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Läs om hur svenskarnas 

köpbeteende
förändrades under 2020

”Läs om Lasse, som 
brinner för kundmötet

Det som spelar roll är 
att vara lyhörd för att 
få den bästa lösningen 
för kunden.

Designskal & 
mobiltillbehör
Mix & Match. Tillbehör med högglansiga 
ytor, maximal färgintensitet och ett 
enastående djup.

Laga vinterns picknickmat i 

slowcooker
Recept på pulled pork i baguette
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Designskal och trådlösa laddare 
med grafiska motiv

Order Nordic är från årsskiftet exklusiv distributör 
av Babaco mobiltillbehör och designskal för den 
skandinaviska marknaden.

Vi startar sortimentet av designskal med 8 färgstarka motiv med 
matchande trådlös laddare. Skalen finns för iPhone 12-serien, 
iPhone 11-serien samt iPhone SE 2020, iPhone 8 och 7. I mars 
kommer skal hem för Samsung Galaxy S20-serien samt S21-serien 
och för att sen utökas efterhand.

NYHET! EXKLUSIVT HOS ORDER NORDIC

Glaset ger motivet 
maximal färgintensitet 
och enastående djup. 

Sidor av stötdämpande 
TPU-material som 
skyddar telefonen.

Högglansig baksida 
av härdat glas.

Anpassade 
utskärningar för 
telefonmodellen.

Trådlös 10W laddare med högglansig yta av härdat glas och hållbar kant av metall.
Glaset ger motivet maximal färgintensitet och enastående djup.

Ny generation av energi- 
märkning under 2021
Energimärkningen har i många år hjälpt 
till att driva utvecklingen framåt för 
energieffektiva produkter. För att detta ska 
fortsätta har EU tagit fram en ny märkning 
där den nya etiketten kommer att ändras att 
skalan går från A-G istället för A+++- D. 

För de flesta produkter, t.ex. TV-apparater, börjar 
den nya energimärkningen gälla den 1 mars. Under 
14 arbetsdagar, 1-18 mars ska alla återförsäljare 
märka om sina produkter. Den 19 
mars ska den nya energimärkningen 
finnas på alla produkter som fått ny 
energimärkning, både i butiker och 
e-handel, den gamla energimärkningen 
får då inte längre visas på de produkter 
som ska ha den nya energimärkningen.

QR-kod till 
produktdatabasen 
EPREL för mer 
information.

Energiklass för 
märkt produkt.

Energianvändning
i kilowattimmar per år, 
per 100 tvättar eller 
100 timmar belysning.

Andra viktiga 
egenskaper som t.ex. 
volym, kapacitet och 
energianvändning i 
HDR-läge visas som 
piktogram.

Skala A-G för att 
visa de energi-
klasser som finns.
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På www.order.se/ny-energimarkning/ 
kan du läsa mer om den  
nya märkningen samt  
vilka produktgrupper  
det gäller för.  
Eller scanna QR-koden  
för att komma till sidan
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För att möta den tillväxt som vi och många av våra 
kunder hade under 2019 och framför allt 2020 har vi 
byggt ut både vår lageryta samt fördubblat antalet 
lagerplatser i AutoStore. 

Under hösten 2020 utökade vi vårt lager med 1900 m2 samt 
installerade 20 000 nya lagerplatser och 8 plockstationer i 
AutoStore för att tillgodose våra kunders leveranskrav, både 
inom retail och e-handel.

Både utbyggnaden och utbyggnaden av kapaciteten i Auto-
Store sattes igång i slutet av augusti och slutfördes i slutet 
av oktober 2020. 

För oss på Order Nordic är det viktigt att även framåt kunna 
erbjuda trygga och säkra leveranser, därför följer vi trender 
och utvecklingen noga för branschen så vi snabbt kan skala 
upp vår leveranskapacitet så fort behovet uppstår.

LARS FASTH

Yrke: Account Manager  på Order Nordic.

Ålder: 61 år.

Familj: Fru, två vuxna döttrar och två underba-
ra barnbarn. 

Bor: I Kristianstad.

Intressen: Jag och frun både tränar och spelar 
golf tillsammans. Vi gillar också att resa. Jag 
försöker att vara med barnbarnen så mycket 
som möjligt, att få vara en del av deras liv blir 
en extra krydda i livet.

Favoritprodukt: En trotjänare hemma hos mig 
är Champions Nutrition Blender (CHMB100).
- Sedan ett par år startar jag varje dag med en 
smoothie, mixad i denna Blender. Den vill jag 
inte vara utan säger Lars.

LARS BRINNER FÖR   
MÖTET MED MÄNNISKOR 

Lars Fasth har jobbat med försäljning i över 33 år 
och 5 av dessa har han varit på Oder Nordic. 
- För mig finns inga vanliga dagar utan dessa ser 
helt olika ut. Att träffa våra kunder, vare sig om de 
finns alldeles i närheten eller om jag måste resa flera 
mil, är jobbets höjdpunkt. För mig är det viktigaste 
att träffa kunden och lyssna till deras behov, något 
som är A och O för att lyckas säger Lars.

Mina arbetsdagar är väldigt olika men innefattar såklart 
mycket kundkontakt, framför allt ute hos kund men även 
via telefon och mail. Det har blivit mer kontakt över mail och 
telefon nu när Corona-viruset påverkar, då har både vi och 
kunderna såklart varit mer försiktiga.

Jag jobbar med hela vårt sortiment på Order som består av 
ca med 10 000 artiklar. Därför är det extra viktigt att träffa 
och lyssna på kunden för att veta vad just de behöver. Jag 
har kunder som har butiker inom olika branscher men också 

kunder som bara jobbar direkt mot företagskunder utan att 
ha egen butik. Det som spelar roll i varje kundmöte är att 
man alltid försöker göra sitt bästa och vara lyhörd för att få 
till den bästa lösningen som passar för just dem.

Den främsta delen med varför jag tycker att mitt jobb är så 
roligt är just mötet med människor. Jag är en väldigt social 
person och att umgås med människor och träffa kunder är 
något jag verkligen gillar. Det kan bli många mil i bilen varje 
vecka men det är det värt säger Lars. För att må bra och 
kompensera för den tid som blir stillasittande berättar Lars 
att han tränar flera gånger i veckan. Det blir både löpning, 
spinning och indoor walking. Och så klart golf när vädret till-
låter.

Trots att Lars är ute så mycket hos kunderna har han en nära 
kontakt med kollegorna på kontoret. Varje dag pratar han 
både med innesälj, inköpare och kundtjänst berättar han. 
Att få den bästa lösningen för kunden kräver ett teamwork 
och det är en styrka hos Order säger Lars.

Vi har byggt ut

”Det är viktigt att vara 
lyhörd mot kunden 

och få till ett bra 
sortiment som passar 

för just dem.
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NÄRA ÄVEN 
PÅ AVSTÅND

DORO 8080/8050
Simplicity by Scandinavia 

Det finns tillfällen då mobiltelefonen betyder allt. 
Oavsett vilken av Doros smartphones du väljer kan du 
se extra bra, höra extra tydligt och ringa videosamtal 
extra enkelt. Så den du håller kär känns lite närmare.
doro.se

Heltäckande skärm-
skydd av tunt härdat 
glas (9H) finns från 
både Champion och 
Celly.
Från Champion finns 
också ett heltäckan-
de skärmskydd i TPU. 
Detta skärmskydd 
har mycket tunn 
design (0,2mm) och 
ger samma känsla 
som den vanliga 
telefonskärmen.

Plånboksväskor till 
samtliga S21-modeller 
finns med tre korthållare 
och magnetstängning. 
Väskan från Celly har 
en brun insida och den 
svarta utsidan har stygn i 
off-white.
Väskan från Champion 
är en 2-in-1 väska med 
avtagbart skal. Skalet har 
magnetfäste och passar 
för att användas med 
bilhållare med magnet.

Galaxy S21
TILLBEHÖR OCH SKYDD
Samsung gör som Apple och tar bort den tidigare 
inkluderade väggladdaren för Galaxy S21 5G-modellerna. 
Förutom skal, väskor och skärmskydd kommer trådlös 
laddare, väggladdare och extra kabel med USB-C vara bra 
tillbehör att erbjuda Samsung Galaxy S21 5G-användaren. 

CHAMPION
Fastcharge Dual QC3/PD 45W
Duoväggladdare för snabbladdning.  
En port med USB-C Power Delivery och 
en port med USB Quick Charge 3.0.
Art.nr. 94535CH

CHAMPION Billaddare 
USB-C/PD 36W Liten och säker 

USB-C snabbladdare för bilen.
Art.nr. 94950CH

BABACO Trådlös laddare 
Trådlös 10W laddare med 

högglansig yta av härdat glas 
och hållbar kant av metall..

Art.nr. 66273

CHAMPION Ultra Pro Kevlar 
Cable USB-C - USB-C 
Laddkabel USB-C till USB-C  
som är designad för att hålla 
och för att vara snabb. 
Art.nr. 97704CH

Kontakt med 
metallegering 
och kabel med 

stark kevlar

Genomskinliga och mjuka TPU-skydd som 
skyddar mot smuts, stötar och repor finns 
från både Champion och Celly. 
Båda med perfekt passform och med full 
tillgång till alla funktioner och knappar. 
Skalen finns till samtliga S21-modeller.

I mars utökas sortimentet till S21-serien 
med designskal från Babaco. Skalen har 
en högglansig baksida av härdat glas och 
sidor av stötdämpande TPU-material och 
kommer i åtta färgstarka motiv.

CELLY Väggladdare 
+ Bluetooth-Headset 
Snabbladdare med PD 18W 
OCH True Wireless Drop-
headset med Bluetooth 
5.0-teknologi.
Art.nr. NEWGENKITPROWH

VÄSKOR

SKAL

SKÄRMSKYDD

Illustrerande bilder för att visa motiv
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För det lilla hemmet

Slowcooker tillagad pulled pork i baguette
4 port
1 kg benfri fläskkarré
2 gula lökar
4 vitlöksklyftor
0,5 dl vätska (vatten eller cola)

BBQ sås:
1 dl ketchup eller chilisås
1½ msk chipotlepasta (eller chipotle chili för mer hetta)
1 tsk malen koriander
1½ tsk malen spiskummin
1½ tsk salt

Tillbehör:
4 mindre baguetter, salladsblad, fint strimlad rödkål, 
tunt skivad lök (gul, röd eller salladslök)

Gör så här: 
Dela köttet i lagom bitar, ca 5x5cm. Skala och hacka lök 
och vitlök. Blanda ketchupen med kryddorna och gnid 
in köttet med blandningen. Strö över löken och häll på 
vätskan. Sätt slowcookern på låg värme och kör i 8-9 
timmar. Känn med en gaffel att köttet går att dra isär utan 
ansträngning, då är det klart. Ta upp köttet och riv i trådar 
med gaffeln. Stoppa tillbaka köttet i grytan och blanda 
med såsen. Dela brödet och fyll med kött och tillbehör.

MODERNT LÅNGKOK MED

Slowcooker
Lägg ner ingredienserna i grytan, ställ in tid och låt slowcookern göra jobbet.  

Att laga mat i en slowcooker sparar tid och kräver ingen mästerkock. Skärbräda, 
kniv och slowcookern är egentligen det enda som behövs. Kan det bli enklare?

Kött, fisk eller grönsaker, allt kan tillagas i en slowcooker. 
En slowcooker består oftast av två delar. Ett kärl som  
maten tillagas i och en bas som innehåller värmeelement 
och övrig elektronik. Kärlen är oftast tillverkade av kera-
mik eller metall med nonstick material vilket gör att inget 
bränner fast vid de låga temperaturerna.

Enkelt
Att laga mat i en slowcooker är enkelt och sparar tid. Du kan förbe-
reda maten på morgonen och sen komma hem till en väldoftande 
gryta, pulled pork eller hel kyckling på kvällen. Vill du ha en yta på 
det som ska tillagas bryner du det i en stekpanna innan du lägger 
ner det i grytan. Men det är inget som är nödvändigt, du kan också 
stoppa ner alla ingredienser direkt i grytan. Att hälla i rätt mängd 
vätska är hemligheten för att få det bästa resultatet. Lägg i ingre-
dienserna och undvik att lyfta på locket under tiden. Även om den 
ljuvliga doften som sprider sig lockar till att glänta på locket. Vill du 
spara på disk serverar du maten direkt ur grytan.

Gott och nyttigt
Tack vare att maten i tillagas under lock vid låg temperatur under 
en längre tid, så hinner smakerna bli ordentligt djupa. Kött blir mört 
och saftigt samtidigt som grönsaker håller sig spänstiga. Alla vita-
miner och näringsämnen stannar kvar då tillagningen sker vid låg 
temperatur och under lock. I en slowcooker behöver du heller inget 
extra fett vid tillagning. Du slipper dessutom att maten bränns vid i 
botten då värmen omsluter maten från alla håll vid den varsamma 
tillagningen. 

Smart
En slowcooker drar mindre ström än en normal ugn då den har 
mycket lägre wattal, vilket är bra för både ekonomin och miljön. Det 
går också att använda billigare råvaror, enklare köttbitar till exem-
pel, och det blir ändå mört tack vare den långa tillagningstiden. Att 
laga mycket mat samtidigt är både tidsbesparande och ekonomiskt, 
med andra ord är en större slowcooker perfekt för barnfamiljen för 
att underlätta vardagen

CHAMPION Slowcooker 6,5 liter Mattsvart Art.nr. CHSC220

CHAMPION Slowcooker 4,5 liter
Art.nr. CHSC110

EMERIO Slowcooker 4,5l Art.nr. SC-109678

RUSSELL HOBBS
Slow Cooker Compact Home 2L
Art.nr. 23786036002
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E-handeln
Under pandemin har e-handeln ökat markant. Svenskarnas tota-
la spendering på nätet minskade däremot, främst eftersom man i 
princip inte köpte dyra resor. Samtidigt ökade köp av produkter kraf-
tigt. Många konsumenter har börjat handla mer frekvent, andra har 
testat att handla mat och andra varor på nätet för första gången. 
Framförallt är det de äldre som har lärt sig att handla på nätet och 
nu är med på det digitala tåget. Och att näthandla är en vana som 
konsumenterna säger sig vilja fortsätta med efter pandemin.

Kraven på snabba och enkla leveranssätt har ökat. Konsumenterna 
accepterar inte längre långsamma leveranser. Dessutom vill många 
kunna välja när och var de ska hämta ut sitt paket. Helst ska det fin-
nas minst ett alternativ som är fritt från mänsklig kontakt. För vissa 
är valmöjligheterna viktigare än priset.

Retail
Inom retail var 2020 års stora vinnare daglig-
varuhandeln, allt kring hem, bygg och trädgård 
medan kläder, skor och sällanköpsvaror tillhör 
förlorarna med undantag av friluftsprodukter 
då svenskarna har sökt sig ut i naturen under 
året. Coronaviruset gjorde också att kontakt-
lösa kortbetalningar – att blippa – ökade. I slutet av augusti så var 
andelen kontaktlösa betalningar 57 procent av alla kortbetalningar, 
en ökning från 42 procent i januari.

Elektronikbranschen
Tittar man på elektronikbranschen kan man se 
att det varit ett behov av underhållning i hemmen. 
Försäljningen av TV steg under 2020, för de störs-
ta TV-skärmarna steg försäljningen med hela 
50% jämfört med 2019. Även spelkonsoler ökade 
kraftigt. Försäljningen av mobiltelefoner låg på 

samma nivå som under 2019, medan övriga IT-kategorier ökade.

Hur ser framtiden ut?
Nu längtar vi efter en mer normal vardag med restaurangbesök, 
resa, gå på kultur- och idrottsarrangemang och framför allt träffa 
släkt och vänner igen. Men vi undrar också hur det nya normala 
kommer se ut efter pandemin. Trendrapporter visar att konsumen-
terna kommer att söka efter produkter som ger lugn och minskar 
stress, att man är mån om den mentala och fysiska hälsan. Fritiden 
blir mer heligt och ny teknik kommer bara att införskaffas om den 
ger oss en personlig fördel. Därför styrs teknikutvecklingen utifrån 
konsumenternas behov. Fler kommer fortsätta, i alla fall delvis, ar-
beta på distans. Nätshoppingen fortsätter då konsumenter har tagit 
till sig detta sätt att göra sina inköp. Nya roliga underhållningspro-
dukter för hemmet kommer att efterfrågas och fler smarta AI-lös-
ningar kommer utvecklas.

Under Corona har hemmet varit centralt och detta spås fortsätta. 
Att laga mat tillsammans och umgås fortsätter vara viktigt. Även 
belysning, textilier och växter i hemmet ser ut att vara viktigt fram-
åt. Många konsumenter har under 2020 sökt sig till naturen för av-
koppling och fysisk aktivitet. Naturen och friluftsliv är en trend som 
vuxit och detta område spås fortsätta växa. Urbana trädgårdar och 
balkonger med odling av frukter och grönsaker verkar vara något 
många konsumenter vill ägna sig åt framåt.

Favoritkategorier:

Sport & Fritid

Produkter för välgörande massage. 
NYTT FRÅN CHAMPION

Koppla in. Koppla av.
Visst blir livet lite enklare när du hittat din grej?  
Champions hemelektronik finns alltid med dig. I köket när du 
lagar mat, på väg till jobbet, på resan och hela vägen hem igen till 
fredagsmyset i soffan. Vår grej på Champion är att passionerat 
leta efter produkter med bra funktion och god design för den 
skandinaviska vardagen  – men inte till vilket pris som helst.

Behovet av att enkelt få massage hemma har ökat i och med alla som under 
pandemin jobbat hemifrån. I sortimentet från Champion finns produkter för 
att ge hela kroppen en avkopplande och välgörande massage.

Uppdaterad 
förpacknings- 
design för alla  

kategorier.

Coronaviruset orsakade under 2020 både försäljningsrekord och tomma köpcentrum.  
E-handeln och den lokala handeln blomstrade medan köpcentrum och cityområden tog stryk. 

Fler än någonsin har e-handlat i Sverige och många spår att detta sätt att handla blir det  
nya normala, även den dag pandemin släpper sitt grepp om oss.

Svenskarnas köpbeteende 
under pandemiåret 2020

Källor: Internetstiftelsen - Svenskarna och internet 2020, PostNord/Svensk Digital Handel/HUI Research - e-Barometern december 2020 
Klarna - Svenskarnas shoppingvanor på nätet, ElektronikBranschen Pressrelease 2021-01-07, Nets - Pressreleases 2021-02-04

CHAMPION Massagekudde med värme 
Kudde med roterande massagehuvuden som 
masserar både mot- och medurs samtidigt som 
värmefunktionen hjälper till att göra massagen 
mer verksam. Art.nr. CHMK210

CHAMPION Nackmassage 
Shiatzu Specialutformad 
för nacke och skuldror men 
passar också för rygg, lår 
eller vader.
Art.nr. CHNM210

CHAMPION Massagedyna 3D Dyna med 
värme och 3 massagezoner - övre, nedre 
eller full ryggmassage. Sittdynan har 3 
vibrationslägen. Art.nr. CHMD210

CHAMPION Massagearm 
handhållen Mjukar upp ömma 

och stela muskler med behaglig 
vibrationsmassage. Med två 

utbytbara massagehuvuden och två 
intensitetsnivåer. Art.nr. CHMA210

57%
av kortbetalning-
arna i butik var 

kontaktlösa

Försäljningen 
av TV-apparater 
ökade totalt med

29%Shoppingen på nätet fördelad mellan åldersgrupper,  
de tre första kvartalen 2020 utifrån data från Klarna

18-35 år
35%

36-55 år
46%

56+ år
19%

Favoritkategorier:

Hem & Trädgård
Mat & Dryck

Kvinnor gör fler köp (69% av totalen) och spenderar mer peng-
ar (60% av totalen)...
...men män har ett högre snitt-ordervärde (+44%)

Favoritkategorier:

Kläder & skor
Barnprodukter

Antal orders

+64%

Personer som 
handlat alla jul-
klappar på nätet

25%

Antal
orderrader

+65%

Ökad  
e-handel dec.

2020-2019

+50%

ORDER NORDIC
Dec 2020 jämfört  

med dec 2019

Julhandeln 2020
enligt undersökningen e-Barometern,

där svenskarnas självuppskattade  
konsumtion under december undersökts.

Tillväxt per kategori (dec)
Dagligvaror .........+275%
Barnprodukter  
och leksaker .......... +86%
Hemelektronik ...... +55%
Skönhet och  
hälsa ........................ +54%
Möbler och  
heminredning ........ +50%
Sport och fritid ..... +35%
Kläder och skor .... +28%
Böcker och  
media ......................... –6%
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Upptäck Philips LED-kollektioner

WarmGlow LED Dimmbar – ju mer 
du dimmar, desto varmare blir ljuset 
Alla LED-glödlampor dimmar inte lika. Med 
Philips dimmbara LED-glödlampor får du en fin 
glöddämpningseffekt och varm ton när ljuset blir 
svagt. Andra LED-lampor blir helt enkelt bara 
mindre ljusa utan det mysiga glödet. Lamporna 
fungerar med din befintliga switch.

Dekorativ LED – lampor som är 
designade för att synas
Kollektionen Vintage LED har glödlampor med 
retroutseende som ger hemmet en vintagestil 
med glödande synliga filament och ett mysigt 
varmt ljus. Samtidigt som du får alla de fördelar 
som LED-belysning ger. 

Kollektionen Modern LED har ett stilrent 
minimalistiskt utseende där glödlampan  
förhöjer rummets karaktär och stil, även  
när lampan är släckt.

Funktionell LED – när kvalitets- 
belysning är allt du behöver
Philips standardsortiment med LED-lampor är 
långvariga och energieffektiva, vilket ger upp 
till 90% energibesparing jämfört med vanliga 
glödlampor och halogenlampor. Njut av det 
utseende du älskar, med den prestanda du 
förväntar dig, av funktionell LED!

Vad är det som är så bra med LED-lampor? Ljuskällor i 
LED är idag den överlägset energisnålaste belysningskäl-
lan, då denna typ av lampa använder upp till 80 % mindre 
energi än traditionella glödlampor. LED tänds direkt, tål 
kyla, ger en jämn ljuskvalitet över tid och så har de väldigt 
lång livslängd. Genom att välja en LED-lampa så får du en 
funktionell och hållbar belysningskälla som är mycket bil-
lig i drift. Toppen både för miljön och plånboken tycker vi.

Betäckningar som förvirrar
I och med introduktionen av LED-lampan har nya belysningsbe-
täckningar tillkommit. Många tycker detta är förvirrande och svårt 
att förstå. Vi går igenom beteckningarna Watt, Lumen och Kelvin 
som är de viktigaste begreppen att ha koll på. Genom att förstå 
dessa tre kan du enkelt hitta rätt belysningskälla för att anpassa 
belysningen till rummets behov.

Watt (W)
Watt anger lampans energiförbruk-
ning och säger ingenting om hur 
mycket ljus en lampa ger utan bara 
hur mycket som energi lampan för-
brukar. Tidigare använde man Watt 
för att beskriva hur starkt en lampa 
lyser, men för LED-belysning an-
vänds lumen för att ange detta. En 
lampa med lågt Watt-tal och högt 
Lumen-tal drar alltså lite ström och 
avger ett starkt ljussken.

Lumen (Lm)
Lumen anger 
LED-lampans 
ljusflöde, alltså hur 
starkt lampan lyser. 
Tidigare angavs 
Watt för att ange lampans ljusstyrka, vilket kan vara förvirrande 
när man vill veta hur starkt en LED-lampa lyser jämfört med en 
standardlampa då watt-talet inte går att jämföra. Illustrationen vi-
sar ungefär vad en standardlampa har i ljusflöde översatt till lumen 
samt motsvarande energiförbrukning i watt för en LED-lampa.

Kelvin (K)
När man köper en LED-lampa är det viktigt att tänka på hur 
belysningen ska passa in i miljön. LED-lampans färgtemperatur 
mäts i Kelvin. Ju lägre Kelvin-tal, desto varmare ljus. För ställen 
där man vill ha stämningsbelysning med ett mysigt varmt sken 
väljer man en lampa med extra varmvitt sken på 2500-2700K. 
För att få en bra och behaglig standardbelysning för t.ex. 
hemmet, restauranger och hotellrum passar ett varmvitt ljus på 
2700-3300K. För miljöer som kräver stor koncentration som över 
skrivbordet eller diskbänken är ett neutralt ljus på 3300-5300K 
passande. Lampor kring 6000K har en färgtemperatur som 
påminner om dagsljus. Denna belysning passar bra på kontor, i 
klassrum och andra platser där man behöver fokusera. I hemmet 
upplevs detta ljus för kallt, men för en arbetsplats blir det perfekt.

Märkningen EyeComfort är en garanti för att LED-belysningen är behaglig för dina ögon.

25 w 4 w

40 w 6 w

60 w 8.5 w

75 w 15 w

100 w 20 w

150 w 24 w
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Lumen
(ljusflöde)

250 Lm

450 Lm

800 Lm

1100 Lm

1600 Lm

2600 Lm

1 000K

2 000K

3 000K

4 000K

5 000K

6 000K

7 000K

8 000K

9 000K

10 000K

Dagsljus Molnig dag Klarblå 
himmel

Vanlig
glödlampa

Stearinljus

HAR DU KOLL PÅ BETECKNINGARNA FÖR 

LED-BELYSNING
Tycker du också det är svårt att veta vilken LED-lampa man ska välja? Förut behövde man 

ha koll på wattstyrka och sockel. För dagens LED-belysning är det mer än det som du 
behöver ha koll på för att veta vilken lampa som passar för hemmets olika behov.

LED

SceneSwitch LED – en glödlampa, 
tre ljusinställningar
Nu kan du få den stämning du vill utan att 
behöva installera en dimmerknapp. Philips 
SceneSwitch-glödlampor fungerar med din 
befintliga ljusknapp. Allt du behöver göra är att 
skruva in glödlampan och trycka på ljusknappen 
för att växla mellan 100%, 40% och 10% 
ljusstyrka. Finns i mjukt vitt och starkt dagsljus.

100% 40% 10% 
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ROLIGA
SÄLLSKAPSSPEL

för vuxna och barn
Släpp mobilen och umgås en stund.  

Hos oss hittar du både nya roliga 
sällskapsspel och klassiska

brädspel att spela med  
familj och vänner.
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CHAMPION  
Belgiskt Våffeljärn Dubbelt 

Art.nr. CHVJ300

ALGA
Alfapet

Art.nr. 38010892

ÅVIKEN
Våffeljärn Dubbelt 
Elegance
Art.nr. 910

TORSDAGEN DEN 25 MARS

VÅFFELDAGEN
Varför firar vi våffeldagen?
Våffeldagen infaller på samma dag som vårfrudagen –  
Jungfru Marie bebådelsedag, det vill säga den 25 mars. Denna 
dag är en kyrklig högtid och enligt evangelierna fick jungfru 
Maria denna dag veta från ärkeängeln Gabriel att hon var ha-
vande med Jesusbarnet. Fram till 1953 var Marie bebådelse-
dag en röd dag i den svenska almanackan. När denna helgdag 
avskaffades flyttade Svenska kyrkan firandet av jungfru Marie 
bebådelsedag till den söndag som infaller 22–28 mars.
Något man i allmänhet tror är att ”våffeldagen” blev till efter 
att vårfrudagen uttalats felaktigt och den fantastiska våffel-
dagen var född. 

Ingen religiös koppling till våfflan
Något med Jungfru Maria har våfflan alltså inte att göra, däre-

mot finns en annan religiös koppling. Man vet att de för-
sta våffeljärnen var en vidareutveckling av oblatjär-

nen som helt enkelt användes för att tillverka 
oblater till nattvarden. 

De moderna svenska våfflorna är tunna 
och tillagas i det speciella svenska run-
da våffeljärnet med fem hjärtan. Vanli-
gen serveras den svenska våfflan med 

sylt, bär, vispad grädde eller glass. Men kan också 
serveras som en matigare variant med allt från gräddfil, 

rom, lök och räkor till ädelost.

Belgiska våfflor är höga och har stort rutmönster. De har en 
tjock och krispig konsistens. Dessa våfflor serveras varma, 
pudrade med socker och ibland toppade med vispad grädde 
eller chockad. 

Våfflor började bli vanligt på 1800-talet
Under 1700-talet åt man också våfflor men var då en lyxig 
maträtt som bara de rika hade råd med. Under 1800-talet för-
bättrades levnadsstandarden för många svenskar och det blev 
vanligare att äta våfflor med de klassiska ingredienserna mjöl, 
ägg, mjölk, sylt och grädde.

Överraska med våfflor 
8 stycken
100 g smör
4 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1/2 tsk salt
5 dl mjölk
2 ägg
2 dl vispgrädde
200 g färska bär
Smält smöret och låt svalna.
Blanda mjöl, bakpulver och salt. Blanda i 
mjölken, rör till en jämn smet. Blanda ner 
äggen och det smälta smöret.
Hetta upp våffeljärnet. Pensla järnet med 
smör till första omgången. Häll i knappt 1dl 
smet och grädda våfflorna gyllenbruna.
Servera med bär och vispad grädde.

ÅVIKEN
Våffeljärn Singel
Art.nr. 907.2

I Sverige äts varje år tiotusentals våfflor i samband med våffeldagen. 
Men varför heter det våffeldagen och varför äter vi våfflor då? 

Alfapet är spelet där spelglädjen växer med ordförrådet.
Efter hand som spelplanen fylls, blir det allt klurigare 
att bilda nya ord. Det är nu som Alfapetsspelarens 
uthållighet, ordförråd och kreativitet ställs på prov! 

Alfapet går ut på att samla flest poäng genom att 
vara flink på att lägga ordflätor. Grunden är enkel, 
spänningen oändlig. Om du vill öka svårighetsgraden 
kan du prova att spela med pilbrickor och svarta brickor, 
förutom bokstavsbrickor.

Ålder (från): 10 år
Antal spelare: 2-4

ALGA Alfapet
Art.nr. 38010892

Klassikern

För de minsta

Pocketversion för resan med 

familjen eller kompisarna

Tänk till, spela ut 
och ta poäng!

Med Andra Ord Pocket är en ta-med-vänlig 
version av succéspelet med samma namn. Till 
skillnad från den vanliga versionen, där ordern 
står på polletter, är frågorna på kort i denna 
version. Orden på korten är värda olika mycket. 
Vågar du ta svåra ord som ger höga poäng eller 
fegar du, och tar lätta ord som ger låga poäng?

Ålder (från): 10 år
Antal spelare: 4-8

ALF Med Andra Ord Pocket
Art.nr. 38010892

Beskriv samma sak, med 
andra ord. Under tidspress! 

Bamse Odlingsspel är ett spel där ni följer med 
Lille Skutt och hans vänner ut i trädgårdslandet. 
Ni planterar olika ätbara saker och när de har 
växt klart hjälper alla till att skörda. Bamse 
klättrar upp i trädet och skördar frukterna, 
Nalle-Maja plockar grönsaker, Lille Skutt gräver 
upp rotfrukter, Nina-Kanin plockar bär och 
Skalman klipper kryddörter. Den som först har 
skördat alla sina brickor har vunnit.

Ålder (från): 4 år 
Antal spelare: 2-4

KÄRNAN Odla med Bamse
Art.nr. 600330

Skörda grönsaker, bär och frukt 
med Bamse och hans vänner! 
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Växel: 042 - 25 23 00, www.order.se

Snart är vårsäsongen här!
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