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Oavsett om du spenderar semestern på en tropisk strand  
utomlands eller hemma i stan på en härlig uteservering önskar vi dig  

massa sol, njutning och fantastiska matupplevelser i sommar!

ENtRECôtE 
Grain fed från Australien,  

endast hel kartong

215.00 kr/kg
Fryst australien
09701 ca 16 kg/krt

HÖgREVsHaMBuRgaRE
Löspressade stora hamburgare av 

80% högrev och 20% bringa, lösfryst,
producerade i Sverige av irländsk

råvara, 180 g/st, 24 st/krt

79.50 kr/kg
Fryst sverige
03604 4,3 kg/krt

tONFisk saku
sEasaM

400-600 g/st

259.00 kr/kg
Fryst Vietnam
02519 10 kg/krt
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Lunchspecial
Här är våra handplockade erbjudanden –  

perfekta för lunchmenyn!

MERguEZ
Lamm- och nötkött, 50 g/st

tjOCka kNÄCkta REVBEN
sVENska gåRdaR

Av gårdsgris från  
Stommen Long

HÖgREV
Grain fed, 120 dagar,

ca 4 kg/st

PaNgasiusFilé
lOBstER

20% glasering, Pangasius  
Hypothalmus, ASC-certifierad, 

120-160 g/st

sEjFilé
lOBstER

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

93.00 kr/kg

44.50 kr/kg

79.00 kr/kg

34.00 kr/kg 46.90 kr/kg

Fryst Frankrike
03555 ca 10 kg/krt

Fryst sverige
06628 ca 15 kg/krt

Färsk uruguay
02687 ca 14 kg/krt

Fryst Vietnam
02329 ca 5 kg/krt

Fryst kina
02305 5 kg/krt

MajskYCkliNgFilé
tRadiFOOd 

Med skinn, 180-200 g/st

69.90 kr/kg
Fryst Polen
04770 5 kg/krt

gÖdkalV, gRYtBitaR
EkRO

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

82.00 kr/kg
Färsk Holland
03043 20 kg/krt

CaBaNOssY
sVENska gåRdaR

Kryddig korv, handgjord i lammtarm, 
70 g/st, ca 2 kg/pkt

59.50 kr/kg
Färsk sverige
06641 ca 8 kg/krt

MajsVåRkYCkliNg
la BEllE dE FRaNCE 

Hel majsvårkyckling från  
Frankrike, 350-400 g/st

58.50 kr/kg
Fryst Frankrike
04990 ca 8 kg/krt
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FÄRska RÄkOR
15 kg/krt

RYggBiFF
gRÖNa gåRdaR

Tvådelad biff, ekologisk, gräsbetad 
och hängmörad med fettkappa.  
Fettkappan bidrar till den goda 

smaken, så låt den sitta kvar under 
tillagningen, ca 3,5 kg/st

iNNaNlåR
gRÖNa gåRdaR

Variationsrik köttdetalj som lämpar 
sig väl till råbiff, lövbiff, stek eller fint 
strimlad till wok. Smaken är mild och 

rund. Helt stycke, ekologisk, gräs-
betad och hängmörad, ca 5 kg/st 

HaVskRÄFtOR
Kokta i dillag, MSC-certifierad, 

10-14 st/hink, 700 g/netto,  
Nephrops norvegicus 

dagspris dagspris

320.00 kr/kg 179.00 kr/kg

119.00 kr/kg
Färsk sverige
01716 15 kg/krt

Färsk sverige
03410 ca 3,5 kg/st

Färsk sverige
03411 ca 5 kg/st

Färsk sverige
01764 4 st/krt

kOkta sigNalkRÄFtOR
Från Hjälmaren

Färsk sverige 
01766 1 kg/krt

RENt sMÖR
skåNEMEjERiER

Klarifierad ren smörolja, genom att 
ta bort vatten, proteiner och mjölk-
socker får man ett rent smör som 

inte fräser eller bränner vid, 800 g/st

89.00 kr/st
sverige 
08637 12 st/krt
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VisstE du at t...
För nötköttets kvalitet är val av köttras  
viktigt – djur som är framavlade för att  

producera ett bra kött. Några av de mer  
kända köttraserna är Black Angus,  

Hereford och Aberdeen Angus.

kött

kalVkOtlEtt
EkRO

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

väger ca 2,5 kg och ger 6 kotletter

gÖdkalVFilé
EkRO

ca 900 g/st

155.00 kr/kg

229.00 kr/kg

Fryst Holland
03077 ca 17 kg/krt

Fryst Holland
03005 ca 7 kg/krt

BOgFilé
Tenderstrips, ca 250 g/st, 

 4-5 st/vac.

BiFF MEd kaPPa
Hereford och Angus,  

Grass fed, ca 3,5 kg/st

stRiPlOiN – PREMiuM
Ryggbiff med kappa, Black angus, 

Grain fed, ca 5,5 kg/st

CHuCk MOCk tENdER 
Grain fed, ca 1 kg/st

iBERiCO kaMBEN 
ca 10 kg/st

laMBRaCks utaN kaPPa
Styckas från främre delen av kotlet-
traden, putsade, i varje paket ligger 

två racks om 400-450 g/st

105.00 kr/kg

169.00 kr/kg

359.00 kr/kg

59.00 kr/kg

89.00 kr/kg

259.00 kr/kg
Färsk tyskland
03179 ca 12 kg/krt

Färsk uruguay
03159 ca 13 kg/krt

Färsk australien
02771 ca 11 kg/krt

CHuCk EYE ROll 
Högrevshjärta, Black angus,  

Grain fed, ca 8,5 kg/st

139.00 kr/kg
Färsk australien
02772 ca 17 kg/krt

Färsk uruguay
02686 ca 13 kg/krt

Fryst spanien
02811 ca 10 kg/krt

Fryst Nya Zeeland
03310 ca 9 kg/krt
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VisstE du at t...
I Italien betyder prosciutto bara  
skinka och du måste förtydliga  

med prosciutto crudo om du vill  
ha lufttorkad skinka eller cotto  

för kokt skinka.

chark

RÖkt skiNka
sVENska gåRdaR

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

65.00 kr/kg
Färsk sverige
03508 ca 6 kg/krt

VitlÖk OCH ÖRtER
sVENska gåRdaR

Kokt fläskkorv av gårdsgris  
från Stommen Long med smak  

av vitlök, timjan och salvia,  
140 g/st, 1,6 kg/pkt

62.00 kr/kg
Färsk sverige
06659 8 kg/krt

kORV "ÖstERMalMaRE" 
sVENska gåRdaR

Av gårdsgris från Stommen Long,  
2 kg/pkt

BaCON skiVat 
sVENska gåRdaR

Av gårdsgris från Stommen Long, 
tjocklek 3 mm, ca 1 kg/pkt

69.90 kr/kg67.00 kr/kg
Färsk sverige
06690 8 kg/krt

Färsk sverige
11152 ca 6,5 kg/krt

gårdsgris från Stommen long

salaMi NaPOli
stElla 81

Mild grovmalen salami, 
ca 1,5 kg/st

salsiCCia - CHili
ViaNi

Rå fläskkorv i naturskinn, smaksatt 
med chili, vitlök och svartpeppar, 
konsumentförpackad, ca 350 g/st

PROsCiuttO MEd tRYFFEl
ViaNi

Hel benfri skinka, fylld med 
tryffel, ca 4 kg/st

salaMi FiNOCCHiONa
stElla 81

Mild finmalen salami med 
smak av fänkål, ca 3 kg/st

72.00 kr/kg

79.00 kr/kg125.00 kr/kg88.00 kr/kg

Färsk italien
03564 ca 15 kg/krt

Färsk italien
07396 ca 8,5 kg/krt

Färsk italien
07405 ca 16 kg/krt

Färsk italien
03568 ca 12 kg/krt

stElla 81 HaR sedan starten  
1981 producerat ett brett urval 
av charkuterier. Företaget, som 
ligger i vackra Verona, lägger lika 
mycket fokus på produktion som 
att värna om miljön. Noga utvalda 
råvaror, traditioner och modern 
teknik är några av ingredienserna 
i Stella 81s framgångsrecept.
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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.

fågel

kluBBFilé
kRONFågEl

Urbenad kycklingklubba med  
skinn, ca 200 g/st

kYCkliNgBRÖstFilé
kRONFågEl

Mörad kycklingbröstfilé,
87% kyckling

54.90 kr/kg 69.00 kr/kg
Färsk sverige
04793 ca 3,5 kg/krt

Fryst sverige
05048 8 kg/krt

kYCkliNgViNgaR
kRONFågEl
Råa, 70-100 g

32.00 kr/kg
Fryst sverige
05086 8 kg/krt

kYCkliNgFilé
kRONFågEl

Gårdsmärkt, bröstfilé 
utan skinn, 170-190 g

89.00 kr/kg
Färsk sverige
04778 5 kg/krt

kalkONBRÖst
Två st/pkt, benfri,  

ca 4 kg/st

65.00 kr/kg
Fryst Brasilien
05142 ca 16 kg/krt

kYCkliNglåRFilé  
tOP CHOiCE POultRY
Lårfilé utan skinn, 2,5 kg/pkt

44.50 kr/kg
Färsk lettland
04810 10 kg/krt

kYCkliNglåRFilé
tOP CHOiCE POultRY
Lårfilé med skinn, 2,5 kg/pkt

42.50 kr/kg
Färsk lettland
04811 10 kg/krt
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VisstE du at t...
Kräftan skiljer sig från andra skaldjur  

i och med att den lever i sötvatten. Den  
behöver gott om kalk i vattnet – annars  

kan den inte bilda skal. Den enda världs- 
delen där kräftor inte finns är Afrika.

fisk  
& skaldjur

BlåMusslOR
sEasaM

Kokta med skal, 1 kg

RÖdiNgFilé MEd skiNN
Salvelinus alpinus, benfri,  

odlad, 200-400 g/st

MatjEsill
MSC-certifierad, inlagd i bit,

4 kg (netto)

35.00 kr/kg 185.00 kr/kg

269.00 kr/st

Fryst irland
01936 5 kg/krt

Fryst island
02276 5 kg/krt

Färsk sverige
02316 4 kg/st

    

  
stRÖMMiNgsFilé

FiskaNO
Strömmingsfilé med skinn,  

MSC-certifierad, Clupea harengus,  
50-80 g/st,

VaRMRÖkt laXFilé
Små hela filéer, Salmo salar, passar  

till pasta eller sallad, ca 1 kg/st,  
endast hel kartong

kRÄFtOR laRgE
Procambarus Clarkii,  

ca 20 st/krt

45.00 kr/kg

135.00 kr/kg

99.00 kr/kg

Fryst Holland
02379 4,5 kg/krt

Fryst Norge
02212 ca 12 kg/krt

Fryst Egypten
01771 8 kg/krt

Guess who's back...
"det tog mig mer än två år att hitta dessa 
räkbönder som har samma höga krav på 
kvalitet och miljö som gourmet Food. 
den första containern har kommit och jag 
hoppas nu att dessa fina räkor hittar krogar 
där de passar in på menyn."
Fredrik svanberg, ägare och räkvirtuos, gourmet Food

01101, Black tiger HL 8/12, blockfryst, Indonesien
01103, Black tiger HL 16/20, blockfryst, Indonesien 
01106, Black tiger HL 31/40, blockfryst, Indonesien

255 kr/kg
189 kr/kg
145 kr/kg

gOuRMEt FOOd HaR arbetat med 
räkor i över 30 år. Men efter att räk-
branschen legat lite lågt ett par år 
så har vi nu åter igen fått in de fina 
jätteräkorna av högsta kvalitet från 
Indonesien. Räkorna odlas i liten skala 
på traditionellt vis i naturliga dammar 
och sjöar utan tillförsel av mat eller 
tillsatser. Här har räkorna gott om 
plats att simma runt och äta plank-
ton i lugn och ro. Här planterar man 
också hela tiden ny mangroveskog 
i sam arbete med WWF. Allt detta 
resulterar i mindre miljöpåverkan  
och räkor i absolut världsklass!
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HallOuMiBuRgaRE
FONtaNa

75 g/st

89.00 kr/st
Cypern
08464 ca 1 kg/krt

sHRiMPBuRgER
Rund räkburgare med stora bitar  

av Black tiger, servera med kimchi, 
shiracha-majo, sesamris och lime, 

 80 g/st
sVÄRdFisklOiN

Xiphias gladius, ca 2 kg/st

65.00 kr/kg 109.00 kr/kg
Fryst indonesien
01651 7,2 kg/krt

Fryst Vietnam
02507 25 kg/krt

kYCkliNgsPEtt
Små, stekta spett av innerfilé,  

12 g/st, 2,5 kg/påse

skiVad kYCkliNgFilé
Stekt bröstfilé, handskivad

efter tillagning, 2,5 kg/påse

75.00 kr/kg

63.00 kr/kg

Fryst thailand
05079 10 kg/krt

Fryst thailand
05071 10 kg/krt

sERRaNO skiVad
Lufttorkad serranoskinka av  
Durocgris, ca 27 skivor/pkt,

500 g/st

159.00 kr/kg
Färsk spanien
03632 2,5 kg/krt
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Raps
HaMBuRgERBRÖd

Bakat med rapsolja för extra  
saftighet, 70 g/st, 171 kr/krt

Glans
HaMBuRgERBRÖd

Standardbröd penslat med ägg som 
ger en fin lyster, 70 g/st, 180 kr/krt

Brioche
HaMBuRgERBRÖd

Ett lyxigare bröd,
80 g/st, 171 kr/krt

3.80 kr/st 4.00 kr/st 3.80 kr/st
Fryst 
08865 45 st/krt

Fryst 
08867 45 st/krt

Fryst 
08869 45 st/krt

Förskurna hamburgerbröd,  
bara att tina och servera!

                                             
   

   
  De populära hamburgerbröden

                                       
   

   
        

från bageriet i uppsala!
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VisstE du at t...
Broccoli är en av våra mest  

näringsrika grönsaker. Den är bland  
annat rik på lutein och sulforafan,  
som i flera studier visat en cancer - 

hämmande effekt.

grönsaker

Mera...

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. 

MajskORN
2,5 kg

19.90 kr/kg
Fryst  
06001 5 kg/krt

BROCCOliBukEttER
Lösfrysta, 40-60 mm

17.50 kr/kg
Fryst  
06010 5 kg/krt

BladsPENat
Lösfryst, 1 kg/st

PEstO alla gENOVEsE
2,1 kg/st

16.90 kr/kg

129.00 kr/kg

Fryst  
06021 5 kg/krt

  
07198 2 st/krt

sOCkERÄRtOR
1 kg/pkt

28.90 kr/kg
Fryst  
06030 5 kg/krt

PaPRikaMiX stRiMlad
Röd, gul och grön paprika, 2,5 kg/pkt

18.90 kr/kg
Fryst  
06093 10 kg/krt

liNgON
POlaRiCa

2x2,5 kg

45.00 kr/kg
Fryst sverige
07145 5 kg/krt

BlåBÄR
POlaRiCa

2x2,5 kg

46.00 kr/kg
Fryst sverige
07105 5 kg/krt

kROssadE tOMatER
70% kött, 30% juice,  

bag in box, 8,90 kr/kg

93.00 kr/st
 italien
08655 10 kg/krt

CaNNElliNiBÖNOR
Vita bönor i konserv,  

2,5 kg/st

28.00 kr/st
italien
06145 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

VisstE du at t...
Cheddar är en engelsk ost, ljust gul  
eller orange i färgen och med skarp  
smak, ursprungligen tillverkad i den  
engelska byn Cheddar i Somerset. 

Ost & Mejeri

FlaguEttE 
NYBERgs BagERi

Stenugnsbakad, bake-off,  
100 g/st, 216 kr/krt

4.50 kr/st
Fryst 
08837 48 st/krt

CiaBatta
NYBERgs BagERi 

Färdigbakad på surdeg, smaksatt  
med olivolja, 120 g/st, 171 kr/krt

3.80 kr/st
Fryst 
08841 45 st/krt

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

BROwNiE CHOklad
COuP dE PatEs 

Färdiga portionsbitar á 80 g, singel - 
packade, tina och servera, 410 kr/krt 

8.20 kr/st
Fryst 
08929 50 st/krt

stENugNsBaguEttE
COuP dE PatEs 

Stenugnsbakad, bake-off,  
400 g/st, 261 kr/krt  

14.50 kr/st
Fryst 
08915 18 st/krt

PaRMiggiaNO REggiaNO
Helt hjul av äkta  

Parmigiano Reggiano D.O.P.,  
lagrad 20-22 månader

149.00 kr/kg
italien  
08417 ca 38 kg/st

skiVad CHEddaR
skåNEMEjERiER 

50 skivor/pkt, 1 kg/pkt

74.00 kr/kg
sverige
08448 6 st/krt

CHEddaR 
MC lEllaNd

Cheddar Seriously Strong

99.00 kr/kg
Färsk England
08430 4 st/krt

tuRkisk YOgHuRt 5 kg
liNdaHls

Naturell, fetthalt 10%

106.00 kr/st
 
08141 5 kg/st

PECORiNO BRillO CHiaNti
Välbalanserad söt smak, har lagrats  

i rödvin i 4 månader, ca 1,8 kg/st

179.00 kr/kg
italien
08439 ca 3,6 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 



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 2018-08-31.

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.

En av oss

låt oss presentera vår nya  
”Meat man” albert som  
jobbar som specialist i inköps- 
gruppen hos oss! Han har  
en bakgrund som kock men 
kommer senast från ag där  
han jobbade som köttmästare  
med ansvar för inköp, förädling, 
häng mörning och styckning. 
albert tycker att det absolut 
roligaste med det här jobbet är 
att han får resa runt om i världen 
och smaka på kött och besöka 
slakterier och gårdar. Han är just 
hemkommen från ett besök på en gård  
i galicien i spanien som vi kommer berätta mer  
om i nästa nummer av Bladet. avslutningsvis hälsar  
albert att han rekommenderar en Chuck eye roll  
från Rangers Valley till sommarfesten!

stEaMEd BuNs
Asiatiskt ångat vetebröd,  

10 st/pkt, 10 pkt/krt

Öl OCH VÄNNER
Fin kokbok med lättlagade recept på 
rätter som passar till olika slags öl, 

perfekt sommarpresent till personalen!
CHaNg BEER
5,0 vol%, 320 ml 

CHaNg BEER
5,0 vol%, 620 ml 

24.50 kr/pkt

89.00 kr/st 12.90 kr/st

23.90 kr/st

Fryst 
08879 10 pkt/krt

 
09801 10 st/krt

thailand
09332 24 st/krt

thailand
09333 12 st/krt

REttaNgOli
laBORatORiO tORtElliNi

Med lax, ricotta, mascarpone och dill,  
koktid 4 minuter, 27 portioner/krt

gigaNti 
laBORatORiO tORtElliNi

Med ricotta och sparris, koktid  
6-7 minuter, 23 portioner/krt

CaCiOPEPE
diViNE CREaZiONi

Fyllning med Pecorino och svart-
peppar 5-6 g/st, 30x12 lager/krt

95.00 kr/kg95.00 kr/kg 149.00 kr/kg
Fryst italien
08109 3 kg/krt

Fryst italien
08114 3 kg/krt

Fryst italien
08107 2 kg/krt

®

CHaRCOal MaRaBu
Black ranch grillkol, 15 kg

269.00 kr/st
 
09613 15 kg/st


