
– SverigeS SydligaSte gräddbullSfabrik 

– SverigeS SydligaSte gräddbullSfabrik

Maglarpsbullen 
anno 1986

Öppettider: Måndag-fredag 8-18, lördag 11-17 
övrig tid enligt överenskommelse
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Maglarpsbullen AB | Hedvägen 208, 231 66 Trelleborg | Tel: 0410-488 88 

I vår egen butik på Hedvägen 208 i Trelleborg finns 
cirka 200 sorters godis, glass, dricka och övrig 
konfektyr. 

Givetvis har vi butiksvänliga
ställ till våra återförsäljare.
Är du intresserad av att sälja 
våra produkter så kontakta oss!
 

Risbullar under produktion

Fikonbullar får 
chokladöverdrag

Maglarpsbullar på väg 
mot kund

I butiken packar vi godiskorgar
till olika högtider, allt efter 
kundens önskemål både när 
det gäller smak och prisklass.



Maglarpsbullen står för kvalité med 
kunden i centrum. Tillverkningen av 
våra produkter sker med rationella 
maskiner och ett kärleksfullt hantverk. 
Vi säljer våra produkter till grossister, 
butiker, konditorier, och givetvis även 
till privatpersoner genom vår butik och
när vi befinner oss på olika marknader 
och mässor runt om i landet.
 
Johan Cedermarker började arbeta på 
Maglarpsbullen 2000 och sen 2007 är 
det han som driver företaget. Till sin 
hjälp har han tio flitiga medarbetare 
samt en handfull säljare i södra Sverige. 
Maglarpsbullens vision är att ständigt 
utveckla produktsortimentet och
exponera sig uppåt i landet samt att 
alltid leverera färska och goda bullar.

Maglarpsbullen i Trelleborg startade 
1986 och då producerades det endast 
gräddbullar på fabriken. Med åren har 
vi utökat vårt sortiment med choklad-
bullar i olika former och smaker och 
vårt sätt att tillverka dessa är vi helt 
ensamma om. Våra gräddbullar är 
numera välkända även i Dubai, dit vi 
levererar.

Maglarpsbullen Vårt Sortiment

Fikonbullar

Chokladdoppade risbullar

Apelsinbullar 
-innehåller mjölk

Risbullar

Chokladbullar

Sjöviksbullar
-Chokladdoppade chokladbullar

Gräddbullar med kokos

Rombullar

Pärlbullar

Nötbullar

Rischoklad
-innehåller mjölk

Gräddbullar med choklad

vetemjöl hanteras inte i lokalen.

gräddbullar, Sjöviksbullar, fikonbullar 
och Chokladdoppade risbullar kan innehålla 
spår av mjölk, alla andra bullar är mjölkfria.

Hasselnöt hanteras i lokalen.

Se www.maglarpsbullen.se 
för fullständig innehållsdeklaration.

Arrakbullar

Lakritsbullar

Alla bullar finns i en mängd olika förpackningsstorlekar.


