
juni 2018

sommartider, hej!
Maj har bjudit på ett fantastiskt väder och vi kan bara hoppas att juni fortsätter  
på samma spår. Ta en AW med kompisarna på en härlig uteservering eller packa  

picknickkorgen full med godsaker och ge dig ut i naturen – juni ska njutas!

PiCAnHA 
Picanha från Normandie,

ca 2 kg/st

119.00 kr/kg
Färsk Frankrike
03402 ca 15 kg/krt

BRESAOLA PunTA D AnCA
STELLA 81

Lufttorkat nötinnanlår,  
ca 1 kg/st

HAnDSKALADE RäKOR 
COLDWATER

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

185.00 kr/kg 199.00 kr/kg
Färsk italien
03522 12 kg/krt

Färsk norge
01738 4,5 kg/krt
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Lunchspecial
Här är våra handplockade erbjudanden –  

perfekta för lunchmenyn!

SiDFLäSK
SignAL AnDERSSOn
Rimmat och skivat sidfläsk,  

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

BACOn
SignAL AnDERSSOn

Skivat bacon, tillverkat i Sverige  
av EU-råvara, ca 2 kg/st

59.50 kr/kg

59.50 kr/kg

Färsk Sverige
03514 8,5 kg/krt

Färsk Sverige
03506 ca 8 kg/krt

KyCKLingFiLé
Bröstfilé, marinerad 35%

29.90 kr/kg
Fryst Danmark
05059 10 kg/krt

KyCKLingLåRFiLé
KROnFågEL

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

59.50 kr/kg
Fryst Sverige
05046 8 kg/krt

TORSKFiLé 
FiSKAnO 

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

69.90 kr/kg
Fryst Kina
02361 5 kg/krt

HOKiFiLé
FiSKAnO

MSC-certifierad, 10% glasering, 
Macuronus novaezelandie,  

120-170 g/st

62.00 kr/kg
Fryst nya Zeeland
02445 5 kg/krt

FLunDRAFiLé
LOBSTER

Utan skinn, 70-120 g,  
Platichtys flesus

äLgROSTBiFF
POLARiCA
ca 2-3 kg/st

ViLTMäSTARSKAV
POLARiCA

Av hjort från Nya Zeeland

57.50 kr/kg235.00 kr/kg

99.00 kr/kg

Fryst Holland
02032 5 kg/krt

Fryst Sverige
04141 ca 5 kg/krt

Fryst nya Zeeland
04190 5 kg/krt
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KALix LöjROM 
Sigillmärkt, MSC-certifierad,  

årets fångst, 500 g/st

EnTRECôTE
guDRunS gODASTE

Noggrant utvalda detaljer av bästa 
kvalitet, vakuummörat, ca 4,5 kg/st

RyggBiFF
guDRunS gODASTE

Noggrant utvalda detaljer av bästa 
kvalitet, vakuummörat, ca 3 kg/st

SVEnSKA OSTROn
Storlek 1

ALMnäS TEgEL
ALMnäS BRuK

Almnäs Tegel är en hårdpressad  
”skållad” ost, smaken är fruktig och 

färgen är tegelröd, en effekt som upp- 
står genom att osten tvättas, lagrings-

tiden är mellan 18-30 månader

WRångEBäCK SWEDEn
ALMnäS BRuK

Wrångebäcksosten är en klassisk 
hårdost med en lätt syrlig, komplex 
smak av umami och lagras mellan  

18-30 månader2300.00 kr/kg

290.00 kr/kg 288.00 kr/kg29.90 kr/st

398.00 kr/kg 398.00 kr/kg

Fryst Sverige
02566 3 kg/krt

Färsk Sverige
11197 ca 18 kg/krt

Färsk Sverige
11998 ca 18 kg/krt

Färsk Sverige
01932 12 st/krt

Färsk Sverige
08381 ca 1 kg/st

Färsk Sverige
08383 ca 1 kg/st

älskade sverige!
Sveriges nationaldag firas den 6 juni varje år och är en helgdag  
i Sverige. nationaldagen firas till minne av dels gustav Vasas  
kröning till Sveriges konung den 6 juni 1523, vilket räknas som  
det svenska rikets grundande, dels av antagandet av 1809 års  
regeringsform. Många svenska högtider har en traditionell mat  
förknippad kring firandet som till exempel skinka till jul, ägg till  
påsk och sill till midsommar. På nationaldagen har många som  
tradition att grilla, ha picknick eller att äta smörgåstårta.
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ViSSTE Du AT T...
Nötdjur som slaktas mellan 8-12  

månader kallas kalv. Gödkalv är en kalv  
som enbart är uppfödd på mjölk. Det gör  

köttet ljust och fettet nästan helt vitt.

kött

göDKALVEnTRECôTE
EKRO

ca 1 kg/st

göDKALVSFiLé
EKRO

ca 1 kg/st

180.00 kr/kg

249.00 kr/kg

Fryst Holland
03018 ca 20 kg/krt

Färsk Holland
03000 ca 15 kg/krt

Top Quality Beef

KALVHögREV
SKARE

Hjärthögrev,  
ca 2,5 kg/st

66.00 kr/kg
Färsk Danmark
03079 ca 20kg/krt

STRiPLOin 
uS BEEF

Biff med kappa av Hereford/ 
Aberdeen Angus, ca 4,5 kg/st

254.00 kr/kg
Färsk uSA
02616 ca 9 kg/krt

RiBEyE
uS BEEF

Entrecôte av Hereford/ 
Aberdeen Angus, ca 4,5 kg/st

355.00 kr/kg
Färsk uSA
02615 ca 15 kg/krt

KALVFRAnSySKA
SKARE

ca 3,5 kg/st

iBéRiCO SECRETO
Bogbladstek

74.00 kr/kg

179.00 kr/kg

Färsk Danmark
03087 ca 14 kg/krt

Fryst Spanien
02800 ca 8 kg/krt

gOuRMETHAMBuRgARE
nACKA KöTTPRODuKTER

Restauranghamburgare av 100% nöt, 
lätt smaksatt med chili och vitlök, 

tjocklek 15 mm, producerad i Sverige 
av EU-råvara, 200 g/st

79.00 kr/kg
Fryst Sverige
03596 48 st/krt

HAMBuRgARE
nACKA KöTTPRODuKTER

Tjocklek 10 mm, producerad i Sverige 
av irländsk råvara, 90 g/st

57.00 kr/kg
Fryst Sverige
03598 40 st/krt

Under ekarna i Spanien
i regionen Castilla La Mancha lever den svarta ibéricogrisen.
grisarna är uteslutande av rasen Duroc som ger ett mört och 
marmorerat kött. Fodret består till viss del av ekollen som 
också sätter sin prägel till smaken.
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ViSSTE Du AT T...
När det ska stoppas korv i naturtarm  
används svintarm till tjockare korvar  
som bratwurst och chorizo och den  

tunnare lammtarmen när det ska  
stoppas lite smalare korvar som  

merguez och kabanoss.

chark CHORiZO 
PARMESAn OCH CHiLi

Chorizo av gårdsgris från  
Stommen Long smaksatt med  

Parmigiano Reggiano D.O.P. och  
chili, 140 g/st, 1,6 kg/pkt

59.00 kr/kg
Färsk Sverige
06647 8 kg/krt

CHORiZO
CHiLi OCH PAPRiKA

Kryddstark och smakrik klassisk  
chorizo, ca 2 kg/pkt 

58.00 kr/kg
Färsk Sverige
06640 ca 7 kg/krt

ALSPånSRöKT SKinKA 
SVEnSKA gåRDAR

Hårdrökt skinka av helvara,  
gårdsgris från Stommen Long,  

ca 4 kg/pkt

LEVERPASTEj 
SVEnSKA gåRDAR

Bakad leverpastej av  
gårdsgris från Stommen Long,  

ca 1,2 kg/pkt

67.90 kr/kg

55.00 kr/kg

Färsk Sverige
12114  ca 8 kg/krt

Färsk Sverige
03591  ca 7 kg/krt

BACOnSiDA
SVEnSKA gåRDAR

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

ca 3,5 kg/st

69.00 kr/kg
Färsk Sverige
03500 ca 5 kg/krt

PROSCiuTTO SKiVAD
SAn MiCHELE

Benfri lufttorkad skinka,  
färdigskivad, ca 35 skivor/pkt,  

500 g/st

PROSCiuTTO Di PARMA D.O.P
SAn MiCHELE

Hel, benfri Parmaskinka, lagrad  
i 16 månader, ca 6 kg/st

SALAMi SPiAnATA PiCCAnTE
STELLA 81

Kryddstark tillplattad salami  
smaksatt med chili, ca 1 kg/st

SALAME TiPO FELinO
Salami av noggrant utvalda stycknings-

detaljer, lite grövre malning och lätt 
söt smak, naturskinn, ca 1,1 kg/st

SALSiCCiA TRyFFEL
Rå fläskkorv i naturskinn, smak- 
satt med vitlök, svartpeppar och  

sommartryffel, ca 300 g/pkt

149.00 kr/kg 149.00 kr/kg

84.00 kr/kg

135.00 kr/kg

115.00 kr/kg
Färsk italien
03528 3 kg/krt

Färsk italien
03525 ca 12 kg/krt

Färsk italien
03576 ca 12 kg/krt

Färsk italien
07576 ca 6,6 kg/krt

Färsk italien
07398 ca 8,5 kg/krt
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ViSSTE Du AT T...
Under 1950-talet började kyckling  

födas upp i större skala i Sverige. Trots  
att kyckling idag är mycket populärt 

och att vi konsumerar ungefär  
160 000 ton fågelkött per år så ligger  

Sverige under genomsnittet i EU.

fågel

KyCKLingBRöSTFiLé
KROnFågEL
Kycklingbröstfilé  

med skinn 

95.00 kr/kg
Färsk Sverige
04787 ca 3,5 kg/krt

MAjSKyCKLing SuPRÊME
LA BELLE DE FRAnCE
Filé med skinn- och vingben,

180-240 g, 4 st/pkt

79.50 kr/kg
Fryst Frankrike
05052 ca 5 kg/krt

HEL MAjSKyCKLing
LA BELLE DE FRAnCE
Hel majskyckling rotisserie,  

ca 1 kg, 12 st/pkt

39.50 kr/kg
Fryst Frankrike
04991 ca 12 kg/krt

KyCKLingFiLé 
STEKT

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

FRiTERAD KyCKLing
”KEnTuCKy STyLE”

Panerade och förfriterade bitar  
av lårkött, 1 kg/påse

53.00 kr/kg

72.00 kr/kg

Fryst Thailand
05058 10 kg/krt

Fryst Thailand
05107 6 kg/krt

DRuMSTiCKS
KROnFågEL

Kycklingben "Drumsticks", 
med skinn, 60-100 g

25.00 kr/kg
Fryst Sverige
05078 8 kg/krt

KyCKLingSPETT
STEKTA 100 g

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

54.00 kr/kg
Fryst Thailand
05173 10 kg/krt

KyCKLingFiLé
STRiMLAD

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

2,5 kg/påse

51.00 kr/kg
Fryst Thailand
05097 10 kg/krt
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KyCKLingLåRFiLé  
TOP CHOiCE POuLTRy

Lårfilé utan skinn,  
2,5 kg/pkt

44.50 kr/kg
Färsk Lettland
04810 10 kg/krt

KyCKLingFiLé 
TOP CHOiCE POuLTRy

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

54.00 kr/kg
Färsk Lettland
04812 10 kg/krt

KyCKLingFiLé
STEKT OCH TäRnAD

Bröstfilé, 2,5 kg/påse

53.00 kr/kg
Fryst Lettland 
05201 5 kg/krt

under två soliga dagar i maj var  
vi på ett intressant och lärorikt  
studiebesök hos vår fågelleve
rantör, Kekava, i Lettland. Kekava  
levererar fågel under namnet  
Top Choice Poultry till oss. Bara  
45 mil sjövägen från Stockholm 
ligger de lettiska orterna Bauska 
och Kekava, där fågeln föds upp. 

Kekava grundades 1967 och har sedan  
dess utvecklat stor erfarenhet och  
tradition då det kommer till fågel-
produktion. Kekava ombesörjer hela 
produktionscykeln från kläckning till  
färdig produkt. Under hela produktions - 
cykeln följer man självklart EU:s lagar  
och regler om livsmedels säkerhet.  
Företaget exporterar till grannar så  
som Litauen, Estland, Sverige, Danmark,  
Finland, Uzbekistan och Nederländerna.
Kekava använder bara ägg från egen  

gård med föräldrafåglar som kommer  
från Sverige. Bara två kilometer från  
uppfödningen sker äggkläckningen.  
Därefter väntar uppfödningen bara  
någon minut därifrån. Fodret till fåglarna 
lagas helt själv med stor noggrannhet. 
Råvarorna består till huvuddelen av  

lokalt odlat vete som produceras  
i när området samt sojabönor och  
mineraler.

på fågelskådning i riga
När fågeln uppnått en vikt på cirka  
1,6-1,8 kg efter 37 dagar är det tid  
för slakt. Man slaktar cirka 60000  
fåglar om dagen. Slakten sker med  
stor kontroll på ett BRC-certifierat  
slakthus endast en minut från farmen  
där fågeln växer upp. När fågeln är  
packad och klar har den endast en  
kort båtresa hem till våra kunder.

Något som gjorde oss väldigt impo - 
nerade vid vårt besök var noggrann - 
heten och precisionen genom varje  
steg i processen. Trots den stora  
produktionsmängden är varje steg  
noga uttänkt och effektiviserad.

"Det är kul att arbeta med något så  
unikt som en fågelproducent som  
äger och tar ansvar för varje del i  
produktionscykeln från ägg till färdig  
produkt." Säger Stefan Lundgren,  
inköpchef, Gourmet Food

"Det är kul att arbeta  
med något så unikt som  
en fågelproducent som 
äger och tar ansvar för 
varje del i produktions-
cykeln från ägg till färdig 
produkt" 
Stefan Lundgren, inköpchef, Gourmet Food
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ViSSTE Du AT T...
Rödräkan har en rödaktig färg även 

före tillagning, därav namnet. Fisket sker 
i södra Atlanten och är kvoterat och 

därför i ekologisk balans. Räkorna sjö- 
fryses ombord och har en hög kvalitet.

fisk  
& skaldjur

ARgEnTinSK RöDRäKA
SEASAM 

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

TORPEDO – WHiTE TigER 
Panerade tigerräkor med  

stjärtfenan kvar, 26/30, litopenaeus 
vannamei, 1 kg/st

KALLRöKT LAxFiLé 
Kallrökt, bufféskuren laxfilé,  

1,8 kg/pkt

RöDingFiLé 
Rödingfilé med skinn, odlad,  

benfri, Salvelinus alpinus  
150-400 g

Fryst Argentina
01070 12 kg/krt

Fryst indonesien
01675 10 kg/krt

Fryst norge
02219 15 kg/krt

Fryst island
02276 5 kg/krt

115.00 kr/kg

95.00 kr/kg

249.00 kr/kg

179.00 kr/kg

  

FRöyA LAxLOin
LOBSTER 

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

backloin, ca 400 g/st

BLäCKFiSKRingAR
LOBSTER 

Panerade bläckfiskringar,  
Dosidicus gigas, 1 kg/pkt

Färsk norge
02116 ca 2,5 kg/krt

Fryst Spanien
01981 8 kg/krt

305.00 kr/kg

34.90 kr/kg

RäKOR MED SKAL 
Ishavsräkor, 70/90,  

MSC-certifierad  

Fryst norge
01705 5 kg/krt 85.00 kr/kg

TORSKLOin
Med skinn, MSC-certifierad,  

10 % glasering 

99.00 kr/kg
Fryst norge
02365 10 kg/krt

  
RöDSPäTTAFiLé  

Sprödbakad rödspättafilé, 
Pleuronectes platessa,  

130-160 g/st

65.00 kr/kg
Fryst Holland
02287 5 kg/krt
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ViSSTE Du AT T...
Sparris växer naturligt i Europa,  

Asien och norra Afrika. Grön sparris  
växer ovan jord och skärs av när  
den nått lagom längd. Vit sparris  

växer under jord och skördas  
när toppskottet bryter fram.

grönsaker

STRingBEAnS
1 kg/pkt

27.90 kr/kg
Fryst  
06040 5 kg/krt

MAjSKORn
2,5 kg

19.90 kr/kg
Fryst  
06001 5 kg/krt

BROCCOLiBuKETTER
Lösfrysta, 40-60 mm

19.90 kr/kg
Fryst  
06010 5 kg/krt

gRön SPARRiS
9-12 mm, 5x1 kg/krt

58.90 kr/kg
Fryst  
06072 5 kg/krt

KARLjOHAnSVAMP
Klass 1, "champagnekorkar"

99.00 kr/kg
Fryst  
06225 5 kg/krt

ViTLöKSKLyFTOR
Skalade, 1 kg

35.00 kr/kg
Fryst  
06080 5 kg/krt

MuKiMAMEBönOR
Skalade sojabönor, 1 kg/pkt

35.00 kr/kg
Fryst  
06047 5 kg/krt

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

flingsalt, 1 kg/pkt

29.50 kr/kg
Fryst  
06048 5 kg/krt
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ViSSTE Du AT T...
Kvarg har höga halter av proteiner,  

kalcium och fosfat. På senare år  
har kvarg slagit igenom som ett  

magert men proteinrikt livsmedel,  
populärt i olika idrottsdieter.

Ost & Mejeri

BuRRATinA
FRAnCiA

250 g/st

MOZZARELLA CuBETTATO
FRAnCiA

Tärnad mozzarella, 3 kg/pkt

49.00 kr/st

190.00 kr/st

italien  
08466 2,5 kg/krt

italien 
08415 12 kg/krt

PECORinO TOSCAnO  
FRESCO D.O.P

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

125.00 kr/kg
italien
08421 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 

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 

PARMigiAnO REggiAnO 
D.O.P.

Lagrad 20-22 månader

SKånEgOTT
SKånEMEjERiER

Matfettsblandning, 75%,  
portion 8 g/st, 173 kr/krt

COTTAgE CHEESE
LinDAHLS

Naturell, 4,5%, 2,5 kg/st

KVARg
LinDAHLS

Naturell, 0,3%, 500 g/st

149.00 kr/kg

0.72 kr/st

115.00 kr/st

17.00 kr/st
italien  
08407 ca 1 kg/st

  
08640 240 st/krt

  
08912 2,5 kg/st

  
08911 6 st/krt
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ViSSTE Du AT T...
Choklad är ett samlingsnamn för  

livs medel baserade på kakaobönan.  
Till Europa togs choklad första gången  

1502 av Christofer Columbus.

Bröd 
& bakverk

Mera...

ViSSTE Du AT T...
Torkprocessen är en avgörande del  
vid tillverkningen 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.

BLåBäRSMuFFinS
COuP DE PATES 

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

CHOKLADFOnDAnT
COuP DE PATES 

Fondanter med krämig choklad-
fyllning, 25g/st, 259.20 kr/krt 

9.50 kr/st2.70 kr/st
Fryst 
08926 20 st/krt

Fryst 
08944 96 st/krt

CHOKLADMOuSSE
COuP DE PATES 

Färdiga, delikata portionsbitar,
tina och servera, 60 g/st, 339 kr/krt

11.30 kr/st
Fryst 
08938 30 st/krt

CHOCOLATE CHiP 
COuP DE PATES 

Små ljusa och mörka kakor med 
chokladbitar, 14 g/st, 270 kr/krt

2.25 kr/st
Fryst 
08945 120 st/krt

PAVé gARDE CHASSE 
Stort surdegsbröd, 4 st/krt,  

1,9 kg/st, 259 kr/krt

MOjO ROjO 
Spansk sås med smak av rostad  

paprika och vitlök, 2,5 l/st

APPLE CHiPOTLE SALSA 
Passar utmärkt till fläsk,  

2,6 l/st

64.75 kr/st

119.00 kr/st 119.00 kr/st

Fryst  
08836 4 st/krt

  
08217 4 st/krt

  
08213 4 st/krt

08582, Rostad smak, 1 L
08583, Gastrique, 1 L
08584, Fermenterad vitlök, 450 g
08585, Citronpasta, 450 g
08586, Vitvinsreduktion, 450 g 
08587, Rödvin- och portvinsreduktion, 450 g 

209 kr/st
209 kr/st
142 kr/st
99 kr/st
114 kr/st

209 kr/st

OSCAR  gODA SMAKER FRån gRunDEn 
Oscar erbjuder sex smakrika nyheter hos oss!  
Med intensiv smak och hög kvalitet är de en  

perfekt bas eller smaksättning i din rätt.



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 20180630.

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

Erik är vår tredje norrman här på gourmet Food  
och en ny stjärna på säljavdelningen! Han jobbar  

som ute säljare mot butik och kommer senast från 
gården direkt där han också jobbade som säljare. 
Erik har en spännande bakgrund med erfarenhet  

från både norska försvaret och italienska modehus. 
På fritiden lockar, förutom mat och vin såklart, 

inlines och kickbike  som träningsform, transport
medel och underhållning i största allmänhet! 

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.

RAViOLi DEL PLin 
LABORATORiO TORTELLini

Med bräserad kött, Parmigiano  
Reggiano D.O.P., grönsaker, kryddor, 

25 portioner/krt, koktid 1-2 min

FiOCCHi
LABORATORiO TORTELLini
Med päron och ost (Robiola, Grana

Padano D.O.P, Taleggio D.O.P, ricotta)
27 portioner/krt, koktid: 4-5 minuter

85.00 kr/kg 89.00 kr/kg
Fryst italien
08135 3 kg/krt

Fryst italien
08129 3 kg/krt

ARBORiORiS
DE CECCO

1 kg/st

29.00 kr/st
italien  
08098 12 st/krt

FuSiLLi EKOLOgiSK
DE CECCO

3 kg/st

PEnnE RigATE
DE CECCO

3 kg/st

EKOLOgiSK OLiVOLjA
DE CECCO

Extra Virgin, av utvalda oliver från
ekologiskt jordbruk, balanserad smak

med lätt fruktig arom, 500 ml/st

MOSTO SACRO
Aceto Balsamico Di Modena,

långlagrad, lyxig bordsflaska med hög
densitet och lätt sötma, 250 ml/st

25.00 kr/kg 22.50 kr/kg

49.00 kr/st99.00 kr/st

italien
08047 12 kg/krt

italien
08050 12 kg/krt

italien
08164 12 st/krt

italien
07603 6 st/krt


