Hjälp Amarula hjälpa elefanterna.
I västra Afrika är tjuvjakten utbredd, så ofta som var femtonde minut dör en elefant. Idag finns det endast 400.000 vilda elefanter,
en skrämmande minskning jämfört med bara för 10 år sedan. Aktuella rapporter visar att så många som 96 afrikanska elefanter
dödas varje dag av tjuvjägare som vill åt elefanternas betar i jakten på elfenben.

Amarula har som bekant en elefant som pryder flaskans etikett. Gräddlikören görs av frukten från Marula-trädet som också har en
stor betydelse för elefanternas välmående. Det gör att det ligger Amarula extra varmt om hjärtat att göra vad man kan för att rädda
elefanterna.
Genom kampanjen “Name Them, Save them” skänker Amarula en dollar per namngiven elefant till organisationen WildlifeDirect
som jobbar för att bevara den afrikanska savannen och dess elefanter.
Du kan delta genom att gå in på Amarulas hemsida, https://amarula.com/trust/, där du färglägger och namnger en elefant. När du
sen delar din elefant i sociala medier skänker Amarula en dollar till WildlifeDirect.

Är man en fena på origami har man dessutom möjlighet att skriva ut och vika ihop sin elefant till en figur. Varför inte ställa den
bredvid Amarulaflaskan i barskåpet?

Amarula Cream, 700ml
Systembolagsnummer: 677

199,00 kr

En gräddlikör med krämig, mycket söt smak och generösa
toner av tropisk frukt, vanilj, nötter och kola. Serveras med
krossad is eller kyld som avec men passar även utmärkt som
ingrediens i varma och kalla drinkar.

Amarula Raspberry & Chocolate
Systembolagsnummer: 83991

215,00 kr

Amarula Raspberry & Chocolate har smak av marulafrukt i en
härlig kombination med choklad, hallon och den spännande
baobafrukten.

Mer med Amarula:

Amarula Chia-chokladpudding.
Vill du njuta med gott samvete så måste du bara testa den här desserten.
Läs mer

Amarula Colada
Vi har gjort en läcker variant av den somriga drinken Piña Colada med den
gräddiga likören Amarula från Sydafrika.
Läs mer

Mjölkchokladtryffel med vanilj och Amarula.
Gör egen mjölkchokladtryffel med vanilj och Amarula. Ett recept signerat Sara
Aasum Hultberg, Årets konditor 2014.
Läs mer

