
Färsk

september 2017

 bocuse i sikte
Vår vän Jonas Lagerström är en av sju kandidater  

som tävlar i bocuse d´Or sverige 2017.

färsk kOLJafiLé
LObster

Skinn- och benfri,  
MSC-certifierad

chuckrOLL
u.s. beef

Amerikansk högrev, utmärkt till en 
god chiligryta eller som grillstek

93.00 kr/kg 95.50 kr/kg
färsk Norge
02080 5 kg/krt

färsk usa
02619 ca 17 kg/krt

rak faLukOrV
sVeNska gårdar

Falukorv av gårdsgris från Stommen 
Long, ca 1,5 kg/st, 2 st/pkt

34.90 kr/kg
färsk sverige
03531 ca 9 kg/krt
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Lunchspecial
här är våra handplockade erbjudanden –  

perfekta för lunchmenyn!

kyckLiNgNuggets
krONfågeL

Hög köttmängd 56%, 24 g/st

kyckLiNgfiLé
stekt Och skiVad

Bröstfilé, 2,5 kg/påse

kyckLiNgfiLé
stekt Och tärNad

Bröstfilé, 2,5 kg/påse

45.00 kr/kg 53.00 kr/kg 52.00 kr/kg
fryst sverige
05069 5 kg/krt

fryst Lettland 
05200 5 kg/krt

fryst Lettland 
05201 5 kg/krt

seJtaiLs utaN skiNN
fiskaNO

MSC-certifierad, 120-160 g

48.00 kr/kg

paNerad tOrskfiLé
fiskaNO

Tempurapanerad, förstekt,  
hel filé, 80-120 g

52.00 kr/kg
fryst england
02302 5 kg/krt

fryst Norge
02369 5 kg/krt

skaLade räkOr
Skalade små ishavsräkor,  

MSC-certifierade, 2,5 kg/påse  
storlek: 200/300

97.00 kr/kg
fryst danmark
01714 10 kg/krt

fiskfärs 
Av kapkummel

42.50 kr/kg
fryst holland
02292 15 kg/krt

riVeN Ost  
graN primO 

Med hårdostar och  
Grana Padano, 8x1 kg.

graNa padaNO fLakes
Färdiga flakes, perfekt  

till salladen, 8x1 kg.

79.00 kr/kg

109.00 kr/kg

färsk italien
08424 8 kg/krt

färsk italien
08416 8 kg/krt
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rimmat sidfLäsk
sigNaL & aNderssON

Producerat i Sverige av tysk råvara,  
skivat, tjocklek 7 mm, ca 2 kg/pkt

59.50 kr/kg
färsk sverige
03514 ca 8,5 kg/krt

tures öppnade i sturegallerian 1989 och 
blev snabbt en favorit bland både stock-
holmare och turister. tures kännetecknas 
av klassisk svensk mat med moderna och 
internationella influenser. 

Vi har hälsat på i Tures kök och träffat 
Mattias som har arbetat här som köks-
mästare sedan 12 år tillbaka. Han har 
under hela sin tid på Tures haft Gourmet 
Food som lever a ntör. För Mattias är kva-
litet på råvarorna det absolut viktigaste 
och han låter vad som är bra för säsongen 
avgöra hur menyerna ska se ut.

När vi besöker Mattias har han valt att 
servera grillad karré från Stommen Long, 

till det serveras en potatis puré med  
tryffelpecorino, gula och röda betor, 
kantareller, rostad chorizo från  

Mattias väljer 
svensk gårdsgris  
på lunchmenyn

Stommen Long och rödvinssås.
– Nu när vi går mot höst passar det bra 
med kantareller och betor, säger Mattias.

Mattias väljer kött från Stommen dels för 
att det är bra kvalitet på råvaran och ett 
gott kött men också för att det är bra att 
veta exakt var köttet kommer ifrån då 
gästerna ofta frågar. 

- Det känns bra att kunna skriva gårds-
märkt svenskt kött på menyn, folk blir  
mer och mer medvetna, det märker  
man avslutar Mattias.

fLäskkarré
sVeNska gårdar

Benfri fläskkarré av gårdsgris  
från Stommen Long, 2 kg/st

gårdsgris fråN  
stOmmeN LONg

chOrizO
sVeNska gårdar

Kryddstark chorizo av gårdsgris 
från Stommen Long, 2 kg/pkt 

75.00 kr/kg 59.50 kr/kg
färsk sverige
06611 ca 20 kg/krt

färsk sverige
06640 ca 7 kg/krt

kaLVhögreV
skare

Hjärthögrev, ca 2,5 kg/st

68.50 kr/kg
färsk danmark
03079 ca 20kg/krt

kaLVfraNsyska
skare

Putsad "butiksfransyska"

69.50 kr/kg
färsk danmark
03087 ca 14 kg/krt

Top Quality Beef

"Det känns bra att kunna  
skriva gårdsmärkt svenskt  
kött på menyn, folk blir  
mer och mer medvetna." 
Mattias Thornesköld, köksmästare Tures

inga  
e-nummer
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Visste du at t...
Dagens grisar är smalare än förr i tiden.  
Idag har grisar 1,9 cm ryggfett, att jäm - 

föra med 7,3 cm under andra världskriget.  
Vid den tiden efterfrågades fett inom  

ammunitions tillverkningen.

kött

rangers valley
södra australiens klimat och öppna vidder, bördiga jord  
och lummiga fält med massor av grönska är optimalt för  
boskapsuppfödning. här strövar djuren fritt omkring tills  
de är ungefär 15 månader gamla och når en vikt av minst  
450 kg. då väntar specialkost på vete, korn och majs under 
närmare 300 dagar. detta sätter sin prägel på köttet som  
får en naturlig mörhet och djup köttsmak.

gödkaLV, tritip
ekrO

Yttersta biten på rostbiffen, 
ca 400 g/st

62.50 kr/kg
färsk holland
03074 ca 15 kg/krt

gödkaLV, grytbitar
ekrO

Handskurna, ca 2,5 kg/pkt

79.50 kr/kg
färsk holland
03043 20 kg/krt

sVeNsk fLäskkarré
mårteNssON

Endast hel kartong, ca 2 kg/st

44.50 kr/kg
fryst sverige 
03280 ca 14 kg/krt

högreV
tärNad

3x3 cm, lösfryst

59.50 kr/kg
fryst brasilien
02785 10kg/krt

ytterLår med kappa
raNgers VaLLey

Outside Flat, Black Angus,  
300 dagar "grain fed", ca 5 kg/st

fraNsyska
raNgers VaLLey

Knuckle, Black Angus, 300 dagar 
"grain fed", ca 6 kg/st

75.00 kr/kg

64.00 kr/kg

färsk australien
02783 ca 20 kg/krt

färsk australien
02767 ca 24 kg/krt

kaLVfärs
ka kött

Malning 3 mm, ca 3,5 kg/st

54.50 kr/kg
färsk eu 
03046 ca 11 kg/krt
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Visste du at t...
D.O.P. (Denominazione di Orgine Protetta) -  

skyddad av ursprungsbeteckning - är en  
märkning för produkter som är producerade  

och tillverkade inom ett avgränsat geografiskt  
område med en karaktäristisk metod.

Kött & chark

cuLateLLO di zibeLLO
aNtica ardeNga

Lufttorkad skinka, putsad och  
fri från svål, ca 3,5 kg/st

di cuLateLLO
strOLghiNO

Färsk salami av culatello, 
ca 300 g/st, 5 st/frp

wieNerkOrV
sVeNska gårdar

Wienerkorv av gårdsgris från  
Stommen Long, 70 g/st

rimmad fLäskbOg  
sVeNska gårdar

Fläskbog utan svål av gårdsgris från 
Stommen Long, ej nätad, 1,5 kg/st

rökt Och skiVad skiNka
sVeNska gårdar
Skinka av gårdsgris från  

Stommen Long, ca 1 kg/pkt

skiVad bacON
sVeNska gårdar

Bacon av gårdsgris från Stommen 
Long, tjocklek 3 mm, ca 1 kg/st

669.00 kr/kg

227.00 kr/kg

59.00 kr/kg

58.00 kr/kg

63.00 kr/kg64.50 kr/kg

färsk italien
07300 ca 15 kg/krt

färsk italien
07303 ca 7,5 kg/krt

färsk sverige
03547 5 kg/krt

färsk sverige
03234 10 kg/krt

färsk sverige
03508 5 kg/krt

färsk sverige
11152 ca 6,5 kg/krt

prOsciuttO crudO
saN micheLe

Hel, benfri lufttorkad skinka
Lagrad i 9-10 mån, ca 5,5 kg/st

79.00 kr/kg
färsk italien
03524 ca 11 kg/krt

saLamiNO tryffeL
ViaNi

Salami av vildsvin- och fläskkött, 
smaksatt med tryffel, ca 500 g/st

saLame tOscaNO
ViaNi 

Toscansk salami enligt klassiskt  
recept från familjen Viani, ca 1 kg/st

169.00 kr/kg

119.00 kr/kg

färsk italien
07401 ca 5 kg/krt

färsk italien
07402 ca 6,5 kg/krt

prOsciuttO
saN micheLe 

Prosciutto San Daniele D.O.P, Lagrad 
16 månader, urbenad, ca 7,5 kg/st

159.00 kr/kg
färsk italien
03518 ca 15 kg/krt

daniel stensson och magnus wiberg  
driver, tillsammans med sina familjer,  
smågris anläggningen stommen Long  
i Vara, Västergötland. grisen är en  
korsning av tre raser där honorna är  
av yorkshire och Lantgris och hanen  
är duroc. durocrasen är känd för sitt 
saftiga och smakrika kött.

våra bönder



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

s i d a n  6

Visste du at t...
Romarna kunde sin fågeluppfödning, de  

upptäckte bland annat hur man kunde påverka  
smaken med hjälp av olika foderblandningar. 

fågel

kyckLiNgfiLé med skiNN 
Bröstfilé med innerfilé, 
170-200 g, 2,5 kg/pkt

aNkbröst barbarie
La beLLe

Benfria, uppfödningstid: 84 dagar,  
ca 175 g, 2 st/pkt

52.00 kr/kg

119.00 kr/kg

kyckLiNgfiLé utaN skiNN
Bröstfilé utan innerfilé,  
170-200 g, 2,5 kg/pkt

52.00 kr/kg
färsk Lettland
04812 10 kg/krt

maJskyckLiNg suprÊme
La beLLe

Filé med skinn- och vingben,
180-240 g, 4 st/pkt

77.00 kr/kg
fryst frankrike
05052 ca 5 kg/krt

färsk Lettland
04813 10 kg/krt

färsk frankrike
04700 ca 5,6kg/krt

heL kyckLiNg
krONfågeL

Gårdsmärkt, 1050-1160 g/st

kyckLiNgLårfiLé
krONfågeL

Utan skinn, gårdsmärkt
2,5 kg/pkt

39.00 kr/kg

61.00 kr/kg

kyckLiNgViNgar
krONfågeL
Råa, 70-100 g

29.50 kr/kg
fryst sverige
05086 8 kg/krt

färsk sverige
04780 ca 12 kg/krt

färsk sverige
04775 5 kg/krt

strimLad kyckLiNgfiLé
Kycklingbröstfilé, handstrimlad före

kokning, ca 12 mm, 2,5 kg/påse

strimLad kyckLiNgfiLé
Stekt bröstfilé, handstrimlad efter  

tillagning, ca 10-12 mm, 2,5 kg/påse

55.00 kr/kg55.00 kr/kg
fryst thailand
05084 10 kg/krt

fryst thailand
05097 10 kg/krt
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Visste du at t...
Odlad lax är säker och hälsosam mat. En  

översyn från Livsmedelsverket 2014 av halter  
och intag av dioxiner och PCB från odlad lax  
visar att både barn och vuxna kan äta odlad  

lax flera gånger per vecka utan att nå upp i de  
nivåer som anses ohälsosamma.

fisk  
& skaldjur

Vad är MSC?
marine stewardship council, driver världens ledande  
certifierings- och miljö märkningsprogram av vildfångade  
fisk och skaldjur. msc jobbar aktivt för att främja hållbara  
fiskemetoder med minimerad miljö påverkan. bland msc- 
certifierade produkter på gourmet food hittar du bland  
annat torsk, lax, räkor, ostron, musslor, hummer och sill.

tONfisk saku
mittbit

Sashimikvalitet, Thunnus albacares, 
600-800 g

hummerskaL
LObster

Råa hummerkroppar,  
perfekta till en smakrik fond!

235.00 kr/kg 31.00 kr/kg
fryst Vietnam 
02519 10 kg/krt

fryst kanada 
01826 ca 11 kg/krt

bacaLaOkLippfisk
LObster

Torkad och saltad torsk,  
skinn- och benfri

225.00 kr/kg
färsk Norge 
02291 5 kg/krt

kaLLrökt LaXfiLé  
1-1,5 kg/st, endast hel kartong

159.00 kr/kg
fryst Norge 
02196 ca 8 kg/krt

häLLefLuNdrafiLé
LObster 

MSC-certifierad från Stilla Havet,
Hippoglossus hippoglossus, 1-3 kg/st

LaXfiLé beNfri
LObster

Salmo salar, odlad, skuren av 4/5-lax,
1,4-1,8 kg/st, endast hel kartong

229.00 kr/kg

veckopris

fryst Norge
02060 ca 14 kg/krt

LöJrOm
Småskaligt producerad, handfiskad  

i Lake Michigan, 500 g/st

550.00 kr/kg
fryst usa
02580 6 kg/krt

färsk Norge
02145 ca 13 kg/krt

Under de varma sommar månaderna  
växer laxen som bäst. Därför låter  
de norska laxodlarna gärna fisken  

växa till sig och slaktar en större del  
i september och oktober.

Laxtider väntar!
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Visste du at t...
Pecorino tillverkas i flera regioner i Italien.  
Osten finns både som färsk, mellanlagrad  

och vällagrad och det gör att skalet varierar  
i färg och smak. Ibland gnids skalet in med  
exempelvis tomat, olivolja eller aska, allt  

enligt den lokala traditionen.

Ost & Mejeri

mJöLk 1 L
sVerigemJöLkeN 

Lång hållbarhet, fetthalt 3%

smörgåsmargariN 
skåNemeJerier 

Skånegott, storbytta, fetthalt 75%

cheddar 
mc LeLLaNd

Cheddar Seriously Strong
prästOst

Lagrad 24 månader, Allerum

pecOriNO briLLO chiaNti
iL fOrtetO

Söt smak,  lagrad i rödvin  
4 månader, ca 1,8 kg/st.

mOrbier 1 kg
Halvhård kittost från Jurabergen

pecOriNO OrO aNticO  
d.O.p., iL fOrtetO

Kryddig smak, lagrad i olivolja  
6 månader, ca 2 kg/st.

9.00 kr/st148.00 kr/st

98.00 kr/kg119.00 kr/kg

179.00 kr/kg124.00 kr/kg 229.00 kr/kg

riVeN prästOst 
aLLerum 

Riven vällagrad prästost,  
2 kg/st, 114,50 kr/kg

229.00 kr/st
färsk 
08454 2 st/krt

färsk 
08906 10 st/krt

färsk 
08642 2 kg/st

färsk england
08430 4 st/krt

färsk 
08453 1 kg/st

färsk italien
08439 ca 3,6 kg/krt

färsk frankrike
08386 1 kg/st

färsk italien
08441 ca 4 kg/krt

smaka på dolomiterna

piaVe VecchiO OrO  
deL tempO d.O.p.

Hela hjul, lagrad 12 månader.

109.00 kr/kg
färsk italien
08401 6,5 kg/st

Piaveosten produceras uteslutande 
av mjölk från nötboskap som strövar 
i Bellunesedalarna i norra Italien vid 
foten av Dolomiterna. Osten lagras  
i minst 12 månader och har en spröd 
struktur och fyllig, fruktig och intensiv 
smak. Den passar utmärkt riven på  
en förrätt eller som en aptitretare. 

formaggio

D.O.P.



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

s i d a n  9

Bocuse d’Or, eller kock VM, är en mat-
lagningstävling som startades 1987 av  
den franske stjärnkocken Paul Bocuse. 
Tävlingen genomförs vartannat år och 
kockar från hela världen deltar. Genom 
åren har flera svenskar nått framgångar  
i tävlingen men endast en gång, 1997,  
under tävlingens historia har Sverige  
vunnit guld via Mathias Dahlgren.  

Den 14 september avgörs Bocuse  
d’Or Sverige 2017 och vinnaren får  
tävla i Bocuse d’Or Europé 2018.  
I år har sju kandidater valts ut av  
svenska Bocuse d’Or Akademien  
där bland andra Tommy Myllymäki,  
Henrik Norström, Jonas Lundgren,  
Adam Dahlberg, Fredrik Eriksson,  
och Markus Aujalay ingår.

Gourmet Food samarbetar med en  
av årets kandidater, Jonas Lagerström, 
som sedan 2013 drivit företaget JL  
Gastronomi – en gastronomisk projekt- 
och event byrå. JL Gastronomi skräddar-
syr stora och små evenemang, både  

för privatpersoner och företag. "Sam-
arbetet med Jonas har fungerat utmärkt, 
han är otroligt hängiven och noggrann  
med en stor portion ödmjukhet, nu håller 
vi tummarna för att han och gänget tar  
sig vidare", säger Anna Sjögren, på  
Gourmet Food.

så går det tiLL
Tävlingen genomförs 12-13 september  
i ett kök som den tävlande kocken själv  
har valt. En timme innan första rätten  
ska serveras anländer juryn. Då får endast  
kandidat, commis och assisterande kock 
vara i köket. 

Kandidaten ska laga två rätter, en  
kötträtt och en vegetarisk rätt, till tio  
personer. Till den vegetariska rätten  
får kandidaten själv välja huvudråvara. 
Kötträtten ska lagas enligt traditio  - 
nella Bocuse d´Or-regler och bestå av 
huvud råvara, 3 garnityrer och en sås.  
Huvudråvaran för kötträtten i år är  
lamm. Kandidaterna bedöms på smak, 
presentation och organisation.

     kaNdidaterNa i bOcuse  
     d´Or sVerige 2017:

•    sebastian gibrand,  
     Gibrands Gastronomi
•    Jonas dahlbom, Gröna Lund
•    christofer bengtsson, Grand Cafe
•    thomas sjögren, 
     Skärets Krog och Café
•    andreas edlund, Pontus Group
•    pi Le, Ulriksdals Wärdshus
•    Jonas Lagerström, JL Gastronomi

den 14 september avgörs bocuse d’Or sverige 2017 och vi på  
gourmet food är stolt samarbetspartner till en av tävlingens  
deltagare. i årets tävling deltar sju duktiga kockar som kommer  
bedömas på smak, presentation och organisation av en jury.  
Vinnaren får representera sverige i bocuse d’Or europé 2018  
och vinnaren där går vidare till Vm.

"Samarbetet med Jonas har 
fungerat utmärkt! Nu håller 
vi tummarna för att han och 
gänget tar sig vidare." 
Anna Sjögren, Gourmet Food

vem ska representera 
sverige i lyon 2017?

Svenska publiken, Bocuse d'Or 2017 Lyon, foto: Viktor Fremling

Kandidater Bocuse d´Or Sverige 2017,  
foto: Viktor Fremling
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sataysås
Sate Sauce Indonesian, utan jord-

nötter, med solrosfrön och kokosmjölk

sOJafärs 
Vegeat miNced 

Sojaprotein, 100% veganskt, utan 
tillsatser, 4,5 kg/st, 299 kr/st

sOJabitar
Vegeat bites

Sojaprotein, 100% veganskt, utan 
tillsatser, 4,5 kg/st, 319 kr/st

119.00 kr/st

66.00 kr/kg

70 
kr/kg

 
08215 2,5 kg/krt

fryst  
06058 3 st/krt

fryst  
06059 3 st/krt

Mera...

Visste du at t...
Baljväxter, eller ärtväxter, är ett samlings - 

namn för bönor, ärtor och linser. Baljväxter  
växer i skidor och namnet kommer av att  

frukten ofta ser ut som en balja. Idag odlas  
främst gula och gröna ärtor samt bruna  

bönor i Sverige. 

grönsaker

sedaNiNi
de ceccO

Kort rörformad, ihålig  
och räfflad, 3 kg/pkt

krOssade tOmater
70% kött, 30% juice,  

bag in box, 8,90 kr/kg

OLiVOLJa cLassicO 
de ceccO

Extra Virgin, 5 l

22.00 kr/kg

89.00 kr/st

285.00 kr/st
 italien
08057 12 kg/krt

 italien
08655 10 kg/krt

 italien
08156 2 st/krt

gröNsaksmiX
crOps

Med ris, bulgur, quinoa, sugar snaps, 
aubergine och paprika, 2,5 kg/st

edamame
Hela sojabönor med skal, perfekt som 
snacks, bara att koka och servera med 

flingsalt, 1 kg/pkt

LiNgON
pOLarica

2x2,5 kg

24.90 kr/kg

26.90 kr/kg

46.50 kr/kg
fryst  
06056 10 kg/krt

fryst  
06048 5 kg/krt

fryst  
07145 5 kg/krt

caNNeLLiNi böNOr
Vita bönor, konserv, 2,5 kg/st, 

avrunnen vikt 1,5 kg/st  

26.00 kr/st
 italien
06145 6 st/krt

100% vegan

Visste du at t...
Torkprocessen är en avgörande del vid till - 

verkningen av pasta. Långsam torkning i svag  
värme gör att råvaran bibehåller sin gyllengula  
färg. Det gör också att proteinet behålls bättre  

och pastan klibbar mindre.
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Visste du at t...
För en äkta bagel ska degen först vila och  

sedan kokas före den gräddas. Detta ger brödet  
sin karaktäristiska kompakta konsistens.

Bröd 
& bakverk

chOkLadmuffiNs
cOup de pates 

Stora muffins med chokladfyllning, 
tina och servera, 110 g/st, 198 kr/krt 

bageL NatureLL
Nybergs bageri 

Bakad efter originalrecept, 165 kr/krt

smördegspLattOr
bONJOur 

Passar både till bakverk och snacks. 
560x450 mm, 72,5 g/st, 245 kr/krt

kardemummabuLLe
bONJOur 

Saftig vetebulle med kardemumma, 
80 g/st, 168 kr/krt

paJskaL
cOup de pates 

Ogräddad matpaj
12 cm, 70 g/st, 250 kr/krt 

crOissaNt miNi 
cOup de pates 
Bake-off, 25 g/st,  

5x45 st/krt, 337.50 kr/krt 

brOwNie chOkLad
cOup de pates 

Färdiga portionsbitar á 80 g, singel - 
packade, tina och servera, 399 kr/krt 

9.90 kr/st

3.30 kr/st

24.50 kr/st

7.00 kr/st 5.00 kr/st 1.50 kr/st

7.98 kr/st
fryst 
08925 20 st/krt

fryst 
08829 50 st/krt

fryst 
08948 10 st/krt

fryst 
08949 24 st/krt

fryst 
08942 50 st/krt

fryst 
08946 225 st/krt

fryst 
08929 50 st/krt

Nyhet



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 2017-09-30.

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

raViOLacci
LabOratOriO tOrteLLiNi

Med ricotta, kronärtskocka  
och Grana Padano D.O.P.

fiOcchetti
LabOratOriO tOrteLLiNi

Med Gorgonzola D.O.P.  
och ricotta

carciOfi rOmaNa
Inlagda kronärtskockshjärtan  
med stjälk, 6x1,9 kg (netto)

peperONata
Inlagd röd och gul paprika  
i tomatsås, 6x2 kg (netto)

79.00 kr/kg 85.00 kr/kg

95.00 kr/st 47.50 kr/st

fryst italien
08123 3 kg/krt

fryst italien
08134 3 kg/krt

färsk italien
07192 6 brk/krt

färsk italien
07196 6 st/krt

bayONNe skiNka p.g.i.
LOste

Lufttorkad skinka, lagrad i 10 mån 
med salt från Salise-De-Bèarn, ca 6 kg/st

saLami sticks NatureLL
LOste

Minisalami, sticks, ca 40 g/st,
2x500 g/krt

189.00 kr/kg189.00 kr/kg
färsk frankrike
07581 ca 6 kg/krt

färsk frankrike
07584 1 kg/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.

fraNsk LaNtsaLami
LOste

Torkad fläskkorv med vitlök,  
1,5 kg/st

149.00 kr/kg
färsk frankrike
07588 ca 6 kg/krt

Joakim, aka. hubbe, började som it-chef hos 
oss för ett år sedan. it och teknik har legat 
hubbe varmt om hjärtat sedan tonåren. på fri-
tiden blir det mycket resor runt om i världen  
och en hel del bowling, både som ordförande  
i stockholms bowlingförbund och som spelare  
– hubbe blev svensk mästare 2016 i klass 41-50. 


