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Fredag åpner Lillis isbar på
rådhushjørnet. Innehaverne
Terje W. og Lilli B. Baardsen

sier stedet er unikt langs sørlandskysten.

– Det er både en isbar og en isfabrikk. Vi blir en av
destinasjonsbutikkene i Lillesand som er definert av
kommunen som en forretning som vil gjøre at flere
turister kommer hit, sier Terje W. Baardsen.

Etter at ismaskinene har kommet på plass, har

Mer enn bare iskrem
Det er bare å glede seg til helgen. Da åpner Lillis isbar i sentrum. De satser på hjemmelaget,
italiensk gourmets.

ISBAR: Lilli B. Baardsen og Terje W. Baardsen er spente før åpningen. De håper lillesanderne vil sette pris på deres italienske isvarianter.
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ekteparet vært i full sving med testing og produksjon.
Når Lillesands-Posten er på besøk er de i gang med
yoghurtis og jordbærsorbé.

– Lilli har alltid hatt sans for smaker og vært god med
mat. Jeg har vært god til å smake, sier Terje.

Iskremutdanning
Han og kona Lilli har denne våren
pusset opp og klargjort lokalene til
åpningen. De har tatt
iskremutdanning ved Carpigiani
Gelato University utenfor Bologna og
reist Europa rundt for å lære av
andre. Terje og Lilli sier deres is vil
være av den italienske tradisjonen.

– Den italienske «gelato» er
annerledes enn den norske iskremen,
både på konsistens og smak. Det
legges mer vekt på gode
råvarer og ekte smak.
Nordmenn er nokså
tradisjonelle når det
gjelder iskrem, så vi vil ha
noe for alle, sier Terje.

Smakene vil veksle
avhengig av sesong og
tilgang på råvarer.

– Det blir både gelato og
sorbévarianter.
Bestselgerne, sjokolade,
jordbær,
vanilje og
pistasj, vil
alltid være
der, og vi
er også

HJEMMELAGET: Isen kan nytes på steder eller tas med hjem. Lillis satser også på takeaway.

FABRIKK: Isen blir laget på stedet, og gjennom en glassvegg får alle kundene direkte innsyn i produksjonen.

RÅVARER: Isen på Lillis vil både være melke- og vannbasert. Her er det jordbærsorbé med bær fra Grimstad som er i produksjon.
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mottakelige for forslag, sier Terje og Lilli, som selv har
én klar favoritt.

– Med is har du uendelig med muligheter. Det er bare
kreativiteten som setter begrensninger, men den beste
isen vi har laget er en med lime, chili og lakris, sier de,
og lover at varianten blir å finne i isdisken framover.

Takeaway
I isbaren blir det rigget til med spisegrupper, og etter
hvert er det planen at man også skal få kjøpt
småretter, kaffe og andre desserter. Det blir også
mulig å få direkte innsyn til isfabrikken gjennom en
glassvegg, slik at barn og andre interesserte kan se
hvordan produksjonen foregår. I tillegg til å nyte
iskremen på stedet får kundene også mulighet til å ta
med seg isen hjem.

– Vi har stor tro på takeaway-konseptet. Man kan få
kjøpt favorittsmakene sine og ta de med hjem i en-
eller tolitersbokser. Isen blir dypfryst, slik at den
holder seg i to timer. På den måten kan man ta med
seg isen helt på hytta, sier Terje.

Helårsdrift
Isbaren vil være åpen hele året, og til vinteren har de
planlagt å begynne med pinneis.

– Foreløpig er det bare oss som vil stå for driften, men
vi kommer helt klart til å ha behov for arbeidskraft. Vi
må bare gå oss litt til og se hvordan det går, sier Terje
og Lilli.

De er svært spente på hvordan mottakelsen vil bli.

– Vi har sommerfugler i magen. Man vet jo aldri
hvordan det blir, men vi har fått mange gode
tilbakemeldinger. Nesten daglig kommer folk på døra
og lurer på når vi åpner, sier Terje.
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