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Dekorationsvejledning
Det pibler allerede op med små forårs-
bebudere i det ganske land. Vi skal have 
butikken fyldt op med forår og lidt påske. 

Flasken med patentlåg er fin med låget åbent 
og de to blomsterstilke nede i flasken. 

Her til foråret kan du hænge harer og påske-
æg op i bambusringen. Der medfølger ekstra 
snor i pakken. Bambusringen hænger fint ved 
disken, i vinduet eller sammen med en lille 
gruppe af de andre dekorationsting. 

Du vil modtage 6 små påskeharer i hvid malet 
træ. Disse kan stå i flok eller placeres rundt 
omkring i hele butikken. 

Derudover er der denne gang en del ting, 
der kan bruges til smagsprøver. Musliskåle 
og piskeskål samt et brødkurvesæt. Disse 
er velegnede til brød og kager, men også 
fine som farverige elementer spredt  rundt i 
butikken. Der med  følger en olivengrøn stof-
serviet til brødkurven, og en sennepsfarvet 
strikket klud.

NYT
Enkelte emner er ikke godkendt til føde varer, 
og må ikke bruges til smags prøver. Derfor har 
vi lavet et klistermærke med teksten KUN TIL 
DEKORATION, som skal placeres på varene. I 
forårspakken sættes mærket på kurvesættet.

God fornøjelse med forårspakken.

Pakken indeholder
 1. En piskeskål

 2. To skåle

 3. Sæt med 2 kurve 

 4. Blomsterstilk

 5. Seks stk. ass. ophæng, påskeæg

 6. Tre stk. ophæng, harer

 7. En bambusring til ophæng

 8. En karklud

 9. En stofserviet

 10. En flaske med patentlåg

 11. Seks harer i træ

 12. En rulle jutegarn

 13. Et forårsbanner

 14. Ark med klistermærker  
’KUN TIL DEKORATION’

l æ k k e r i e r 
f r a  b a g e r i e t  

t i l  d e  l y s e
f o r å r s s t u n d e r

Kundeservice +45 7642 4242 · CBPbageri.dk

INGREDIENSER 
NONFOOD 
BAGERILØSNINGER

Den runde bambusring med jutesnor er 
tænkt som en uro, som du kan bruge i flere 
af årets pakker.
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Kun til 
dekoration

Kun til 

dekoration
Varer med denne label er kun  
til pynt og må ikke indtages.
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