
Sanseoplevelse hos lakridsfabrikken  

LAKRIDS BY BÜLOW 

 

Som medlem af PiRK, har du nu mulighed for at opleve kernen af den enestående lakridsfabrik, 

LAKRIDS BY BÜLOW.  

Her vil vores sanser blive stimuleret fra det øjeblik vi træder ind af døren. Vi vil få en guidet 

rundvisning på fabrikken, høre om den spændende historie bag lakridsproduktionen samt smage den 

varme gourmetlakrids direkte fra båndet. Vi vil også få mulighed for at smage unikke varianter samt 

se deres kreative lab, hvor de konstant udvikler nye og spændende smage.  

I slutningen af oplevelsen vil du modtage en goodiebag med to af deres bedst sælgende 

chokoladedragérede lakridsprodukter. Der vil også være rig mulighed for at købe produkter med 

hjem fra deres fabriksbutik.  

Oplevelsen finder sted torsdag den 14. oktober kl. 19-21 og tirsdag den 23. november kl. 16-18. Der 

kan være 20 deltagere pr. hold, og holdene fyldes op efter først-til-mølle-princippet. 

Vi mødes foran lakridsfabrikken på adressen Sydholmen 5, 2650 Hvidovre 15 minutter før 

starttidspunktet. Vi er blevet gjort opmærksomme på, at det ikke er tilladt at have smykker eller 

neglelak på, da LAKRIDS BY BÜLOW er en fødevarevirksomhed. Såfremt man møder op med 

dette, er det muligt at låne nogle handsker, som man skal bære under hele fremvisningen.  

Prisen for at deltage i dette arrangement er 200 kr. og inkluderer en guidet rundvisning, 

smagsprøver af den lækre gourmetlakrids samt en goodiebag. Normalprisen for denne 

oplevelse er 375 kr. Tilmelding kan ske fra den 17. september via mail til rikke.aller@rk.dk så 

længe der er ledige pladser, dog senest den 30. september.  

Betaling for deltagelse i arrangementet skal ske til PiRKs konto i Danske Bank, reg. Nr. 4065 konto nr. 

4065234963 eller via Mobile Pay på telefon 755001. Husk at skrive navn samt ”Lakrids by Bülow” ved 

indbetalingen. Betaling skal dog først finde sted, når du har modtaget en bekræftelse på din deltagelse.  
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