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Jarritos är Mexikos mest populära 
läskedryck och syns nu på trendiga  

restauranger och välsorterade 
matbutiker runt om i Sverige. Nu kan 
du  erbjuda dina kunder Jarritos tack 

vare Soda Nation!

Flaskan är tidlös och innehållet 
smakar verkligen hantverksläsk- 
Jarritos  görs på rörsocker och 

naturliga aromämnen, något man 
känner på den  ypperliga smaken! 

Läsken är rejält kolsyrad och bildar 
en vacker  skumkrona. Smaken är 

ren, frisk och naturlig - som den ska 
vara!



Jarritos Mexican Cola har klassats 
som världens godaste cola. Den 

doftar  kryddigt, men även av citrus, 
isglass och lite svagt av julmust. 

Sötman är  riktigt högkvalitativ och 
har toner av vaniljsocker. Smaken är 

alldeles egen  och sticker verkligen ut 
bland andra fincolor. 

 

 Jarritos Mandarin smakar som 
nyplockad frukt, perfekt på 
sommaren men  också som 

komplement till vinterns alla 
fikastunder. På alla glöggmingel ä r  

den självklar, som mandariner på 
flaska! 

 

Jarritos Mango smakar precis som 
färskpressad mango, så fräsch och 
ren i  smaken att man kunde tro att 

frukten plockas och pressats alldeles 
nyss! 

 
 
 

 Jarritos Lime är en frisk citrus läsk 
med god arom och fräsch ton av färsk  
lime. Den är perfekt som klassisk läsk 

men även god i drinkar. 
 

 
Jarritos Grapefrukt har den perfekta 
balansen av citrus och sötma. Så god  

som den är, men även i drinken 
Paloma - en klassiker i Sydamerika. 
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Jarritos Strawberry är som att 
dricka färska jordgubbar året om! 
Frisk och  lagom söt, med en 
naturlig fin smak av bär. Precis 
som det ska vara!

Vad är Tamarind? Doften påminner 
om en sur Pommac, men turligt 
nog följder det inte med i smaken. 
Sötman är, som tidigare påtalat när 
det gäller Jarritos, helt perfekt och 
är berikad med drag av kola och 
fruktsocker

Jarritos Pineapple har äkta smak 
av färsk ananas! Som om man 
plockat den  solmogna frukter nyss 
och förvandlat den till dryck. För 
alla som älskar  tropiska smaker är 
detta ett måste! 
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Jarritos Guava, varje klunk för dig  
till ett tropiskt paradis. Guava 
frukten som är inhemsk flör det 
central amerikanska klimatet ger 
dig en rund otch fruktig arom, 
perfekt till tamales!



Försäljningspris per KFP:  14,20 kr
Försäljningspris per KFP på Stockfiller: 13,95 kr

Notera att Jarritos priset kan förhandlas i 
eventuellt kampanj syfte eller generellt 

samarbete. 

Listpris per flaska

VI har också Kylar, maila 
gärna Info@sodanation.se för 
mer information

Jarritos Specs



FIZ COLLEGE CLUB 
BEVERAGES

FAMILY OWNED SINCE 1922
ROCHESTER, NEW YORK



Det familjeägda bryggeriet 
College Club Beverages har 

sedan 1922 buteljerat fin-
läsk och sålt alla sorters 
amerikanska klassiker 

 
Petrix och hans Bror Louie 
har jobbat tillsammans sen 
dem var små. När dem var 8 
och 10 år så började deras 
farfar buteljera läsk på en 
klassisk returflaska i glas. 

Bryggeriet startades på 
Grape's

Street i Rochester vilket låg 
bredvid familjens hus

"Detta är vårat arv och vår 
familj's tradition"

-Louie

 

Fyra generationer 
soda  



Fiz buteljerar läsk för ett 
kanadensiskt företag med 
unika smaker som Banana 

Cream & Pink doughnut soda

Buteljeras i 355ml flaska
24 flaskor i varje b-pack
45 kartonger på varje 

helpall

Kunder kan köpa helpallar av en 
smak  och få ett mycket mer 

förmånligt pris. 



1935, så startade tre bröder( Stephen, Walter och John) 
Johnnie Ryan Bottling Company i Niagra Falls, New York. 

Janik bröderna tog stolthet i att använda dem mest 
högkvalitativa ingredienserna. Johnnie Ryan Beverages blev 

snabbt en lokal favorit och kult dryck.

Idag, att dricka ger dig nostalig samt en upplevelse av en 
riktig gammeldags premium soda. Johnnie Ryan's läsksorter 

är gjorde med de finaste extrakten och smaksättningarna. 
Fortfarande används 100% rörsocker precis som dem har 

gjort i tre generationer.

I I över 80 år så har Johnnie Ryan buteljerats i glasflaska för 
att bevara smak och kolsyra. Det är därför detta är 

fortfarande en kultklassiker och familjefavorit i Upstate New 
York trakterna.

JOHNNIE RYAN CO.



Buteljeras i 355ml flaska
24 flaskor i varje b-pack
45 kartonger på varje helpall

Kunder kan köpa 
helpallar av en smak  

och få ett mycket 
mer förmånligt pris. 

Johnnie 
Ryan Specs



Moneybag Sodas by Gene 
Simmons

Moneybag Soda by Gene Simmons Produceras i 
vackert målade flaskor och gjorda med alla 

naturliga smaker, färger och rörsocker för bästa 
upplevelse.

KISS-grundare Gene Simmons lanserade en 
premiumsoda-linje, MoneyBag Sodas, i samarbete 
med Rock Steady Sodas Inc. Linjen är gjord med 

helt naturliga smaker och färger, sötad med 100% 
rent rörsocker och förpackade i miljövänliga 

glasflaskor. MoneyBag Sodas är förpackade i 
glasflaskor med detaljerade målade etiketter och 
finns i 4-pack i vintage-stil med anpassade kronor.



Moneybag 
Soda Specs

Kunder kan köpa 
helpallar av en smak  
och få ett mycket mer 

förmånligt pris. 

Buteljeras i 355ml flaska
24 flaskor i varje b-pack

45 kartonger på varje helpall



Hantverksläsk tillverkad i av samma familj sedan 
1915 gjort med rörsocker

Buteljeras i 355ml flaska
24 flaskor i varje b-pack
45 kartonger på varje 

helpall

Kunder kan köpa 
helpallar av en smak  
och få ett mycket mer 

förmånligt pris. 



Hantverks läsk sedan 1904 gjort 
med rörsocker och småskligt 

producerat

Kunder kan köpa helpallar 
av en smak  och få ett 

mycket mer förmånligt 
pris. 

Buteljeras i 355ml flaska
24 flaskor i varje b-pack

45 kartonger på varje helpall





Kunder kan köpa 
helpallar av en smak  
och få ett mycket mer 

förmånligt pris. 

Buteljeras i 355ml flaska
24 flaskor i varje b-pack
45 kartonger på varje 

helpall

BOOTS 
BEVERAGES 

SPECS



Sedan 1912 har Hosmer Mountain beverages 
tillverkat old school läsk i Connecticut. 

Smakar som kolsyrad choklad 
milkshake, har snabbt blivit en kund 

favorit tillsammans med deras 
körsbär och persiko soda

Chocolate Cream Soda

Kunder kan köpa helpallar 
av en smak och få ett 

mycket mer förmånligt 
pris. 

Buteljeras i 355ml flaska
24 flaskor i varje b-pack
45 kartonger på varje 

helpall



Mr Qcumber är butikens mest 
populära soda. Det är enligt 

kunderna  den bästa 
gurksodan!

Jack Link's produces high-
quality, great-tasting protein 

snacks that feed the wild 
sides of consumers around 

the world

Buteljeras i 355ml flaska
24 flaskor i varje b-pack
45 kartonger på varje 

helpall


