
Amager, den 1. maj 2014. 
 

Kom til festlig indvielse af ny is-butik i Dragør 
 
Søndag den 11. maj 2014 er der gang i gaden i Dragør! Den danske is-producent, Rajissimo, 
har netop åbnet en ny butik i byens centrum – på Kongevejen 19A – og det bliver fejret med 
festlig indvielse! Der vil være masser is til en meget fordelagtig pris. Desuden kan børn deltage i 
gratis aktiviteter. Rajissimo byder hele familien velkommen til en eftermiddag med kolde 
fristelser, god underholdning og brede smil  
 
Kl. 10:00-14:00:   
Køb is til en rund 20’er. Vælg tre kugler med flødeskum eller guf.  
(normalpris cirka 40 kroner). 
 
Rajissimo blev grundlagt i 2006 og fremstiller alt deres is på en fabrik på Islands Brygge. Herfra 
bliver isen fragtet til deres fire is-butikker, der ligger på Strøget, i Nyhavn og nu i Dragør. Hvert 
år fremstiller Rajissimo mere end 50 tons fløde- og sorbetis – i op til 250 forskellige 
smagsvarianter (skifter henover året). Læs mere på www.rajisimmo.dk 
 
Finn Ellermann, der har stiftet Rajissimo, fortæller: 
 
”I mange år har vi ledt efter lokaler i den smukke, gamle Dragør by – midt i centrum – på 
gågaden. Desværre, uden held. Derfor blev vi meget overvældet, da det endelig lykkedes for os 
at finde det sted, hvor vi nu kan indvie vores nye is-butik. I respekt for den gamle by nedsatte 
vi et udvalg af kreative folk, der har stået for indretningen af lokalerne. Udvalget fandt blandt 
andet frem til en dygtig kunstner, der har udsmykket butikken, så den passer ind i Dragør. Jeg 
håber, at rigtig mange børn og voksne vil lægge vejen forbi og se det nye sted – og så giver vi 
selvfølgelig en gratis smagsprøve på vores is”. 
 
Et slag for velgørenhed 
Samme dag, den 11. maj 2014, påbegynder Rajissimo et nyt sponsorsamarbejde med 
Børnehjælpsdagen, der har kontor på Strandlodsvej (2300 KBH S). Aftalen betyder, at den 
landsdækkende hjælpeorganisation fremover vil modtage en årlig pengedonation af Rajissimo. 
Når du køber en is, er du automatisk med til at øge størrelsen på dette beløb. Jo flere solgte is, 
des flere sponsorkroner vil gå til Børnehjælpsdagen, der støtter de 15.000 anbragte børn og 
unge i Danmark. Læs mere på www.bhd.dk 
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