
oktober 2017

 hösten är här!
Vi har höstfeeling på Gourmet Food – mustiga grytor  

fyllda med utsökt kött och skogens läckerheter...

ALASkA PoLLoCkFILé
100-200 G

Skinn- och benfri,  
MSC-certifierad

FLäSkhAre
SVenSkA GårdAr

Benfri kotlettrad utan kappa av gårds -
gris från Stommen Long, ca 4 kg/st 

PomodorI  
ASSoLAtI

Inlagda lättorkade tomater,
1,85 kg/st

Fryst Alaska
02497 5 kg/krt

Färsk Sverige
06631 ca 20 kg/krt

Italien
07190 6 pås/krt29.90 kr/kg 64.50 kr/kg159.00 kr/st
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Lunchspecial
här är våra handplockade erbjudanden –  

perfekta för lunchmenyn!

torSkFILé
LobSter

MSC-certifierad,  
100-200 g

79.50 kr/kg
Fryst danmark
02354 5 kg/krt

kyCkLInGben drumStICk
Blockfryst, ej tumlad

Fryst Lettland
05209 10 kg/krt

hÖGreV
WeStFLeISCh

Hel bit, ca 4,5 kg/st

62.50 kr/kg
Färsk tyskland
03177 ca 12 kg/krt

bACon
Tärnad, producerad i Sverige 

av råvara från Europa

39.00 kr/kg
Fryst Sverige
03503 ca 6 kg/krt

CASAreCCIA
de CeCCo

4x3 kg

22.00 kr/kg
Italien  
08054 12 kg/krt

nÖtFärS
ekoLoGISk

3 mm, fetthalt 20%, 6x2,5 kg

nÖtGrytbItAr  
ekoLoGISk

3x3 cm, 4x2,5 kg 

87.00 kr/kg

89.00 kr/kg

Fryst uruguay
02981 15 kg/krt

Fryst uruguay
02980 10 kg/krt

ekologiskt

kyCkLInGSPett
StektA 100 G

Naturella kycklingspett av bröstfilé, 
utmärkta för dig som vill göra din 
egen smaksättning, 2,5 kg/påse

69.00 kr/kg
Fryst thailand
05173 10 kg/krt

kyCkLInGFILé  
Stekt

Bröstfilé utan skinn, 2,5 kg/påse

53.50 kr/kg
Fryst thailand
05058 10 kg/krt

11.90 kr/kg
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SurkåL
Choucroute Alsace, 1 kg/st

35.00 kr/kg
Färsk Frankrike
06105 16 kg/krt

FLäSkLäGG
Benfri, nätad och sous vide-kokt, 

nätad, ca 2 kg/st

54.50 kr/kg
Färsk Sverige
03248 ca 10 kg/krt

montbeLIArd bondkorV 
125 g

69.90 kr/kg
Fryst Frankrike
03573 10 kg/krt

oktoberfest

hösten är här och det är tid  
för skogens läckerheter att ta  
sin plats på middagsbordet. På  
Gourmet Food älskar vi allt vad  
skogen har att erbjuda – vi tar  

oktoberfest är en traditionell tysk ölfestival,  
som hålls i slutet av september och början av  
oktober varje år i münchen i bayern. oktober- 
festen arrangerades första gången år 1810 och  
anses numera vara världens största folkfest.

in färsk svamp, vilt och bär så fort  
det finns möjlighet. men som vi alla  
vet kan man inte alltid lita på att  
skogen levererar, så kontakta gärna  
oss om du vill ha mer information!  

skogens skafferi is 
open for business!

dIJonSenAP
ChArbonneAux

5 kg/st

175.50 kr/st
  
08760 2 st/krt

brAtWurSt 
"thürInGer"

Kokt grovmalen korv med mejram, 
vitlök och curry, stoppad i svintarm, 

av gårdsgris från Stommen Long,  
ca 2 kg/pkt, 140 g/st

64.50 kr/kg
Färsk Sverige  
06658 ca 8 kg/krt

nurnberGAre
Mindre korv med smak av mejram och 
svartpeppar, stoppad i tunn fårtarm, 

av gårdsgris från Stommen Long,  
ca 2 kg/pkt, 35 g/st 

69.50 kr/kg
Färsk Sverige
06680 ca 8 kg/krt



G o u r m e t b l a d e t  -  o k t o b e r  2 0 1 7

s i d a n  4

VISSte du At t...
En kötttermometer är alltid  

bra att ha tillhands, även när du  
grillar. 58-60°C är en bra kärn- 

temperatur för nötkött.

kött

oxkInder
SLAnLey

Inte mycket slår rödvins- 
brässerade oxkinder en kylig höst- 

dag, ca 300 g/st, 5 kg/vac 

87.00 kr/kg
Färsk Irland
03448 ca 20 kg/krt

GÖdkALVGrytStek
ekro

Nätad, ca 1,5 kg

oSSo buCo
ekro

Gödkalv, sågade baklägg 

79.50 kr/kg

119.00 kr/kg

Färsk holland
03038 ca 16 kg/krt

Fryst holland
03053 ca 8 kg/krt

höstens gryta
osso buco, eller "ben med hål i" på italienska, är en  
traditionell italiensk gryträtt. den består av kalvlägg med 
ben och märgen kvar, märgen ska ätas tillsammans med 
köttet som bräseras med grönsaker, kryddor och vitt vin. 
rätten serveras ofta med gremolata och risotto.

GuLdentreCote
SkAre

Fint marmorerad, 3 kg+/st

GuLdbIFF
SkAre

Utan kappa, marmorerad
4 kg+/st

175.00 kr/kg

139.00 kr/kg

Färsk danmark
03151 ca 15 kg/krt

Färsk danmark
03137 ca 15 kg/krt

Top Quality Beef

VILdSVInSkArré
Perfekt till en smakrik  

höststek, ca 1 kg 

107.50 kr/kg
Fryst danmark
04014 ca 15 kg/krt

viltkArré
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ALSPånSrÖkt SkInkA 
SVenSkA GårdAr

Hårdrökt skinka av gårdsgris 
från Stommen Long, 4 kg/st

meJrAmSkorV
SVenSkA GårdAr

Grovmald korv med smak av mejram 
och svartpeppar, utan e-nummer,  
av gårdsgris från Stommen Long,  

140 g/st

VItLÖk oCh Örter 
SVenSkA GårdAr

Kokt fläskkorv med smak av vitlök, 
timjan och salvia, utan e-nummer,  
av gårdsgris från Stommen Long,  

2 kg/pkt 

67.90 kr/kg

59.90 kr/kg

59.90 kr/kg
Färsk Sverige
12114 8 kg/krt

Färsk Sverige
06683 9 kg/krt

Färsk Sverige
06659 9 kg/krt

VISSte du At t...
Prosciutto kommer ursprungligen av  
latinets perexsuctum som betyder  

”som har torkats ut”. I Italien däremot  
betyder prosciutto bara skinka.

Kött & chark

inga  
e-nummer

gårdsgris från  
stommen long

ProSCIutto Cotto mIeLe
SteLLA 81

Kokt benfri skinka, ca 3,5 kg/st

79.00 kr/kg
Färsk Italien
03533 ca 14 kg/krt

ChorIzo 
ALeJAndro mIGueL

Traditionell rå chorizo, 55 g/st

69.50 kr/kg
Färsk Spanien
03554 ca 7,5 kg/krt

SerrAnoSkInkA
ALeJAndro mIGueL

Skivad, lufttorkad serranoskinka  
av Durocgris, ca 27 skivor/pkt,  

500 g/pkt

175.00 kr/kg
Färsk Spanien
03632 2,5 kg/krt

Pantone 
Warm Gray 6 C
Solid Coated

CROMIA 1 COLOR

1 COLOR

CROMIA 4 COLORES

4 COLORES

DEGRADADO

Pantone 
403 C
Solid Coated

DEGRADADO

C=0
M=7
Y=17
K=43

C=0
M=7
Y=17
K=43

PAnCettA SteSA doLCe
SteLLA 81

Lufttorkad fläsksida, lagrad  
4 månader, ca 1,5 kg/st

99.00 kr/kg
Färsk Italien
03527 ca 12 kg/krt

LArdo LuFttorkAt SPeCk
SteLLA 81

Kryddad med svartpeppar  
och salt, ca 3,5 kg/st

89.00 kr/kg
Färsk Italien
03529 ca 9 kg/krt
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VISSte du At t...
Romarna kunde sin fågeluppfödning,  

de upptäckte bland annat hur man  
kunde påverka smaken med hjälp  

av olika foderblandningar. 

fågel

kyCkLInGFILé
kronFåGeL

Gårdsmärkt, bröstfilé

87.00 kr/kg

kyCkLInGVInGAr
kronFåGeL
Råa, 70-100 g

29.90 kr/kg
Fryst Sverige
05086 8 kg/krt

Färsk Sverige
04778 ca 5 kg/krt

kyCkLInGLårFILé  
utAn SkInn 

Lårfilé utan skinn, 2,5 kg/pkt

37.90 kr/kg

kyCkLInGLårFILé  
med SkInn

Lårfilé med skinn, 2,5 kg/pkt

36.90 kr/kg
Färsk Lettland
04811 10 kg/krt

Färsk Lettland
04810 10 kg/krt

AnkLår ConFIt
LA beLLe de FrAnCe

Confiterade (långsamt tillagade  
i ankfett), 6x200 g/pkt

109.00 kr/kg

mAJSkyCkLInGFILé
LA beLLe de FrAnCe

Bröstfilé med skinn,
140-180 g

AnkFett
LA beLLe de FrAnCe

3,5 kg/st, 55.70 kr/kg

67.00 kr/kg

195.00 kr/st

Färsk Frankrike
04771 ca 6 kg/krt

Färsk Frankrike
03497 3,5 kg/st

Färsk Frankrike
04705 ca 6 kg/krt

kyCkLInGnuGGetS
kronFåGeL

Hög köttmängd 56%, 24 g/st

SALLAdSkyCkLInG
kronFåGeL

Grillad salladskyckling, 16x16 mm

45.00 kr/kg

85.00 kr/kg

Fryst Sverige
05069 5 kg/krt

Fryst Sverige
05083 6 kg/krt
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go wild!
ren, älg och hjort får sin unika smak  
av naturen och friheten. när det är  
jaktsäsong har vi färskt kött i kylen –   
i frysen har vi vilt året om.

VILtmäStArSkAV
Mager skav av kronhjort

från Nya Zeeland

99.00 kr/kg
Fryst nya zeeland
04190 5 kg/krt

bLåbär
2x2,5 kg

47.50 kr/kg
Fryst Sverige
07105 5 kg/krt

LInGon
2x2,5 kg

46.50 kr/kg
Fryst Sverige
07145 5 kg/krt

kronhJortSFärS
Flingad kronhjortsfärs med  

mild viltsmak, lösfryst

95.00 kr/kg
Fryst nya zeeland
04192 5 kg/krt

hJortron
6x1 kg

169.00 kr/kg
Fryst Sverige
07120 6 kg/krt

hJortGrytbItAr
Färdigskuret, magert med fin  

viltsmak, 20x20 mm

109.00 kr/kg
Fryst nya zeeland
04048 5 kg/krt

äLGentreCôte
Mycket mör och smakrik entrecôte  

av älg, passar bra helstekt, stekt  
i skivor eller grillad, 1-2 kg

249.00 kr/kg
Fryst Sverige
04143 ca 8 kg/krt
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häLLeFLundrAFILé
LobSter 

Handskuren, 1-3 kg/st

Fryst norge
02060 ca 14 kg/krt 155.00 kr/kg

se priset!

  

VISSte du At t...
Ostronet är tvåkönat och börjar sitt  
liv som hane för att under en flerårig  

process förändras till hona. De ostron vi  
äter är odlade och blir normalt 5-10 år  

men kan bli över 30 år gamla. 

fisk  
& skaldjur

tonFISkStek
SeASAm

Linfångad tonfisk från  
Vietnam, 180-220 g/st

142.00 kr/kg

SIkrom
SeASAm

Småskaligt producerad, handfiskad  
i Lake Michigan, 500 g/st

285.00 kr/kg
Fryst uSA
02585 6 kg/krt

Fryst Vietnam
02520 10 kg/krt

hAmAChIFILé
Sashimi, 1,3-2,2 kg/st

209.00 kr/kg
Fryst Japan
02537 10 kg/krt

ArGentInSk rÖdräkA
SeASAm 

Head on 10/20, viltfångade stora 
räkor från Argentina, 6x2 kg

Fryst Argentina
01070 12 kg/krt 109.00 kr/kg

GÖSFILé med SkInn
SeASAm 

Fjällad, 10% glasering,
120-170 g/st

Fryst kazakstan
02441 5 kg/krt 89.00 kr/kg

StILLAhAVSkunGS-
FLundrAFILé

MSC-certifierad, 120-160 g/st

64.00 kr/kg
Fryst holland
02035 5 kg/krt
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SeJFILé
MSC-certifierad, Skinn- och  

benfri, ca 145 g/st

67.00 kr/kg
Färsk norge
02300 5 kg/krt

oStron
Huitres Spéciales Viroises d´Isigny, 

storlek 3, 12 st/pkt

9.90 kr/st
Färsk Frankrike
01974 12 st/krt

torSkLoIn
Torskloin med skinn, MSC- 

certifierad, 10 % glasering, 500 g+ 

99.00 kr/kg
Fryst norge
02365 10 kg/krt

Företaget, som gått i generationer,  
grundades av norsk- och svenskätt lingar 
och drivs idag av familjen Hickey. Svenska  
namnet var till en början Hägglund, men 
det kom att ändras lite på grund av språk-
förbistringar i immigrationen. 

Det var norrmän och svenskar som  
i mitten på 1800-talet tog fisket hit.  
Kopplingarna till Sverige är starka och  
man är stolt över sitt ursprung.

Något som verkligen imponerade på  
oss var småskaligheten och hantverket  
i fisket. Båtarna, som såklart har svenska 
namn såsom Lars, går ut varje dag med  
två fiskare ombord. Vi fick åka ut med  

bröderna Todd och Tate Hickey. Näten  
vevas över båten för hand och all fisk  
håvas upp – även det för hand. Fisken  

kyls direkt med is och allt som inte  
är sik och siklöja slängs tillbaka i sjön. 
En bra dag får en båt upp ca 500 kg  
fisk. Totalt har ”Hickey Brothers” licens  

sikfiske i Wisconsin

på att fiska en kvot av 247 ton hel sik  
och siklöja om året och detta är starkt 
kontrollerat. I USA, och speciellt  
kring Lake Michigan, äter man sik,  
som kallas Whitefish.  
 
Rommen sågs länge som en biprodukt, 
innan man insåg att vi svenskar äter den 
– all rom går på export till Sverige. Från 
siken får man sikrom. När det är säsong 
fiskas även siklöja som vi får löjrom från. 
Både sikrom och löjrom från Baileys  
Harbor finns i vårt sortiment. 

Vi är stolta över vår amerikanska rom,  
som precis som den från Kalix, kommer 
från ett otroligt hantverk, säger Stefan.

  

bLåmuSSLor 
Färska vakuumpackade blåmusslor 

från Holland, 2 kg/pkt

Färsk holland
01934 12 kg/krt 35.00 kr/kg

  
FrÖyA LAxLoIn 

Färdiga skinn- och benfria loin  
av lax, sashimikvalitet, endast  

backloin, ca 400 g/st

Färsk norge
02116 ca 2,5 kg/krt 305.00 kr/kg

WhIte tIGer 
Medium, broken & peeled,  

lösfryst, 1 kg/st

95.00 kr/kg
Fryst Indonesien
01559 10 kg/krt

under några blåsiga vårdagar var Lina och Stefan  
från oss i Lake michigan och fiskade sik tillsammans  
med vår leverantör Seasam. Företaget vi besökte  
heter baileys harbor Fish Company och ligger  
i baileys harbor i svenskbygd erna i Wisconsin.

"Vi är stolta över vår  
amerikanska rom, som 
precis som den från  
Kalix, kommer från ett 
otroligt hantverk!" 
Stefan Lundgren, inköp, Gourmet Food
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JordGubbSPuré 
CroPS 
1 kg/st

GrÖnSAkSmIx
med CouSCouS

Färdig grönsaksmix med couscous, 
tomater, grillad zucchini, sugar snaps, 

kikärtor, friterad aubergine, fänkål 
och russin, 2,5 kg/st

52.90 kr/kg

29.90 kr/kg

Fryst  
07042 6 kg/krt

Fryst  
06054 10 kg/krt

Mera...

VISSte du At t...
Sparris växer naturligt i Europa, Asien  

och norra Afrika. Grön sparris växer ovan  
jord och vit sparris växer under jord.v

grönsaker

bLAdSPenAt
Lösfryst, 1 kg/st

kAPrIS
CASA rInALdI
Med stjälk, 700 g

kArL-JohAnSVAmP
Tärnad, 5 kg/krt

19.90 kr/kg

119.00 kr/st

89.00 kr/kg

Fryst  
06021 5 kg/krt

Italien  
06150 6 st/krt

Fryst  
06232  5 kg/krt

mukImAmebÖnor
Skalade sojabönor, 1 kg/pkt

32.00 kr/kg
Fryst  
06047 5 kg/krt

SPArrIS GrÖn
9-12 mm, 1 kg/pkt

58.00 kr/kg
Fryst  
06072 5 kg/krt

VISSte du At t...
Kapris är en flerårig buske som växer  

vilt på stenig mark i länderna runt  
Medelhavet. Blomkronan är 5-7 cm 

bred och kronbladen är vita.

APPLe ChIPotLe SALSA
PArAm PArA

Passar utmärkt till fläsk, 2,6 l

115.00 kr/st
  
08213 4 st/krt

ACeto bALSAmICo
de CeCCo

Di Modena, klassisk balsamicovinäger, 
bordsflaska, 250 ml

28.00 kr/st
Italien  
08248 6 st/krt

mAJonnäS 5 kG
rAPSIS

80%

mAJonnäS 10 kG
rAPSIS

80%

17.90 kr/kg

17.90 kr/kg

  
08150 5 kg/st

  
08152 10 kg/st

nyhet  
hos oss
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äGGuLA 
LIndAhLS

Äggula på dunk, 5 kg/st, 42 kr/kg

Crème FrAIChe 
SkånemeJerIer

Kokbar, fetthalt 34%, 44 kr/kg
brILLAt-SAVArIn

Fransk dessertost, 500 g

oSttårtA
Varvad osttårta med gorgonzola  

och mascarpone, 1,3 kg

äGG koktA 
LIndAhLS

Ca 83 ägg/hink, 3,5 kg/st, 28 kr/kg

210.00 kr/st

88.00 kr/st89.00 kr/st

120.00 kr/kg

98.00 kr/st

  
08633 5 kg/st

  
08910 2 kg/st

Frankrike  
08372 3 st/krt

Italien  
08459 4 st/krt

  
08634 3,5 kg/st

Pezzo InteGrALe
Handgjort mörkt surdegsbröd,  

stenugnsbakad, tina och servera  
eller grädda lätt i ugn, 75 g/st,  

40 st/krt, 108 kr/krt

2.70 kr/st
Fryst  
08825  40 st/krt

VISSte du At t...
Crème fraiche är grädde som har syrats  
med en bakteriekultur. Crème fraiche  

är mindre syrlig än gräddfil och är,  
till skillnad från gräddfil, kokbar.

Ost & Mejeri

VISSte du At t...
Hjärnan, musklerna, nervsystemet  

och immunförsvaret har kolhydrater  
som sin främsta energikälla.

Bröd 
& bakverk

CAnAPébrÖd VIt 
CouP de PAteS 

Kantskuret, 40x30 cm, 20 st/krt,  
280 g/st, 600 kr/krt 

bLåbärSmuFFInS 
CouP de PAteS 

Stora muffins med blåbärsfyllning, 
tina och servera, 110 g/st, 180 kr/krt 

30.00 kr/st 9.00 kr/st

StenuGnSbAGuette
CouP de PAteS 

Stenugnsbakad, bake-off,  
400 g/st, 234 kr/krt 

13.00 kr/st
Fryst 
08915 18 st/krt

broChette mInI
CouP de PAteS 

Fyra sorters stenugnsbakade  
brochette, bake-off, 35 g/st,  

4x45 st/krt, 360 kr/krt

2.00 kr/st
Fryst 
08922 180 st/krt

Fryst 
08924 20 st/krt

Fryst 
08926 20 st/krt

PIAVe VeCChIo oro  
deL temPo d.o.P.

Hela hjul, lagrad 12 månader.

109.00 kr/kg
Färsk Italien
08401 6,5 kg/st

formaggio

D.O.P.



Telefon:          Stockholm: 08-600 52 00 
          Göteborg: 031-762 65 00

Mail:          order@gourmetfood.se

Hemsida:          www.gourmetfood.se 
 
Adress:           Stockholm: Hallmästarvägen 6  
          Göteborg: Kärrlyckegatan 22

Gourmet Food AB
Box 5114, 121 17 Johanneshov
 
Samtliga priser är exklusive moms och så långt 
lagret räcker. dock längst tom 2017-10-31.

Vi förbehåller oss rätten att justera tryckfel och 
priser som påverkas kraftigt av svängande världs-
marknadspriser och valutakursförändringar.

Detta är ett informationsblad från Gourmet Food AB.

En av oss

kifah är en rykande färsk säljare som  
kom till oss i våras. kifah är en social och 
glad person som gärna skrattar högt och  
skämtar friskt! hon älskar att laga mat, 
gärna från hela världen, i sällskap med 
familj och vänner – hemma hos kifah är  
det alltid fullt hus!

SPAGhettI ChItArrA
LAborAtorIo torteLLInI

15 portioner/krt,  
koktid 5 minuter

GArGAneLLI
LAborAtorIo torteLLInI

30 portioner/krt, koktid  
4-5 minuter

59.00 kr/kg67.50 kr/kg
Fryst Italien
08130 1,5 kg/krt

Fryst Italien
08122 3 kg/krt

mÖrk ChokLAd
CALLebAut

70%, pellets, 2,5 kg/st

mJÖLkChokLAd
CALLebAut

35%, pellets, 2,5 kg/st

ChokLAd VIt
CALLebAut

Pellets, 2,5 kg/st

62.00 kr/kg

64.00 kr/kg69.00 kr/kg

  
08960 8 st/krt

  
08965 8 st/krt

  
08970 8 st/krt

SAGA muSt – en god nyhet hos oss! 
100% ekologisk, kallpressad och  
ofiltrerad fruktmust utan tillsatser. 
Finns i flera olika smaker, 30 cl/st. 12.00 kr/st

Äpple mynta  09760
Äpple jordgubb  09761
Äpple rabarber  09762
Äpple rödbeta  09763
Äpple morot  09764

ekologiskt

PomodorI SeCChI
Inlagda soltorkade tomater,

1,85 kg/st

109.00 kr/st
Italien  
07191 6 pås/krt

Laboratorio Tortellini – vår mest  
populära färskfrysta pasta. Rik  
på ägg med hela 5-6 ägg per kilo.  
Direkt från frysen kokar du snabbt 
upp lagom mängd.


