
december 2017

festliga december
december är festernas tid så vi har fyllt bladet med massa god  

och lyxig mat. Vi önskar er god jul och gott nytt år!

kalix löjrom 
Sigillmärkt, MSC-certifierad,  

årets fångst, 500 g/st

2600.00 kr/kg
Fryst Sverige
02566 3 kg/krt

blÄckFiSk - rabaS
Lätt mjölpanerad strimlad  

bläckfisk, 1 kg/st

95.50 kr/kg
Fryst Spanien
01992 4 kg/krt

carPaccio
FroZeN bUTcHer

Färdigskivad och portionsförpackad, 
av Eye of round, 10 port. á 80 g/förp.

199.50 kr/kg
Fryst USa
02642 0,8 kg/krt
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Lunchspecial
Här är våra handplockade erbjudanden –  

perfekta för lunchmenyn!

av stockholmarna 
äter middagen  

på restaurang minst en gång i veckan. 
när stockholm sticker ut som stor- 
ätare visar sig smålänningarna ha 
betydligt mer sparsmakade middags-
vanor, färre än var tionde smålänning, 
går på restaurang minst en gång  
i veckan. källa: Svenskarnas restaurangvanor, Visita.

alaSka PollockFilé
100-200 g

Skinn- och benfri,  
MSC-certifierad

Fryst alaska
02497 5 kg/krt 29.90 kr/kg

kriSPbakad TorSkFilé  
FiSkaNo

MSC-certifierad, förstekt,
140-180 g/st

52.50 kr/kg
Fryst Holland
02049 5 kg/krt

kaPkUmmelFilé  
lobSTer

MSC-certifierad kapkummel, fiskad  
i sydvästra Atlanten, 110-150 g/st

69.50 kr/kg
Fryst Holland
02380 5 kg/krt

majSkyckliNglårFilé
gUldFågelN

Svensk majskycklinglårfilé  
utan skinn, 2 kg/st

75.00 kr/kg
Fryst Sverige
05300 6 kg/krt

VilTmÄSTarSkaV
Polarica

Mager skav av kronhjort från  
Nya Zeeland, 2,5 kg/pkt

99.00 kr/kg
Fryst Nya Zeeland
04190 5 kg/krt

kyckliNgFilé
STekT ocH TÄrNad

Bröstfilé, 2,5 kg/påse

52.50 kr/kg
Fryst lettland 
05201 5 kg/krt

cHoriZo ParmeSaN & cHili
SVeNSka gårdar

Alspånsrökt smakrik chilikorv  
av fläsk med hela bitar av äkta 
Parmigiano Reggiano D.O.P.,  

140 g/st, 1,6 kg/pkt

59.50 kr/kg
Färsk Sverige
06647 8 kg/krt

20%
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missa inte vår julbilaga!
Vi har mer julvaror i vår julbilaga, där hittar du bland annat  
julskinka och syltor av svensk gårdsgris, gravad norsk lax,  
lagrade ostar, goda efterrätter och mycket mer.

läs den på vår hemsida! www.gourmetfood.se

Tjocka reVbeN  
SVeNSka gårdar

Tjocka, knäckta revben av gårdsgris 
från Stommen Long, ca 1 kg/st

56.50 kr/kg
Färsk Sverige
06629 10 kg/krt

jUlkorV  
SVeNSka gårdar

Kokt julkorv av gårdsgris från  
Stommen Long, 500 g/st

49.00 kr/kg
Färsk Sverige
03578 10 kg/krt

STekTa reVbeN  
SVeNSka gårdar

Stekta revben av gårdsgris från  
Stommen Long, ca 1 kg/st

59.90 kr/kg
Fryst Sverige
15154 8 kg/krt

jUlSkiNka kokT
SigNal aNderSSoN

Tredelad, utan svål, tillverkad i Sverige 
av tysk råvara, ca 3,5 kg/st

jUlSkiNka SkiVad
SigNal aNderSSoN

Kokt, skivad, utan svål, tillverkad  
i Sverige av tysk råvara, ca 1,8 kg/pkt

57.00 kr/kg

79.50 kr/kg

Färsk Sverige
03266 ca 10 kg/krt

PriNSkorV
SigNal aNderSSoN

Klippt, naturskinn, tillverkad i Sverige av 
svensk och tysk råvara, ca 2,5 kg/pkt

59.50 kr/kg
Färsk Sverige
03536 ca 7,5 kg/krt

Färsk Sverige
03262 ca 5 kg/krt

reNSTek i rUlle 
Polarica

Rökt renstek i rulle,  
2,2-2,5 kg/st

269.00 kr/kg
Fryst Sverige
04010 ca 7 kg/krt

rökT VilTHack 
Polarica

Hackat lättrökt och flingat kött av 
ren, hjort och älg

165.00 kr/kg
Fryst Nya Zeeland
04012 2,5 kg/krt

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.
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bogSTek
Shoulder clod, Grain fed –  
noggrant utvald kost under  

120 dagar, ca 3 kg/st

HjÄrTHögreV WagyU
Marmoreringgrad 6-7, 

ca 3,5 kg/st

64.50 kr/kg

189.00 kr/kg

Färsk Uruguay
02685 ca 20 kg/krt

Fryst chile
02745 ca 12 kg/krt

FlÄSkFilé korT
Den övre delen av filén,  
ca 200 g/st, 2 st/pkt

SPÄdgriS Hel
2 st per kartong, 

6-7 kg/st

49.50 kr/kg

99.00 kr/kg

Fryst Tyskland
03247 ca 4,5 kg/krt

Fryst Spanien
02820 ca 13 kg/krt

ViSSTe dU aT T...
För nötköttets kvalitet är val av  

köttras viktigt – djur som är fram- 
avlade för att producera ett bra kött.  
Några av de mer kända köttraserna  
är Black Angus, Hereford, Charolais  

och Aberdeen Angus.

kött

gödkalVroSTbiFF
ekro

Putsad, ca 1,5 kg/st 

115.00 kr/kg
Färsk Holland
03034 ca 20 kg/krt

gödkalV TriTiP
ekro

Yttersta biten på rostbiffen, 
ca 400 g/st

62.50 kr/kg
Färsk Holland
03074 ca 18 kg/krt

gUldeNTrecoTe
Skare

Fint marmorerad, 3 kg+/st

gUldbiFF
Skare

Utan kappa, marmorerad
4 kg+/st

154.50 kr/kg

129.00 kr/kg

Färsk danmark
03151 ca 15 kg/krt

Färsk danmark
03137 ca 15 kg/krt

Top Quality Beef

Wagyu från Chile
Vår chilenska Wagyu kommer uteslutande från certifierade
djur av rasen Tajima ushi från gården la cascada. Under de  
första 18-24 månaderna är djuren frigående och betar främst
grönt gräs. därefter väntar en specialdiet under 400 dagar 
bestående av bland annat humle, korn och majs.

tillfälligt
parti
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ViSSTe dU aT T...
Förr slaktades grisarna i slutet av  
november då det började bli kallt.  
Skinkan tillhörde den finaste delen,  

den saltades och lagrades i källaren. 

chark

gårdsgris från  
stommen long

WieNerkorV
SVeNSka gårdar

Wienerkorv av gårdsgris från 
Stommen Long, 70 g/st, ca 2 kg/pkt

FlÄSkbog
SVeNSka gårdar

Rimmad fläskbog utan svål  
av gårdsgris från Stommen Long,  

ej nätad, ca 1,5 kg/pkt

59.90 kr/kg 55.90 kr/kg
Färsk Sverige
03547 ca 8 kg/krt

grillad roSTbiFF
qUaliTy meaT

Färsk rostbiff av innanlår, producerad 
i Sverige på klassiskt vis, av syd- 
amerikansk råvara, ca 3,2 kg/st

109.00 kr/kg
Färsk Sverige
03192 ca 6 kg/krt

SkiNka aUVerNoU
Kokt skinka med svål av hög  

kvalitet från regionen Auvernou, 
ca 5,75 kg/st

89.00 kr/kg
Färsk Frankrike
07586 ca 11,5 kg/krt

SalamiNo TryFFel
Finmalen salami av vildsvin- och 
fläskkött, smaksatt med tryffel,

ca 500 g/st

159.00 kr/kg
Färsk italien
07401 ca 5 kg/krt

ProSciUTTo  
di Parma d.o.P.

Lufttorkad benfri skinka av grisar  
födda och uppvuxna i utvalda  
regioner, lagrad i 22 månader,  

naturlig form, ca 8 kg/st

179.00 kr/kg
Färsk italien
07579 ca 16 kg/krt

Färsk Sverige
03234 ca 10 kg/krt

oxbriNga SoUS Vide
Oxbringa kokt i egen sky, producerad 
i Sverige av EU-råvara, ca 2,5 kg/st

85.00 kr/kg
Färsk Sverige
03641 ca 10 kg/krt

coPPa di NoSTraNa 
Traditionell lufttorkad fläskkarré  

från Parma, ca 700 g/st

ProSciUTTo  
aFFUmicaTo Praga

Kokt och rökt italiensk  
skinka, ca 4,5 kg/st

115.00 kr/kg

69.00 kr/kg

Färsk italien
03526 ca 8 kg/krt

Färsk italien
03567 ca 18 kg/krt
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ViSSTe dU aT T...
Kalkonen har sitt ursprung i södra  
Kanada, Mexiko och i de östra och  

sydvästra staterna. Kalkonen fördes  
med spanska upptäcktsresande till  

Europa på 1520-talet. Kalkoner tillhör  
de största och starkaste hönsfåglarna.  
Hanen blir i vilt tillstånd upp till 1,3 m  

medan honan bara blir 85 cm lång.

fågel

aNkbröST barbarie
la belle de FraNce

Benfri, med innerfilé, 
2x350 g/pkt

117.00 kr/kg
Färsk Frankrike 
04700 5 kg/krt

kyckliNgleVer
kroNFågel

Lösfryst, 6 kg/pkt

39.90 kr/kg
Fryst Sverige
05121 6 kg/krt

Hel kyckliNg
kroNFågel

Hel, gårdsmärkt kyckling,  
1050-1160 g/st, 11 st/krt

41.00 kr/kg

kyckliNglårFilé
kroNFågel

Kycklinglårfilé utan skinn, 
50-100 g/st, 80-160 st/krt

61.00 kr/kg
Fryst Sverige
05046 8 kg/krt

Färsk Sverige
04780 ca 12 kg/krt

kyckliNgFilé
kroNFågel

Gårdsmärkt, bröstfilé 
utan skinn, 170-190 g

89.00 kr/kg
Färsk Sverige
04778 5 kg/krt

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
Färdiglagad bröstfilé utan skinn,  

110-130 g/st, 2,5 kg/påse

54.00 kr/kg
Fryst Thailand
05058 10 kg/krt

kalkoN
la belle de FraNce

Hel kalkon, 3-4,5 kg/st

65.00 kr/kg
Färsk Frankrike 
04790 ca 9 kg/krt

färsk
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ViSSTe dU aT T...
Storleksbenämningen på räkor  

är antalet räkor per pound (454 g).  
50/70 betyder alltså att du får mellan  
50 till 70 räkor per 454 gram. Men är  
det hela räkor med huvud berättar  

storleken istället antalet räkor per kilo.

fisk  
& skaldjur

ToNFiSkSTek
SeaSam

Linfångad tonfisk från  
Vietnam, 180-220 g/st

145.00 kr/kg
Fryst Vietnam
02520 10 kg/krt

Hel HUmmer
SeaSam

MSC-certifierad, hel hummer  
från Kanada, 300 g/st

65.00 kr/st
Fryst kanada
01807 10 kg/krt

  
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

  

rÄkor med Skal 
Ishavsräkor, 70/90,  

MSC-certifierad  

Fryst Norge
01705 5 kg/krt 83.00 kr/kg

HaNdSkalade  
coldWaTerrÄkor

Handskalade räkor i lag, 90/120, 
praktiskt förpackade i påse,  
MSC-certifierad, 1,5kg/påse

199.00 kr/kg
Färsk Norge
01738 4,5 kg/krt

HÄlleFlUNdraFilé
lobSTer 

Handskuren från Stilla Havet, 
1-3 kg/st

Fryst Norge
02060 ca 14 kg/krt 175.00 kr/kg

TorSkloiN
Med skinn, MSC-certifierad,  

10 % glasering 

105.00 kr/kg
Fryst Norge
02365 10 kg/krt
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fyll på med lyx  
till helgerna!

bliNier
Färdiga blinier att lägga löjromen på,

8,5 g/st, 16 st/ask

19.50 kr/ask
Fryst 
09120 12 ask/krt

aNkleVerTerriNe
Foie graS

Färdig ankleverterrine med  
30% hela bitar, bara att skiva upp  

och servera, 1 kg/st

440.00 kr/kg
Färsk Frankrike 
03196 4 kg/krt

oxFilé
1,0-1,4 kg

179.00 kr/kg
Fryst Uruguay
12502 ca 14 kg/krt

TeNderloiN, oxFilé
U.S. beeF

Stor fin oxfilé av Hereford och  
Aberdeen Angus från Nebraska,  

ca 2,2 kg/st

425.00 kr/kg
Färsk USa
02612 ca 12 kg/krt

ParmigiaNo reggiaNo 
d.o.P.

Lagrad 20-22 månader

145.00 kr/kg
italien  
08407 ca 1 kg/st

moëT & cHaNdoN
Grand vintage 2008, 750 ml

395.00 kr/st
Frankrike  
09383  6 st/krt
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kaViar, gold 
aNNa dUTcH

Anna Dutch Gold Caviar är av  
utmärkt kvalitet och har en  

distinkt, nötig smak. 

fyll på med lyx  
till helgerna!

löjrom
Småskaligt producerad, handfiskad  

i Lake Michigan, 500 g/st

535.00 kr/kg
Fryst USa
02580 6 kg/krt

HUmmer 
Canadian hardshell, kokt i hink,  

beställ valfritt antal

VeckoPriS
Färsk kanada
01801 450-550 g/st

aNNa dUTcH – en utsökt nyhet  
hos oss! Denna lyxiga kaviar 

produceras i Holland och kommer  
från Osetra stör som har sitt  

ursprung i Kaspiska havet.

2100.00 kr/st 

850.00 kr/st

430.00 kr/st

FiNe de NormaNdie
Välkänd för sin speciella nötiga 

smak. Ett bra basostron som  
passar i alla sammanhang!

SPéciale UTaH beacH 
Ett specialostron med nötig  

karaktär. Köttet är fast, krispigt  
och bär en fin sötma.

SPéciale ST. VaaST   
Har en hög kötthalt och
en distinkt nötig smak.

SPéciale d´iSigNy  
Mycket hög kötthalt, fast kött, bra 
jodton och känd för sin söta smak. 

 11.60 kr/st
 
01977

250 g 
100 g 
50 g

02540
02541
02542

ostron mix, 4 pack
Tolv färska ostron från olika delar  
av Normandie. 139.00 kr/ask
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Mera...

ViSSTe dU aT T...
Broccoli är en av våra mest näringsrika  

grönsaker och är bland annat rik på  
lutein och sulforafan som i flera studier  

visat en cancerhämmande effekt.

grönsaker

ViSSTe dU aT T...
Ketchup är en kryddsås som finns i flera 

varianter. Tomatketchup är vanligast,  
men det finns även andra versioner  

såsom valnötsketchup, mangoketchup,  
svampketchup och ostronketchup.

karljoHaNSVamP
Klass 1, "champagnekorkar", 

2-4 cm i omkrets

majSkorN
2,5 kg

broccoli
Små, lösfrysta broccolibuketter,  

perfekt till pajen, 20-40 mm, 2,5 kg

ViTlökSklyFTor
Skalade, 1 kg

TÄrNad PaPrika
Tärnad röd paprika,  

10x10 mm, 2,5 kg
kroNÄrTSkockSboTTNar

Lösfrysta kronärtskocksbottnar

139.00 kr/kg

23.90 kr/kg

23.00 kr/kg

29.50 kr/kg

21.00 kr/kg59.90 kr/kg

Fryst  
06225 5 kg/krt

Fryst  
06001 5 kg/krt

Fryst  
06013 5 kg/krt

Fryst  
06080 5 kg/krt

Fryst  
06094 10 kg/krt

Fryst  
06025 10 kg/krt

majoNNÄS 10 kg
raPSiS

80%

17.90 kr/kg
  
08152 10 kg/st

PommeS ”STay criSP”
Krispiga pommes frites med skal,  

6 mm, 4x2,5 kg/krt

SedaNiNi
de cecco

3 kg/st, 4x3 kg/krt

TryFFelHoNUNg
Akaciahonung med tryffelsmak,  

perfekt till ost, 120 g/st

13.90 kr/kg24.50 kr/kg

79.00 kr/st

SöTPoTaTiS PommeS
Pommes frites, 11 mm,

4x2,5 kg/krt

41.50 kr/kg
Fryst  
06170 10 kg/krt

Fryst 
06174 10 kg/krt

italien 
08057 12 kg/krt

 
07389 24 st/krt
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ViSSTe dU aT T...
Äkta buffelmozzarella har anor från  

medeltiden. Den ska vara gjord av mjölk 
från vattenbufflar i södra Italien för att 

räknas som äkta. Det låter exotiskt, men 
det finns fler bufflar i Italien än vad det 

finns mjölkkor i Sverige.

Ost & Mejeri

ViSSTe dU aT T...
Choklad är ett samlingsnamn för livs- 
medel baserade på kakaobönan som  
framställs från kakaoträdets frukt.  

Bönorna tros ha använts i åtminstone  
2 500 år. Till Europa togs choklad första  
gången år 1502, av Christofer Columbus.

bakverk

PecoriNo cacio di boSco
Hårdost av fårmjölk smaksatt  

med italiensk vit tryffel, lagringstid  
15 månader, ca 2 kg/st

kokTa Ägg
Skalade, kokta ägg i hink, 3,5 kg/st

bUFFelmoZZarella
125 g/st, 8x125 g/krt

199.00 kr/kg 98.00 kr/st

15.00 kr/st

italien  
08422 4 kg/krt

Färsk  
08634 3,5 kg/st

Färsk italien 
08470 1 kg/krt

belgiSka VåFFlor
coUP de PaTeS 

Färdiggräddade, bara att värma före
servering, 80 g/st, 448 kr/krt 

cHokladmUFFiNS
coUP de PaTeS 

Stora muffins med chokladfyllning, 
tina och servera, 110 g/st, 190 kr/krt 

14.00 kr/st9.50 kr/st
Fryst 
08930 32 st/krt

Fryst 
08925 20 st/krt

cHokladmoUSSe
coUP de PaTeS 

Färdiga, delikata portionsbitar,
tina och servera, 60 g/st, 360 kr/krt

PaiN cHocolaT
coUP de PaTeS 

Med fyllning av choklad, bake-off,  
80 g/st, 266 kr/krt

12.00 kr/st3.80 kr/st
Fryst 
08938 30 st/krt

Fryst 
08932 70 st/krt

SmördegSPlaTTor
Passar till bakverk och tilltugg, 

560x450 mm, 70 g/st , 279 kr/krt

27.90 kr/st
Fryst 
08948 10 st/krt

créme FraicHe
SkåNemejerier
Kokbar, 34%, 2 kg/st

88.00 kr/st
Sverige  
08910 2 kg/st

grÄddFil 
SkåNemejerier 

10%, 5 kg/st

129.00 kr/st
Sverige 
08905 5 kg/st



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 2017-12-31.

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.

raVioli ricoTTa & SPeNaT
ekologiSk

Ravioli med ricotta, spenat  
och Parmigiano Reggiano  

D.O.P. – allt ekologiskt såklart

raVioli med Fyra oSTar
ekologiSk

Med ricotta, gorgonzola D.O.P.,
Parmigiano Reggiano D.O.P., Robiola,
25 portioner/krt, koktid 5-6 minuter

88.00 kr/kg88.00 kr/kg
Fryst italien
08126 3 kg/krt

Fryst italien
08124 3 kg/krt

ekologiSk FÄrSkPaSTa 
Allt ekologiskt, från durumvetet  
och äggen till de exklusiva fyllning- 
arna. Kartongen har tydlig bild  
på produkten och en praktisk  
återförslutningsbar påse.

just nu söker vi efter  
säljare, lagerpersonal och  

chaufförer med c-kort! 

Titta på vår hemsida,  
www.gourmetfood.se,  

om du vill veta mer.

kan det 
vara du?

PeTiT PaiN ardeNNaiS
Tre sorters stenugnsbakat bröd,  

solrosfrö, fullkorn och råg, bake-off, 
80 g/st, 210 kr/krt

3.50 kr/st
Fryst  
08843 60 st/krt

SPagHeTTiNi
de cecco

Ekologisk spaghettini, 3 kg/pkt

24.50 kr/kg
italien  
08048 12 kg/krt

oliVolja 500 ml
de cecco

Ekologisk olivolja, 500 ml/st

55.00 kr/st
italien  
08164 6 st/krt

rUSTik miNi aSSorTed 
Fyra sorters stenugnsbakat surdegs-
bröd, naturell, kli, solros och korn, 

bake-off, 40 g/st, 184 kr/krt

2.30 kr/st
Fryst  
08828 80 st/krt


