
april 2018

våren runt knuten
Visst känns våren fortfarande avlägsen, men faktum är att solen börjat  

värma våra vinterbleka kinder och dagarna börjar bli lite längre. 

HaNDSKalaDE  
colDwatErrÄKor

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

VårKycKliNg
la BEllE DE fraNcE 

Hel vårkyckling från  
Frankrike, 425 g/st

flÄSKKarrÉ 
SVENSKa gårDar

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

195.00 kr/kg 58.50 kr/kg 69.50 kr/kg
färsk Norge
01738 4,5 kg/krt

färsk frankrike
04752 8 kg/krt

färsk Sverige
06611 ca 10 kg/krt
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Lunchspecial
Här är våra handplockade erbjudanden –  

perfekta för lunchmenyn!

KycKliNgfÄrS
KroNfågEl

Gårdsmärkt, 2 kg/pkt

KycKliNgfilÉ
KroNfågEl

Mörad bröstfilé, 1 kg/pkt

53.00 kr/kg

69.00 kr/kg

fryst Sverige
05044 4 kg/krt

fryst Sverige
05048 8 kg/krt

KycKliNgBEN DrUMSticK
Blockfryst, ej tumlad,

11.50 kr/kg
fryst lettland
05209 10 kg/krt

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

SEjfilÉ
loBStEr

MSC-certifierad, 10% glasering,  
Pollachius virens, 100-200 g/st

46.90 kr/kg
fryst Kina
02305 5 kg/krt

torSKfilÉ 
fiSKaNo 

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

rÖDSpÄttafilÉ 
fiSKaNo 

Sprödbakad rödspättafilé, 
Pleuronectes platessa,  

130-160 g/st

65.00 kr/kg61.50 kr/kg
fryst Kina
02361 5 kg/krt

fryst Holland
02287 5 kg/krt

alaSKa pollocKfilÉ
fiSKaNo

Skinn- och benfri, MSC-certifierad,
100-200 g/st

fryst alaska
02497 5 kg/krt 29.90 kr/kg

woKgrÖNSaKEr
Bambuskott, champinjoner,  

minimajs, gul lök, broccoli, ananas, 
röd paprika, morötter, sojabönor  

och gröna bönor, 1 kg/pkt

25.90 kr/kg
fryst  
06062 10 kg/krt
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rENiNNaNlår
polarica

Utan kappa, 0,6-1,2 kg

rENBaKlÄgg
polarica

Portionsstyckad, endast  
hel kartong, 200-300 g/st

289.00 kr/kg

145.00 kr/kg

fryst Sverige
04006 ca 4 kg/krt

fryst Sverige
04021 ca 7 kg/krt

flÄSKfilÉ
Med huvud, putsad

64.50 kr/kg
fryst tyskland
03201 5 kg/krt

HÖgrEV
Hel bit, ca 4,5 kg/st

65.50 kr/kg
färsk tyskland
03177 ca 12 kg/krt

gÖDKalV, grytBitar
EKro

Stora fina handskurna bitar,  
3-5 cm, ca 2,5 kg/pkt

79.50 kr/kg
färsk Holland
03043 20 kg/krt

BacoN
SigNal aNDErSSoN

Tärnad bacon, tillverkat i Sverige av 
EU-råvara, endast hel kartong

44.50 kr/kg
fryst Sverige
03503 ca 6 kg/krt

BlaDSpENat
Lösfryst, 1 kg/st

21.90 kr/kg
fryst  
06021 5 kg/krt
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ViSStE DU at t...
Bressekyckling föds upp i Bresse  

i Frankrike och är ursprungsskyddad.  
Det föds upp ca 1,2 miljoner Bresse- 
kycklingar per år. Det kan låta mycket  

men det är faktiskt endast 0,1% av den  
totala kycklingproduktionen i Frankrike. 

fågel

KycKliNglårfilÉ 
MED SKiNN

2,5 kg/pkt

41.00 kr/kg
färsk lettland
04811 10 kg/krt

KycKliNgfilÉ  
MED SKiNN

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

54.00 kr/kg
fryst Sverige
04813 8 kg/krt

BrESSEKycKliNg
la BEllE DE fraNcE

Hel Bressekyckling,  
1,8-2 kg/st, 3 st/krt

169.00 kr/kg
färsk frankrike
04760 ca 6 kg/krt

MajSKycKliNg SUprÊME
la BEllE DE fraNcE

Majskycklingbröst med skinn och
vingben, 180-230 g/st, 4 st/pkt

79.90 kr/kg
färsk frankrike
04715 ca 6,3 kg/krt

KycKliNgfilÉ
StEKt ocH tÄrNaD

Bröstfilé, 2,5 kg/påse

53.00 kr/kg
fryst lettland 
05201 5 kg/krt

KlUBBfilÉ
KroNfågEl

Urbenad kycklingklubba med  
skinn, ca 200 g/st

55.00 kr/kg
färsk Sverige
04793 ca 3,5 kg/krt

KycKliNgViNgar
KroNfågEl
Råa, 70-100 g

29.90 kr/kg
fryst Sverige
05086 8 kg/krt
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ViSStE DU at t...
Blåmusslan trivs bäst på 0-10 meters 

djup där de lever på plankton som  
filtreras från vattnet. En blåmussla  

filtrerar ca 3 liter vatten per timme.

fisk  
& skaldjur

StrÖMMiNgfilÉ
loBStEr

Clupea harengus, ca 40-50 g/st

43.00 kr/kg
färsk Sverige
02330 5 kg/krt

BlacK tigEr
13/15, Penaeus monodon,  
odlad, lösfryst, 1 kg/pkt

159.00 kr/kg
fryst indonesien
01622 12 kg/krt

rÖDSpÄttafilÉ jUMBo
loBStEr

Utan skinn, 20% glasering,  
Pleuronectes platessa, 120-170 g/st

89.50 kr/kg
fryst Holland
02041 5 kg/krt

BlåMUSSlor
Kokta med skal, 1 kg

29.90 kr/kg
fryst irland
01936 5 kg/krt

toNfiSKloiNS
SEaSaM

Thunnus albacares, 3-5 kg/st

145.00 kr/kg
fryst Vietnam
02521 25 kg/krt

lÖjroM
SEaSaM

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

599.00 kr/kg
fryst USa
02580 6 kg/krt

argENtiNSK rÖDrÄKa
SEaSaM 

Head on, 10/20, viltfångade stora 
räkor, Pleoticus muelleri, 6x2 kg

fryst argentina
01070 12 kg/krt 109.00 kr/kg

torSKloiN
Med skinn, Gadus macrocephalus,

MSC-certifierad, 10% glasering,  
ca 500 g/st 

99.00 kr/kg
fryst Norge
02365 10 kg/krt

VarMrÖKt laXfilÉ
Salmo salar, odlad, 

ca 1,6 kg/st

189.00 kr/kg
färsk Norge
02210 4 kg/krt

aNSjoViS – BocartES
Lätt mjölpanerad ansjovis  

utan huvud, 1 kg/pkt

BocartES – bereds enligt  
originalreceptet, från Kantabrien  
i norra Spanien. Lätt panerade  

med vetemjöl och en aning salt –  
inga tillsatser! Fisken friteras  

direkt från frysen, i olja uppvärmd  
till 180°C, i cirka två minuter eller  

tills de får en gyllene färg.

75.00 kr/kg
fryst Spanien
01993 4 kg/krt
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ViSStE DU at t...
Gödkalv är en kalv som enbart är  

uppfödd på mjölk. Det gör köttet ljust  
och fettet nästan helt vitt. Rosékalv  

är en dikalv som äter fast föda till viss  
del. Köttet får en rosaröd färgton  

och mer tuggmotstånd. 

kött

KalVKotlEtt
EKro

Kotletter på ben, försågade  
så de går lätt att skära, varje bit  

väger ca 2,5 kg och ger 6 kotletter

gÖDKalVENtrEcôtE
EKro

ca 1 kg/st

149.00 kr/kg

175.00 kr/kg

fryst Holland
03077 ca 17 kg/krt

fryst Holland
03018 ca 20 kg/krt

laMMroStBiff
SilVEr fErN farMS
Utan kappa, ca 700 g/st

laMMHarE
SilVEr fErN farMS

Lammytterfilé, 200 g/st, 4 st/pkt

149.00 kr/kg

259.00 kr/kg

fryst Nya Zeeland
03318 ca 15 kg/krt

fryst Nya Zeeland
03300 ca 13 kg/krt

Top Quality Beef
KalVflaNKStEK

SKarE
Av rosékalv, ca 500 g/st,

3 st/pkt

99.50 kr/kg
färsk Danmark
03098 ca 14 kg/krt

BogStEK
"Shoulder clod", 120 dagar  

"Grain fed", ca 3 kg/st

iNNaNlår
Utan kappa, 120 dagar  

"Grain fed", ca 4,5 kg/st

67.50 kr/kg

89.50 kr/kg

färsk Uruguay
02685 ca 20 kg/krt

färsk Uruguay
02691 ca 15 kg/krt

BriSKEt
US BEEf

Hel bringa av Hereford och Angus, 
grain fed, endast hel kartong

fryst USa
02660 18 kg/krt

tillfälligt  
parti

69.50 kr/kg
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ViSStE DU at t...
Prosciutto kommer ursprungligen

av latinets perexsuctum som betyder  
”som har torkats ut”. I Italien däremot  

betyder prosciutto bara skinka och  
du måste förtydliga med prosciutto  
crudo om du vill ha lufttorkad skinka  

eller cotto för kokt.

chark

roStBiff 
cHarKfooD 

Grillad och strimlad rostbiff av bog, 
perfekt till sallad, ca 1,2 kg/pkt

143.00 kr/kg
färsk 
03540 1,2 kg/pkt

UNDEr MåNga decennier har
San Michele specialiserat sig på  
en enda sak – skinka. grisarna  
väljs ut mycket noggrant från ett 
fåtal regioner. Man har finslipat 
metoderna i sin torkprocess utan 
att göra avkall på traditionerna  
och det genuina hantverket.

wiENErKorV
SVENSKa gårDar

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

59.90 kr/kg
färsk Sverige
03547 ca 8 kg/krt

rÖKt SKiNKa
SVENSKa gårDar

Rökt och skivad skinka av gårdsgris 
från Stommen Long, ca 1 kg/pkt

69.00 kr/kg
färsk Sverige
03508 ca 6 kg/krt

flÄSKBog 
SVENSKa gårDar

Rimmad fläskbog utan svål av  
gårdsgris från Stommen Long,  

ej nätad, ca 1,5 kg/st

54.90 kr/kg
färsk Sverige
03234 ca 10 kg/krt

priNSKorV 
SVENSKa gårDar

Handknuten prinskorv i naturtarm  
av gårdsgris från Stommen Long,  

25 g/st

59.90 kr/kg
färsk Sverige
06642  ca 8 kg/krt

gårdsgris från  
stommen long

proSciUtto crUDo
SaN MicHElE

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

proSciUtto  
SaN DaNiElE D.o.p

SaN MicHElE
Lagrad 16 månader, urbenad,  

ca 7,5 kg/st

79.00 kr/kg

165.00 kr/kg

färsk italien
03524 ca 11 kg/krt

färsk italien
03518 ca 15 kg/krt

raK falUKorV
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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för fin smak och fettansättning. Allt  
kött är mörhängt och gårdsmärkt.  

För de kunder som vill veta mer om  
djuret och gården kan slakteriet bistå 
med all nödvändig information.

Korvfestivalen i nacka

Ett småskaligt slakteri i skärgården

fÖr fjÄrDE gåNgEN arrangerades  
Korvfestivalen, den 10-11 mars, på  
Nackastrandsmässan i Stockholm.  
Vi deltog, för första gången, med  
våra fantastiska korvar från Svenska  
gårdar. Vi valde att fokusera på våra  
fyra olika sorters handgjorda krydd- 
korvar av gårdsgris från Stommen  
Long, tillverkade på klassiskt vis,  
fria från tillsatser.  

Vi har besökt Skärgårdsslakteriet som 
ligger vackert beläget alldeles vid vattnet 
på tavastboda gård ute på Värmdö. De  
är ett småskaligt slakteri med egen styck-
anläggning som levererar naturbeteskött 
av fantastisk kvalitet från Stockholms 
skärgård och sjönära kommuner. 
 
Slakteriet byggdes 2006 som en del i en 
satsning på Stockholms mellanskärgård.  
I satsningen ingår upprätthållandet av 
gamla odlingar och betesmarker och  
därav behövs det betesdjur. Slakteriets  
huvudsakliga uppgift är att erbjuda  

Med i vårt team på mässan hade  
vi Marie-Louise Stensson som är  
"bondfru" på Stommen Long samt  
Magnus Backström som är ansvarig  
för produktionen av korven.

Vi var väldigt nöjda med mässan  
och roligast var att träffa alla glada  
mässbesökare som alla var riktiga  
korvnördar – precis som vi! 

slakt till skärgårdsbönder som fraktar  
sina djur med båt. För att slakteriet  
ska vara lönsamt ingår även Södertörn  
och Mälaröarna i upptagningsområdet.  
Slakteriet slaktar cirka 450 nötdjur  
och cirka 1500 lamm per år.

I dagsläget samarbetar slakteriet med  
ett 30-tal gårdar runt om i Stockholms 
län. De flesta har lätta köttraser och 
mjölkraser som passar bra för natur-
beten, strandängar och ö-beten.  
Djuren får bli slaktmogna i egen takt  
och går ofta minst tre betessäsonger  

Vår charles tillsammans med andreas ronnerberg.

"Vi finns, i första hand,  
till för skärgårdsbönderna, 
men välkomnar gärna andra 
ambitiösa djurhållare från 
Stockholm"
Andreas Ronnerberg, VD
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Mera...

ViSStE DU at t...
Karljohanssvamp växer både i löv-  

och barrskog. Den förekommer talrikt  
särskilt efter varma somrar och  

är en god matsvamp, som med fördel  
kan torkas på grund av sin starka  

smak och arom.

grönsaker

ViSStE DU at t...
Soja är en kryddsås som framställs av  
sojabönor som tillsammans med bland  
annat vete och salt fermenterats med  

hjälp av en svampkultur. Sojasås är  
mycket vanlig i östasiatisk matlagning,  

framför allt i Kina, Indonesien och  
Japan, men har sen 1970-talet blivit  

populär även i västvärlden.

StriNgBEaNS
1 kg/pkt

28.90 kr/kg
fryst  
06040 5 kg/krt

KarljoHaNSVaMp
Klass 1, "champagnekorkar", 

2-4 cm i omkrets

129.00 kr/kg
fryst  
06225 5 kg/krt

grÖNSaKSMiX MED riS,
BUlgUr & qUiNoa

Färdig grönsaksmix med bulgur, ris, 
quinoa, sugar snaps, röd och gul  

paprika och aubergine, 2,5 kg/påse

grÖNSaKSMiX
MED BUlgUr

Färdig grönsaksmix med bulgur, 
spenat, korngryn, ärtor, sugar snaps,
gröna bönor, vete, tomat, solrosfrön 

och pinjenötter, 2,5 kg/påse

29.90 kr/kg

29.90 kr/kg

fryst  
06056 10 kg/krt

fryst  
06055 10 kg/krt

MajSKorN
2,5 kg

19.90 kr/kg
fryst  
06001 5 kg/krt

taBaSco
Röd pepparsås, 375 ml/st

carciofi roMaNa
Inlagda kronärtskockshjärtan  

med stjälk, 2,45 kg/st

MElaNZaNE grigliatE
Inlagd, grillad aubergine,  

1,85 kg/st

ZUccHiNi grigliata
Inlagd, grillad zucchini,

1,85 kg/st

SojaSåS KiKKoMaN
Klassisk japansk sojasås, 1 l/st

149.00 kr/st

149.00 kr/st 149.00 kr/st 149.00 kr/st

16.00 kr/st
  
08253 12 st/krt

italien  
07192 6 st/krt

italien  
07194 6 st/krt

italien  
07195 6 st/krt

  
08255 6 st/krt
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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

pEcoriNo toScaNo  
frESco D.o.p

Hårdost av fårmjölk med mild  
och söt smak, ca 2 kg/st

grEVÉ
allErUM

28%, lagrad i 12 månader, 
ca 950 g/st, 8 st/krt

139.00 kr/kg

115.00 kr/kg

italien
08421 ca 4 kg/krt

Sverige
08455 ca 8 kg/krt

KoKta Ägg
liNDaHlS

Skalade, kokta ägg i hink, 3,5 kg/st

99.00 kr/st
färsk  
08634 3,5 kg/st

grÄDDfil 
liNDaHlS 
10%, 5 kg/st

129.00 kr/st
Sverige 
08905 5 kg/st

cHEDDar 
Mc lEllaND

Cheddar Seriously Strong

99.00 kr/kg
färsk England
08430 4 st/krt

§

Brillat-SaVariN
Fransk dessertost, 500 g

talEggio D.o.p.
Kittost av komjölk, 2,2 kg/st

MaScarpoNE
Klassisk italiensk färskost, mjuk och 
fyllig smak, fetthalt 42%, 500 g/st

88.00 kr/st

89.00 kr/kg29.00 kr/st

frankrike  
08372 3 st/krt

italien  
08414 2,2 kg/krt

italien  
07415 6 st/krt

pEcoriNo cacio Di BoSco
Hårdost av fårmjölk smaksatt  

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

219.00 kr/kg
italien  
08422 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 
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BocatiNo roMBo
Traditionellt spanskt  

bröd, 30 g/st, 150 kr/krt

rUStiK MiNi aSSortED
Fyra sorters stenugnsbakat surdegs- 
bröd, naturell, kli, solros och korn, 
bake-off, 4x20 st/krt, 184 kr/krt

pEtit paiN arDENNaiS
Tre sorters stenugnsbakat bröd, 

solrosfrö, fullkorn och råg, bake-off, 
3x20 st/krt, 210 kr/krt

1.20 kr/st

2.30 kr/st

3.50 kr/st

fryst 
08840 125 st/krt

fryst 
08828 80 st/krt

fryst 
08843 60 st/krt

ViSStE DU at t...
Surdeg är en deg som innehåller  

levande jäst och mjölksyrabakterier  
och som används som jäsämne  

i nyberedd deg vid bakning av bröd.

Bröd 
& bakverk

BElgiSKa Våfflor
coUp DE patES 

Färdiggräddade, bara att värma före
servering, 80 g/st, 256 kr/krt 

8.00 kr/st
fryst 
08930 32 st/krt

tartElEtt raBarBEr
coUp DE patES 

Krispigt god minipaj med rabarber,  
95 g/st, 450 kr/krt 

15.00 kr/st
fryst 
08934 30 st/krt

BrowNiE cHoKlaD
coUp DE patES 

Färdiga portionsbitar á 80 g, singel - 
packade, tina och servera, 350 kr/krt 

tartElEtt tatiN
coUp DE patES 

Utsökt minipaj med äpple, 120 g/st,  
diameter 9,5 cm, 360 kr/krt 

7.00 kr/st

12.00 kr/st

fryst 
08929 50 st/krt

fryst 
08928 30 st/krt

StENUgNSBagUEttE
coUp DE patES 

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

13.00 kr/st
fryst 
08915 18 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 2018-04-30.

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

tortiglioNi
DE cEcco

3 kg/st

SEDaNiNi
DE cEcco

3 kg/st

caVatappi
DE cEcco

3 kg/st

23.50 kr/kg23.50 kr/kg 23.50 kr/kg
italien
08053 12 kg/krt

italien
08057 12 kg/krt

italien
08037 12 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.

lUNEttE MED tryffEl
laBoratorio tortElliNi

Med ricotta, svart tryffel,  
Parmigiano Reggiano D.O.P., 

25 portioner/krt, koktid 5-6 min

129.00 kr/kg
fryst italien
08116 3 kg/krt

raViolacci
laBoratorio tortElliNi

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

79.00 kr/kg
fryst italien
08123 3 kg/krt

aV SiciliENS fiNaStE oliver utvinns 
dessa exklusiva oljor. Oliverna urkär-
nas och kallpressas inom tolv timmar 
efter skörd för att sedan vila och 
naturligt dekanteras. 
500 ml/st, 6 st/krt

95.00 kr/st

lorENZo Nr 1           08513
P.D.O. Valli trapanesi, ekologisk 
lorENZo Nr 3          08508
P.D.O. Val di mazara, ekologisk
lorENZo Nr 5          08509
Nocellara del belice

italien 6 st/krt

ted började jobba på vår logistikavdelning 1996 och 
har sedan dess haft lite olika roller, bland annat som 

transportchef. Numer har han hand om inköp och 
kostnader som inte är matrelaterade på företaget. 

ted har ett stort bilintresse – det ted inte vet om 
olika bilar, modeller och pris är inte värt att veta! 

Man skulle kanske inte kunna tro det när man träffar 
honom, men ted har faktiskt ett förflutet som  

gymnast på elitnivå med ett SM-guld i bakfickan! 


