FJELLETS SJOKOLADEBIT

Saga sjokoladefabrikk
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F jellets sjokoladebit

et er ikke alle dagligvarebutikker som kan
skryte av å ha sin egen sjokoladefabrikk, men
det er tilfelle hos Meny Saga i Skien. Selvfølgelig har
de alle de vanlige varene og diskene man forbinder
med en velassortert matbutikk, men dette er en
butikk utenom det vanlige. I 2012 vant de prisen for
Årets Matgledebutikk og ble Norgesmestere for
annen gang. Butikken har eget bakeri, en utsøkt fiskog sjømatdisk, ostedisk, cateringmeny, varmt popcorn, egenproduserte desserter og nystekte smultringer etter egen oppskrift, og på toppen av det en
sjokoladefabrikk.
Kjøpmann Torkell Mosebø smiler og sier han er
veldig stolt av butikken og sine medarbeidere. ”Sammen klarer vi dette. Vi jobber for å spre matglede,
hjelpe kundene våre og forsøker alltid å forbedre oss.
I butikken produserer vi nå sjokolade og selger den
fersk, rett over disk. I bakeriet har vi ansatt en lokal
baker, Terje Flatin fra Siljan. Han produserer sine
kjente "frøsnapper", som er blitt nok en salgssuksess
hos oss. Det er et velsmakende rundstykker med ost
og masse valmuefrø!
Sjokoladefabrikken het tidligere Stoa Chokolade AS
og lå på Klosterøya. Nå er navnet Saga Chokoladefabrikk AS. Vi har et eksklusivt samarbeid med Tele-

mark- og Porsgrunnskunstner Jonny Andvik. Hans
malerier pryder eskene våre. Noen ganger signerer
han eskene også.
Det kommer stadig nye og spennende produkter
framover fra sjokoladefabrikken. De mest kjente
konfektbitene hittil har nok vært Ibsens Samlede
Konfekt og Gaustatoppen XO. Som smakstilsetning
til konfektbitene i Gaustadtoppen bruker vi XOcognac, brandy og bringebærlikør. Fasongen på
bitene har samme form som fjelltoppen. Her regnes
dette fjellet som Telemarks panoramafjell. Vi er stolte
av samarbeidet med Bache-Gabrielsen og føler at
den eksklusive smaken blir som å dele fjellets rikdom
med dere alle. I 2010 vant dette produktet prisen
”årets produkt” i ”Det norske måltid” for sin smak
og aroma.
Fabrikken produserer også sjokoladeplater med
forskjellig smak. Mange kommer igjen og igjen for å
få sine favoritter. Nå forsøker vi oss snart på nett. Da
kan alle bestille sjokolade og få den rett hjem på
døren. Men er du innom Skien er du hjertelig
velkommen innom for en prat, og så kan du selv se
en levende sjokoladefabrikk i aktivitet. Kanskje du
får assosiasjoner til Willy Wonka og kanskje du finner
din favorittsjokolade. ”

Gaustadtoppen
Sør for Rjukan ligger Telemarks
høyeste fjell, Gaustatoppen. Fjellet
er på 1883 moh. med et tårn på
toppen som er 55 meter høyt. Det
er omtalt som landets vakreste fjell.
Inne i fjellet går det en togbane i
sommersesongen som lett kan føre
folk til topps. Det er vid utsikt til
nesten en sjettedel av fastlandsNorges areal. På toppen er det en
hundre år gammel steinhytte som
eies av Turistforeningen. Der kan
man få kjøpt mat, vafler, drikke og
kaffe. Over 30.000 mennesker
bestiger fjellet hvert år.
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