Københavnerne kan glæde sig til endnu en sæson, med frisklavede
ispinde fra OLUFs.
Det kræver alligevel sit, at trække turister og Københavnere væk fra de åbne pladser, parker
og attraktioner og ind i de små sidegader. Alligevel er det lykkedes de fire unge
iværksættere fra OLUFs at vække liv i Østerbros hemmelige perle: Olufsvej, en hyggelig lille
gade parallelt liggende med Brumleby.
Den lille isbutik byder hverken på vafler eller kugler, men har specialiseret sig i frisklavede
italienske ispinde. Isen laves hver dag i baglokalet fra økologisk mælk, for som en af de fire
ejere Alexander Baden siger; “italiensk is har en kraftigere smag og en blødere konsistens i
forhold til industri is. Det sker, da vi netop anvender mælk frem for fløde. Som bonus feder
den også mindre”. Mælken laves til is; solbær, rabarber, chokolade, lakrids, mulighederne er
mange og med specialindkøbt udstyr, selvfølgelig importeret fra Italien for den autentiske
romantiks skyld, formes isen og pinde puttes i. Efter en hurtig tur i fryseren, er en række
ispinde klar. Herefter er det kun fantasien der sætter grænser for overtræk og krymmel, der i
mange facetter og nuancer pryder den store ismontre. Af de mere fantasifulde kan nævnes
mors-dag-ispinden af solbær gelato, dyppet i hvid chokolade og pyntet med en spiselig
blomst. På den måde har Olufs ikke ændret sig - det er stadig frisklavede italienske ispinde i
hyggelige omgivelser, og alligevel summer forårsluften af den forandring, som de nye ejere
har igangsat.

Turister, iscykler og udvidelser - der er gang i den lille isbutik
Selvom Olufsvej ikke er den naturlige turistdestination, sniger der sig ofte en Amerikaner,
Nordmand eller et tredje godtfolk, ned af den lille kartoffelrækker gade. Responsen fra
turister er positiv, både i forhold til de frisklavede ispinde og de hyggelige omgivelser. Derfor
vil Olufs satse endnu hårdere på netop turister. Det skal ske gennem flere tiltag; brandet og
bekendtskabet hertil skal styrkes og turisterne skal rammes på de sociale medier, gennem
målrettede reklamer på deres eget sprog. Til den digitale satsning har Olufs hyret
brandingbureauet Black. Historien om håndværket skal fortælles, omgivelserne vises og isen
smages.
En digital satsning, kan ikke gøre det alene og Olufs har derfor indkøbt to iscykler, der kan
fragte de frisklavede ispinde rundt i København. En iscykel vil få plads ved turistmagneten:

Den Lille Havfrue, imens den anden er at finde til events og i byens parker. Dertil lancerer
Olufs et nyt pakkekoncept, hvor isen enten afhentes eller leveres direkte til kunden på
iscykler. Et koncept der henvender sig til både private og firmaer, der ønsker at gøre noget
særligt og anderledes til deres arrangement. Pakkerne kan vælges med henholdsvis 24, 48
og 72 is, hvor kunden selv kan vælge både is type, overtræk og krymmel, for ej at forglemme
de helt særlige special designede ispinde. Her dekoreres hver is i henhold til firmaets farver
eller arrangement typen, for den storstilede is oplevelse.
Man skulle måske tro, at to cyklende isbutikker ville runde nyhederne for 2017 sæsonen af,
men Olufs har endnu et par overraskelser oppe i ærmet. I løbet af sommeren vil endnu en
Olufs åbne dørene op og byde på frisklavet sorbet og gelato, til glæde for både store og små
is-spisere. Placeringen bliver i Aarhus, helt konkret Aarhus Central Food Market med åbning
d. 23 Juni. Dermed påbegynder Olufs rejsen som franchise kæde og tager kampen op mod
de etablerede is brands.

Klar, parat, spis!
Med udvidelser, nye koncepter, samt en digital og cyklende jagt på turister, er Olufs klar til is
sæsonen 2017. Vi glæder os til at servere frisklavede ispinde for Københavnerne og deres
gæster, ligesom du skal være mere end velkommen til at kigge forbi Olufsvej 6, 2100
København Ø, hvor vores humørfyldte personale står klar. Du kan også følge med på
facebook, hvor der næsten dagligt opdateres med nye fantasifulde ispinde.
Har du spørgsmål skal du være velkommen til at ringe på 53 54 51 52 eller skrive til
info@olufs.dk.
Sommer hilsner fra hele Olufs holdet

