nr: 7331755204003

SNACKBÆGRE 1,4 L

70803 Snackbægre Lille
1,4 liter x 400stk
EAN nr: 7331755470033

SNACKBÆGRE 1,9 L

70804 Snackbægre Stor
1,9 liter x 350stk
EAN nr: 7331755470040

BÆGRE



CANDYfloss
Sødt, velsmagende og sjovt produkt. Rentabelt og let at sælge. 

Candyfloss er børnenes favorit!

CANDYFLOSSPINDE
7012 Candyflosspinde
1000stk/krt
EAN nr: 90939130213

STRAWBERRY/BLUEBERRY
30170 Strawberry/Blueberry
40 gram x 20stk
EAN nr: 7331755530171 

SOUR APPLE
30180 Sour Apple 
40 gram x 20stk
EAN nr: 7331755530188

LYSERØDT SUKKER - STRAWBERRY
3022 Lyserødt sukker med jordbærsmag
5 kg-spand
EAN nr: 7331755230224 

BLÅT SUKKER  - BLUEBERRY
3023 Blåt sukker med blåbærsmag
5 kg-spand
EAN nr: 7331755230231



POPCORN-KRYDDERI
Med Kernel Season’s udsøgte popcorn-smagsvarianter vil du sælge mere popcorn. Salget af popcorn steg 

med 2-4 % i amerikanske biografer, der tilbød Kernel Season’s popcorn-krydderier til kunderne.

POPCORNKRYDDERI NACHO CHEDDAR
K6455 Popcornkrydderi NACHO CHEDDAR 
80g x 6stk 
EAN nr: 7331755264557

POPCORNKRYDDERI BUTTER
K6454 Popcornkrydderi BUTTER 
80g x 6stk
EAN nr: 7331755264540

POPCORNKRYDDERI NACHO CHEDDAR
K3455 Popcornkrydderi NACHO CHEDDAR 
750 gram 
EAN nr: 7331755234550

POPCORNKRYDDERI BUTTER
K3454 Popcornkrydderi BUTTER  
735 gram 
EAN nr: 7331755234543



”More than 40 years
  experience in bars”



Styrk rentabiliteten, og skab mersalg med Yngwie’s bar snacks; 
Sprøde, stærkt krydrede og uimodståeligt gode.

YNGWIE’S BAR SNACKS - TASTE OF BACON 20G
Art.nr  Bags/ctn Ctn/pllt Bags/pllt EAN nr
4050  80  20  1600  7331755140509

YNGWIE’S BAR SNACKS - CORN SNACKS CHEESY HABANERO 25G
Art.nr  Bags/ctn Ctn/pllt Bags/pllt EAN nr
4060  80  20  1600  7331755140608

EKSPONERINGSSTATIV YNGWIE’S BOKS 400 x 410 MM
Art.nr        EAN nr
50750        7331755150508

eksklusivt demonstrationsstativ

Yngwie’s bar snacks



PORTIonsposer

PORTIONSPOSER 227g

36 x 227 gram poser med majs, kokosolie og salt. 
Giver mere end 200 liter popcorn pr. kasse.
Art nr 1002, EAN nr: 7331755210028

PORTIONSPOSER 454g

24 x 454 gram poser med majs, kokosolie og salt. 
Giver mere end 300 liter popcorn pr. kasse.
Art nr 1003, EAN nr: 7331755210035

NATAIS-POPCORNMAJS

Ekspansionsforhold: 46+
Giver ca. 400 liter popcorn pr. 10 kg sæk.
Art nr 100116, EAN nr: 3577067000726

KOKOSOLIE

Kokosolie 15 kg bag’n box.
Kun smøraroma og betakaroten tilsættes til vores kokosolie. PAH-testet.
Art nr 2003, EAN nr: 7331755020030

POPCORNSALT

Salt 13 kg-spand
Læg direkte i gryden med majsen. Smelter i olien og forsyner alle popcorn med salt. 
Art nr 3001, EAN nr 7331755030015



kontakt os, så hjælper vi dig med at 
vælge det rigtige udstyr til dine behov



KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION
Sundlings Sverige AB

www.sundlings.se
+46 510 - 86180

popcorn@sundlings.se


