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hållbart på junibacken
Vi har hälsat på Johanna med personal på Junibackens restaurang.  

Här jobbar man med hållbarhet – på mer än ett sätt.

rÖKTa rÄKOr
Rökta räkor från från Nynäs Rökeri, 
MSC-certifierade, Pandalus borealis

129.00 kr/kg
färsk Norge
01710 3 kg/krt

bOGSTeK
Shoulder clod, grain fed –  
noggrant utvald kost under  

120 dagar, ca 3 kg/st

65.50 kr/kg
färsk uruguay
02685 ca 20 kg/krt

Kalix lÖJrOm 
Sigillmärkt, MSC-certifierad,  

årets fångst, 500 g/st

2500.00 kr/kg
fryst Sverige
02566 3 kg/krt



G o u r m e t b l a d e t  -  f e b r u a r i  2 0 1 8

s i d a n  2

Lunchspecial
Här är våra handplockade erbjudanden –  

perfekta för lunchmenyn!

flÄSKfilé
weSTfleiScH
Med huvud, putsad

flÄSKKarré
weSTfleiScH

ca 2 kg/st

"piNGViNKlubba"
Del av lägg, passar bra  
att grilla, ca 200 g/st

59.50 kr/kg

39.50 kr/kg

46.50 kr/kg

fryst Tyskland
03201 5 kg/krtfärsk Tyskland

03232 ca 20 kg/krt

fryst Sverige
06581 ca 10 kg/krt

SidflÄSK
SiGNal aNderSSON
Rimmat och skivat sidfläsk,  

tillverkat i Sverige av EU-råvara,  
14 mm, ca 2 kg/st

54.50 kr/kg
färsk Sverige
03514 8,5 kg/krt

buTiKSfraNSYSKa
Ka KÖTT

Nätad grytstek,  
ca 2 kg/st

85.50 kr/kg
färsk Sverige
02872 ca 10 kg/krt

cHOrizO
SVeNSKa Gårdar

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

59.50 kr/kg
färsk Sverige
06640 ca 7 kg/krt

inga  
e-nummer

bacONSida
SVeNSKa Gårdar

Varmrökt hel baconsida, benfri,  
av gårdsgris från Stommen Long,  

ca 3,5 kg/st

69.90 kr/kg
färsk Sverige
03500 ca 5 kg/krt

faluKOrV raK
SVeNSKa Gårdar

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

32.50 kr/kg
färsk Sverige
03531 ca 9 kg/krt
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puddiNGlax
GraVad

Perfekt till lunchpastan,  
2,5 kg/st

64.90 kr/kg
fryst 
02240 5 kg/krt

KYcKliNGfilé
STrimlad

Stekt bröstfilé, handstrimlad efter 
tillagning, tjocklek ca 10-12 mm,  

2,5 kg/påse

55.00 kr/kg
fryst Thailand
05097 10 kg/krt

KYcKliNGfilé 
STeKT

Färdiglagad bröstfilé utan skinn,  
110-130 g/st, 2,5 kg/påse

55.00 kr/kg
fryst Thailand
05058 10 kg/krt KYcKliNGiNNerfilé

Marinerad 20%, rå

41.00 kr/kg
fryst danmark
05063 10 kg/krt

TOrSKlOiNS 
fiSKaNO 

Torskloins utan skinn, Gadus Morhua, 
MSC-certifierad, 80-120 g/st

79.00 kr/kg
fryst Norge
02383 10 kg/krt

TOrSKfilé 
fiSKaNO 

Gadus Morhua, MSC-certifierad,  
20% glasering, 200-400 g/st

69.90 kr/kg
fryst Kina
02361 5 kg/krt

paNerad TOrSKfilé
fiSKaNO

Tempurapanerad, förstekt, hel filé, 
Gadus Morhua, MSC-certifierad,  

80-120 g

49.90 kr/kg
fryst 
02342 5 kg/krt

SmÖr NOrmalSalTaT 1 KG
Fetthalt 81%, 1 kg/st 

72.00 kr/kg
 
08638 10 st/krt

KrONHJOrTSfÄrS  
pOlarica

Flingad kronhjortsfärs, lösfryst

95.00 kr/kg
fryst Nya zeeland
04192 5 kg/krt
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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.

Top Quality Beef

biff med Kappa 
aberdeeN blacK 
Smakrik biff med kappa,  

ca 5 kg/st

HÖGreV 
aberdeeN blacK 

ca 7 kg/st

225.00 kr/kg

84.50 kr/kg

färsk australien
02749 ca 15 kg/krt

färsk australien
02754 ca 15 kg/krt

I norra delen av Queensland är ambitionen 
att leverera kött i världsklass. Därför 
läggs extra noggrannhet på hanteringen 
av djuren. Tack vare klimatet kan djuren 
beta på de gröna fälten året runt. När 
de är omkring 120 dagar flyttas de till 
öppna feedlots där de får noggrant 
utvalt foder – grain fed.

GraiN fed fråN auSTralieN

Guldbiff
SKare

Utan kappa, marmorerad
4 kg+/st

GÖdKalVrOSTbiff
eKrO

Putsad gödkalvsrostbiff  
utan kappa, ca 2 kg/st

Oxfilé
SKare

Producerad i Danmark av  
EU-råvara, 1,8 kg+/st

GÖdKalVbOGblad
eKrO

Del av bog "topblade",  
ca 1 kg/st, 2 st/frp

129.00 kr/kg

109.00 kr/kg

189.00 kr/kg

79.50 kr/kg
färsk danmark
03137 ca 15 kg/krt

färsk Holland
03034 ca 20 kg/krt

färsk danmark
03117 ca 14 kg/krt

fryst Holland
03037 ca 18 kg/krt

kött & vilt

reNrOSTbiff
pOlarica

Renrostbiff med härlig  
viltsmak, 300-500 g

259.00 kr/kg
fryst Sverige
04007 ca 3 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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ViSSTe du aT T...
Wienerkorv heter på tyska  

Wienerwurst, men i Wien och på  
vissa andra platser i Österrike  

kallas de för Frankfurter.

chark

wieNerKOrV
SVeNSKa Gårdar

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

breSaOla puNTa d aNca
Lufttorkat nötinnanlår, ca 1 kg/st

Salami milaNO
Mild finmald salami med lätt  
pepprig smak, ca 1,5 kg/st

paNceTTa STeSa dOlce
STella 81

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

SalSiccia
Rå italiensk korv i naturskinn  

smaksatt med vitlök och svartpeppar,  
100 g/st, ca 1,2 kg/pkt

cOppa di NOSTraNa
Traditionell lufttorkad fläskkarré  

från Parma, ca 700 g/st

59.90 kr/kg

189.00 kr/kg79.00 kr/kg

99.00 kr/kg 69.00 kr/kg 115.00 kr/kg

färsk Sverige
03547 ca 8 kg/krt

färsk italien
03522 12 kg/krt

färsk italien
03563 ca 15 kg/krt

färsk italien
03527 ca 12 kg/krt

färsk italien
03551 ca 12 kg/krt

färsk italien
03526 ca 8 kg/krt

Salami VeNTriciNa
STella 81

Het salami med grönpeppar,  
svartpeppar och chili, lätt  

rökig smak, ca 3 kg/st

79.00 kr/kg
färsk italien
03561 ca 6 kg/krt

KOrV "ÖSTermalmare" 
SVeNSKa Gårdar

Korv "Östermalmare" av gårdsgris 
från Stommen Long, 2 kg/pkt

65.00 kr/kg
färsk Sverige
06690 8 kg/krt

SidflÄSK 
SVeNSKa Gårdar

Rimmat och skivat sidfläsk av  
gårdsgris från Stommen Long,  

1,5 kg/pkt

62.50 kr/kg
färsk Sverige
06645  ca 7,5 kg/krt

Stella 81 har sedan starten 1981
producerat ett brett urval av chark-
uterier. Företaget, med säte i vackra
Verona, sätter lika mycket fokus på
produktion som på att värna om miljön.
Noga utvalda råvoror, traditioner och
modern teknik är några av hemlighet-
erna bakom framgångarna.

gårdsgris från  
stommen long
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ViSSTe du aT T...
Barbarie-ankan är en av de vanligaste  

tama ankorna. Det beror på att den har  
ett rött och mört kött, som både är  
fastare och har mindre fett än hos  

de flesta andra ankraser. 

fågel

Hel KYcKliNG
KrONfåGel

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

41.00 kr/kg
färsk Sverige
04780 ca 12 kg/krt

KYcKliNGlårfilé
KrONfåGel

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

59.90 kr/kg
fryst Sverige
05046 8 kg/krt

KYcKliNGlårfilé
KrONfåGel

Kycklinglårfilé utan skinn,  
gårdsmärkt, 2,5 kg/pkt

67.00 kr/kg
färsk Sverige
04775 5 kg/krt

aNKlår cONfiT
la belle de fraNce

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

aNKbrÖST barbarie
la belle de fraNce

Benfria, med innerfilé,  
2x350 g/förp.

123.50 kr/kg

125.00 kr/kg

färsk frankrike
04705 ca 6 kg/krt

fryst frankrike
05130 5 kg/krt

maJSKYcKliNGKlubba
la belle de fraNce
Utan ryggben, 220-250 g/st

37.90 kr/kg
färsk frankrike
04718 ca 4,7 kg/krt

KYcKliNGfilé med SKiNN 
Bröstfilé med innerfilé, 
170-200 g, 2,5 kg/pkt

KYcKliNGSpeTT
Små, stekta, spett av innerfilé,  

12 g/st, 2,5 kg/påse

53.00 kr/kg

94.00 kr/kg

färsk lettland
04813 10 kg/krt

fryst Thailand
05079 10 kg/krt

KYcKliNGfilé
STeKT OcH TÄrNad

Bröstfilé, 2,5 kg/påse

52.50 kr/kg
fryst lettland 
05201 5 kg/krt
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GÖSfilé med SKiNN
SeaSam 

Fjällad, Sander lucioperca,  
10% glasering, 120-170 g/st

fryst Kazakstan
02441 5 kg/krt 95.00 kr/kg

  

STillaHaVSSpÄTTafilé
lObSTer 

Sprödbakad, förstekt och handskuren 
spättafilé, Lepidopsetta bilineata, 

MSC-certifierad, 130-160 g/st

fryst Holland
02339 5 kg/krt 59.00 kr/kg

ViSSTe du aT T...
Koljan kan väga upp till 19 kg och bli  

110 cm lång. Arten trivs bäst nära botten  
på 40 till 130 meters djup, men kan gå  
så djupt ner som 450 meter. Den livnär  
sig främst på ryggradslösa bottendjur,  
men större individer kan även ta fisk. 

fisk  
& skaldjur

HÄllefluNdrafilé
lObSTer 

Handskuren hälleflundrafilé,  
Hippoglossus hippoglossus, fiskad  

i Nordostatlanten, 1-3 kg/st

fryst Norge
02060 ca 14 kg/krt 159.00 kr/kg

HaNdSKalade rÄKOr 
cOldwaTer

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

TONfiSKlOiNS
SeaSam

Thunnus albacares, 3-5 kg/st

139.90 kr/kg
fryst Vietnam
02521 25 kg/krt

fOrellrOm
500 g/st

359.00 kr/kg
fryst finland
02551 10 kg/krt

fÄrSK KOlJafilé
lObSTer

Skinn- och benfri, MSC-certifierad, 
Melanogrammus aeglefinus

rÖdSpÄTTafilé JumbO
lObSTer

Utan skinn, 20% glasering,  
Pleuronectes platessa,  

120-170 g/st

93.00 kr/kg

91.00 kr/kg

färsk Norge
02080 5 kg/krt

fryst Holland
02041 5 kg/krt

reGNbåGSfilé
lObSTer

Oncorhynchus mykiss,  
120-150 g/st

125.00 kr/kg
fryst peru
02227 6 kg/krt
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blåmuSSlOr 
Färska blåmusslor i nät,  

Kravmärkta, 1 kg/st

färsk Sverige
01930 10 kg/krt 45.00 kr/kg

vad är eko?
ekologisk mat är mat gjord på råvaror som räknas  
som ekologiska, det vill säga att de kommer från  
odlingar som är certifierade för vissa regler.  
 
ekologisk odling innebär att man inte får använda  
konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska  
bekämpningsmedel. fodret till djuren ska vara  
ekologiskt och till största delen odlat på den egna  
gården. det är också viktigt att djuren får vara utom- 
hus och får utlopp för sina naturliga beteenden.
Källa: livsmedelsverket

Hel KYcKliNG
KrONfåGel 

Hel ekologisk Bosarpkyckling,  
ca 2 kg/st

fryst Sverige
05350 12 kg/krt 45.00 kr/kg

Kronfågel bosarpkyckling är en eko-
logisk kyckling av bästa kvalitet. den 
kommer från små, lokala, familje -
drivna gårdar runt om i Sverige och 
både gårdarna och kycklingen är KraV- 
certifierade. Kycklingen är av den lång-
samväxande rasen rowan ranger som 
ger ett mört och smakrikt kött.  
Källa: www.kronfagel.se

OrGaNic burGer 
THe frOzeN buTcHer

Av ekologiskt nötkött från  
Uruguay, producerad i Holland,  

2x125 g/st, 16x250 g/krt

fryst Holland
03803 4 kg/krt 110.00 kr/kg

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

89.00 kr/kg
fryst uruguay
02981 15 kg/krt

SpaGHeTTi
de ceccO 

Ekologisk, 500 g/st

peNNe piccOle
de ceccO 

Ekologisk, 3 kg/st

italien
08043 10 kg/krt

italien
08028 12 kg/krt

26.50 kr/kg

24.50 kr/kg
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Johanna på Junibacken  
satsar på hållbarhet

KiKÄrTOr
Torkade, ekologiska
2,5 kg/st, 08009,

85.00 kr/st

rÖda liNSer
Torkade, ekologiska

2,5 kg/st, 08013,
99.00 kr/st

cOuS cOuS
Torkade, ekologiska

2,5 kg/st, 08015,
99.00 kr/st

personalen på Junibackens restaurang 
jobbar med hållbarhet – på mer än ett 
sätt. restaurangen arbetar med råvaror 
som är i säsong, närodlat, Kravmärkt, 
källsortering och för att minska mat-
svinnet. målet på Junibacken är att vara 
en medveten och hållbar restaurang  
och alla hjälps åt! 

Vi har hälsat på i Junibackens kök och 
träffat Johanna som arbetar här som 
köksmästare sedan cirka ett år tillbaka. 
Johanna kommer senast från Moderna 
Museets restaurang och har dessförinnan 
pluggat Måltidsekologprogrammet som  
är en utbildning med inriktning på mat  
och miljö. Intresse för mat och miljö  
har dock funnits sedan barnsben då  
Johanna är uppvuxen i en familj där 

hållbarhet har haft stort fokus – hennes 
mormor var exempelvis vegan redan  
för 50 år sedan!

Lunchmenyn på Junibackens restaurang 
är uppbyggd på samma sätt varje dag. Två 
dagens lunch, lagade från grunden, varav 
ett med kött eller fisk och ett vegetariskt 
alternativ. Varje dag kan man också välja 
soppa, sallader, mackor och ekologiska 
pannkakor eller köttbullar.

Restaurangen är KRAV-certifierad vilket 
betyder att en viss del av råvarorna som 
används måste vara ekologiska samt att 
restaurangen strävar efter att varje år  
öka sitt utbud av ekologiska produkter. 
Ett annat led i hållbarhetsarbetet är  
att restaurangen är med i nätverket  

"Hållbara Restauranger" som tillsammans 
verkar för en hållbar besöksnäring. Vidare 
jobbar man med råvaror som är i säsong 
och som är närproducerade. Bland annat 
svensk kyckling, svensk nöt och svensk 
gårdsgris från Stommen Long. Junibacken 
har även valt att arbeta för minskat mat-
svinn. Till sist gillar Johanna och hennes 
kollegor att använda restprodukter till 
exempelvis buljonger, soppor och saft. 

”Hållbarhet för mig handlar om ett hel-
hetstänk och att vara medveten. Det krävs 
att man lyssnar och inspireras av varandra, 
att man hänger med i utvecklingen. Jag 
tycker att det är utmanade och att det 
krävs kreativitet att arbeta med hållbar-
het och det är det som gör det så roligt”, 
säger Johanna.

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

11.50 kr/st

Äpple mynta  09760
Äpple rabarber  09762
Äpple rödbeta  09763
Äpple morot  09764
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Mera...

ViSSTe du aT T...
Baljväxter, eller Ärtväxter, är ett  

samlingsnamn för bönor, ärtor och  
linser. Baljväxter växer i skidor 

och namnet kommer av att frukten  
ofta ser ut som en balja. 

grönsaker

ViSSTe du aT T...
Cannellinibönor, eller vita kidneybönor,  

är medelstora vita bönor som tillhör  
familjen Ärtväxter. Bönan härstammar  
från Argentina, men är mycket populär  

i Italien, särskilt i Toscana. 

babYmOrÖTTer
Lösfrysta, 2,5 kg/st

VaxbÖNOr
2,5 kg/st

blOmKålSbuKeTTer
20-40 mm, 2,5 kg/pkt

SOcKerÄrTOr
1 kg/pkt

STriNGbeaNS
1 kg/pkt

19.50 kr/kg19.00 kr/kg

24.50 kr/kg

24.90 kr/kg

29.00 kr/kg

fryst  
06005 10 kg/krt

fryst  
06046 10 kg/krt

fryst  
06022 10 kg/krt

fryst  
06030 5 kg/krt

fryst  
06040 5 kg/krt

GrÖNSaKSfONd
OScar

Koncentrerad grönsaksfond som  
är lättlösligt i vatten, passar bra till  

soppor, grytor och såser 1 l/st

SVampfONd
OScar

Koncentrerad svampfond som är lätt- 
lösligt i vatten, passar bra till svamp- 
risotto, soppor och såser 0,98 l/st

119.00 kr/st 119.00 kr/st
  
08571 4 l/krt

  
08572 ca 4 l/krt

TOmaTpuré
800 g/st

caNNelliNibÖNOr
Vita bönor i konserv,  

2,5 kg/st

13.00 kr/st

21.00 kr/st

italien
08661 12 st/krt

italien
06145 6 st/krt

KrOSSade TOmaTer
Bag in box, 70% kött, 
30% juice, 10 kg/st

90.00 kr/st
italien
08655 10 kg/krt



G o u r m e t b l a d e t  -  f e b r u a r i  2 0 1 8

s i d a n  1 1

ViSSTe du aT T...
Pecorino finns både som färsk,  

mellanlagrad och vällagrad och det  
gör att skalet varierar i färg och  

smak. Ibland gnids skalet med till  
exempel tomat, olivolja eller aska,  
allt enligt den lokala traditionen.

Ost & Mejeri

ViSSTe du aT T...
Macarons, som kommer från  

Frankrike, är ett litet runt bakverk  
gjort på äggvitor, mandelmjöl,  

florsocker och socker. De sätts ihop  
två och två med en smörkräm i mitten  

som kan ha olika smaker. 

bakverk

belGiSKa VåfflOr
cOup de paTeS 

Färdiggräddade, bara att värma före
servering, 80 g/st, 275 kr/krt 

miNi paiN cHOcOlaT
cOup de paTeS 

Små bakverk med chokladfyllning, 
25 g/st, 325 kr/krt 

crOiSSaNT le TOurier
cOup de paTeS 

Bake-off, 70 g/st, 245 kr/krt 

5.50 kr/st1.30 kr/st

3.50 kr/st

fryst 
08930 50 st/krt

fryst 
08833 250 st/krt

fryst 
08931 70 st/krt

cHOcOlaTe cHip 
cOup de paTeS 

Små ljusa och mörka kakor med 
chokladbitar, 14 g/st, 276 kr/krt

2.30 kr/st
fryst 
08945 120 st/krt

pecOriNO TOScaNO  
freScO d.O.p

Mild och söt smak, ca 2 kg/st

145.00 kr/kg
italien
08421 ca 4 kg/st

pecOriNO OrO aNTicO d.O.p.
Ljusbrun i färgen och kryddig smak,

lagras i mer än 6 mån, ca 2 kg/st

219.00 kr/kg
italien  
08441 ca 4 kg/krt

In Pantone / en pantone / in Pantone 

In four-colour process / en quadrichromie / im Vierfarbendruck 

Contrast with background colours / Contraste avec les couleurs de fond / Abhebung vom 
farbigen Hintergrund 

In Pantone / en pantone / in Pantone 

In four-colour process / en quadrichromie / im Vierfarbendruck 

Contrast with background colours / Contraste avec les couleurs de fond / Abhebung vom 
farbigen Hintergrund 

mJÖlK 1 l
SKåNemeJerier

Sverigemjölken, högpastöriserad för
lång hållbarhet, fetthalt 3%, 1 l/st

9.50 kr/st
 
08906 10 st/krt

SmÖr OSalTaT 1 KG
liNdaHlS

Fetthalt 82%, 1 kg/st

72.00 kr/kg
 
08639 10 st/krt

miNi macarONS
Sex olika sorter – vanilj, kaffe,  

citron, hallon, choklad och pistage,  
2x72 st/krt, 612 kr/krt

4.25 kr/st
fryst
08937 144 st/krt



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 2018-02-28.

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

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.

aceTO balSamicO
Di Modena, lagrad på träfat, 1 l/st

TrYffelcrÈme
Vit tryffel (Tuber magnatum 3%)  
och karljohansvamp, 400 g/st

OliVOlJa claSSicO
Extra Virgin, 1 l

28.00 kr/st

359.00 kr/st

59.00 kr/st
italien
07608 6 st/krt

italien
07382 12 st/krt

italien
08157 12 st/krt

TrYffelSmÖr
Av sommartryffel  

(Tuber aestivum 7%), 170 g/st

139.00 kr/st
italien
07387 12 st/krt

SOmmarTrYffel  
"carpacciO"

Tunt skivad sommartryffel  
(Tuber aestivum), 80 g/st

139.00 kr/st
italien
07378 12 st/krt

Susann är en rykande färsk säljare hos  
oss som har mer än 30 års erfarenhet av 
detalj handeln. Susann är verkligen ingen  
soff potatis – på fritiden är det friluftsliv  
som lockar men här finns också ett stort  
matintresse. När hon inte fiskar, plockar 
svamp eller åker skidor, kan det hända 
att Susann gör sin egen salami tillsam-
mans med sin måg. 


