
Nu är Kisapepparkakorna KRAV- och Fairtrade-märkta. 
En extra snäll pepparkaka, för dig själv och världen. 

Helt enkelt gott i dubbel bemärkelse.



Talesättet säger att vi blir lite snällare av pepparkakor men med 
Kisapepparkakorna är det inte längre någon myt. Vi kan garantera att du blir 
snällare mot djur, natur, vatten, luft, bönder, odlare och inte minst dig själv 

när du väljer Kisapepparkakan som är KRAV- & Fairtrade-märkt. 
En extra snäll pepparkaka helt enkelt.

1951 sattes den första degen i det nya företaget 
Kisapepparkakan och det gjordes i den lilla 
byn Kisa i Östergötland.  Precis som då bakar vi 
Kisapepparkakorna  på bakplåtar i vanliga ugnar 
istället för i stora automatiserade bandugnar 
där man lägger i degen på ena sidan och får 
ut färdiga pepparkakor på andra. Med vanliga 
ugnar blir pepparkakorna precis så krispiga som 
pepparkakor ska vara och våra kisapepparkakor 
har den hembakta känslan som hör julen till.

Vi värdesätter traditionen, smaken och 
krispigheten som en riktig pepparkaka ska ha 
och vi är väldigt glada över att kunna behålla 
produktionen av Kisapepparkakorna här i 
Östergötland, nära Kisa där det en gång startade 
i ett kök på Linnégatan. Samtidigt som vi bevarar 

traditionen vill vi blicka framåt och ta vårt ansvar 
som producent. Därför är nu Kisapepparkakorna 
både KRAV- och Fairtrade-märkta. 

Det gör Kisapepparkakan till den enda klassiska 
pepparkakan som är dubbel-certifierad. Vi har 
valt ut våra nya råvaror noga och vi kommer bland 
annat använda lokalproducerat och KRAV-märkt 
Blåklintsmjöl. Blåklintsmjölet mals i Orga Kvarn bara 
några mil från Kisapepparkakans bageri.

1. Vi bakar fortfarande Kisapepparkakorna på bak-
plåtar i vanliga ugnar, precis som i fabrikör Detterfelts 
pepparkaksfabrik i Normlösa för många år sedan. 
2. Ragnhild Ek med famnen full av pepparkakspåsar 
som var standardprodukten för över 40 år sedan.
3. Detterfelt smakar på ett stort Kisahjärta.

EN EXTRA SNÄLL PEPPARKAKA

Plåtburk stora hjärtan 500g
Art.nr: 401 Antal: 8 st/kartong

Halvpall plåtburk 500g
Art.nr: 4010 Antal: 120x500g/halvpall

Halvpall plastburk 400g
Art.nr: 4070 Antal: 120x400g/halvpall
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Pepparkaksdeg 500g (kylvara)
Art.nr: 420 Antal: 12 st/kartong

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning 
för mat. Varor med KRAV-märkningen har 
producerats på ekologisk grund med extra 
höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt 
ansvar och klimatpåverkan. 

Kravs regler är långt mer utvecklade och 
ställer högre krav än EU-eko som är EU:s standardmärkning för ekologisk 
mat och produktion. KRAV handlar om maten och på så sätt även om 
djuren, vattnet, bonden, marken, växterna, luften och dig. Läs mer om 
KRAV på www.krav.se.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som 
skapar förutsättningar för odlare och anställda i 
utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor. 

Fairtrade-märkningen innebär att odlarna får 
förbättrade ekonomiska villkor när de säljer sina råvaror. För att få sälja 
Fairtrade-märkta råvaror måste dock vissa kriterier följas. Dessa kriterier 
innebär att barnarbete och diskriminering ska motverkas, demokratin 
och organisationsrätten ska främjas och miljöhänsyn och ekologisk 
produktion ska främjas. Läs mer på www.info.fairtrade.net.

Stora Hjärtan 700g
Art.nr: 403 Antal: 8 st/kartong

Små Hjärtan 700g
Art.nr: 404 Antal: 8 st/kartong

Plastburk små hjärtan 200g
Art.nr: 402 Antal: 12 st/kartong

Halvpall plastburk 200g
Art.nr: 4011 Antal: 200x200g/halvpall 

Plåtburk små hjärtan 60g
Art.nr: 400 Antal: 24 st/kartong

Kisapepparkakorna bakas 
med förnybar el.



KISA PEPPARKAKAN
Sunnorpsgatan 4, 
58273 Linköping

tel: 013-24 43 90
E-post: order@kisapepparkakan.se 

www.kisapepparkakan.se


