
Den här produkten kan du köpa 
i godisbutiker, men även en del 
av våra etablerade kända fisk
handlare runt om i Skåne säljer 
dessa.

Visst är detta en kul grej, 
men att betala 25 kr. för 24 gram 
choklad innebär ett kilopris på 1.041 kr. Som då kan jämnföras 
med en anna av butikernas dyraste produkter – rökt ål, som kostar 
ca. 390 kr/kg.

Jämför man med ”finare” choklad hittar man sällan någon över 
200 kr/kg, och köper man en vanlig Aladinask är priset ca. 50 kr/
kg.

Utan några komplicerade räkneoperationer kommer man då fram 
till att ”rätt pris” på asken med chokladfiskarna borde ligga mellan 
1,20 upp till kanske 3,00 kr. och då är ”kulighetsgrejen” inräknad 
– men den kostar 25 kr!

Visst, det står på baksidan att förpackningen innehåller netto 24 
gram choklad, men sättet att presentera produkten blir inte mer seri
öst för det – kanske tvärt om, man måste ta till fula knep för att sälja 
sin produkt.

Här blir du RIKTIGT grundlurad som konsument, och till råga på allt är lurendrejeriet 
noga genomtänkt redan från fabrik.

CHOKLAD FISK
HÄR BLIR DU LURAD SÅ DET STÄNKER OM DET

Ta en titt på nedan bild där förpackningen är öppnad.
Man har helt enkelt MEDVETET gjort en förpackning, med en 
inre ”hylla”, som fyller ut asken till 50%, kanske till och med något 
mer!

Detta naturligtvis för att asken skall bli tjockare  och ge ett in
tryck av att de tre små ynkliga chokladfiskarna som ligger i övre 
delen av asken skall verka betydligt större 
än vad de i verkligheten är.

Även om det inte är butiken som gjort 
förpackningen, är de klart ändå ansvariga 
för vad de säljer och detta går nog över 
gränsen för att vara en seriös produkt, 
som direkt borde tas bort från hyllorna. 

Nedre delen utfylld för att lura 
konsumenten. Finns knappast 
någan annan förklaring. Att   
man betalar transportkostnader 
för luft och onödigt emballage 
har så klart sin förklaring.

I övre delen, ligger 
då tre ynkligt små 
chokladfiskar på var-
dera 8 gram!


