
oktober 2018

Hösten är här och det är tid för skogens läckerheter att ta  
sin plats på tallriken! I detta nummer serverar vi vilt, svamp,  

oktoberfest, en tripp till Normandie och massa annat!

höstfeeling

Högrev
la réserve du boucHer

Högrev från Normandie,  ca 10 kg/st

66.00 kr/kg
Färsk Frankrike
03406 ca 15 kg/krt

kalIx löjrom 
Sigillmärkt, MSC-certifierad,  

500 g/st

dagsprisFryst sverige
02566 3 kg/krt

älgeNtrecôte
polarIca

Älgentrecôte från svenska  
jaktlag, ca 1,5 kg/st

249.00 kr/kg
Färsk sverige
04149 ca 8 kg/krt
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Lunchspecial
Här är våra handplockade erbjudanden –  

perfekta för lunchmenyn!

HokIFIlé
FIskaNo

MSC-certifierad, 10% glasering, 
Macuronus novaezelandie,  

120-170 g/st

69.90 kr/kg
Fryst Nya Zeeland
02445 5 kg/krt

red sNapper
FIskaNo 

Med skinn, styckfryst, Etelis  
carbunculus, 200-400 g/st

89.00 kr/kg
Fryst 
02532 10 kg/krt

kycklINgFIlé
strImlad

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

2,5 kg/påse

54.00 kr/kg
Fryst thailand
05097 10 kg/krt

äggula 
lINdaHls

Äggula på dunk, 1 kg/st

45.00 kr/st
  
08632 12 st/krt

kalvFraNsyska
skare

ca 3,5 kg/st

79.00 kr/kg
Färsk danmark
03087 ca 14 kg/krt

Top Quality Beef

strImlat Nötkött
ka kött

Av ytterlår, passar perfekt till en 
Biffstroganoff, EU råvara producerad 

i Sverige, ca 3,5 kg/st 

71.50 kr/kg
Färsk sverige
03182 ca 11 kg/krt

sIdFläsk
sveNska gårdar

Rimmat och skivat sidfläsk av gårds-
gris från Stommen Long, tjocklek  

5 mm, ca 1,5 kg/pkt 

61.50 kr/kg
Färsk sverige
06645 ca 8 kg/krt

top blade
Bogblad, Grain fed 100 dagar,  

ca 1,5 kg/pkt

79.00 kr/kg
Färsk uruguay
02680 ca 20 kg/krt

cHorIZo parmesaN & cHIlI
sveNska gårdar

Smakrik chorizo av gårdsgris  
från Stommen Long, med chili och 

hela bitar av äkta Parmigiano D.O.P.,  
140 g/st, ca 2 kg/pkt

63.50 kr/kg
Färsk sverige
06647 ca 8 kg/krt
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Sverige special
Här är ett urval av våra fina svenska produkter.

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

97.00 kr/st
sverige 
08637 12 st/krt

mjölk 1 l
skåNemejerIer

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

8.50 kr/st
 
08906 10 st/krt

Högrev
gröNa gårdar

Smältande mört grytkött, den  
absolut smakrikaste delen av  

djuret, ekologiskt, gräsbetat och 
hängmörat, ca 5 kg/st

eNtrecôte
gröNa gårdar

Marmorerad mör biff som känne-
tecknas av sitt insprängda fett och en 

fettremsa i mitten. Smaken är mild 
och rund. Ekologiskt, gräs betat och 

hängmörat, ca 3,5 kg/st 

149.00 kr/kg 340.00 kr/kg
Färsk sverige
03408 ca 15 kg/krt

Färsk sverige
03409 ca 15 kg/krt

FläskFIlé 
sveNska gårdar

Individuellt vakuumförpackad fläskfilé 
av gårdsgris från Stommen Long,  

ca 500 g/st

129.00 kr/kg
Färsk sverige
06620 ca 12 kg/krt

blåmusslor 
Färska blåmusslor i nät,  

Kravmärkta, 1 kg/st

Färsk sverige
01930 10 kg/krt 37.90 kr/kg
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vIsste du at t...
Vad kon äter har stor inverkan  

på köttets smak. Man pratar ofta om  
Grain fed eller Grass fed. Grass fed  
innebär att djuret betar gräs hela  

sitt liv. Kor som är Grain fed börjar  
ofta på samma sätt men övergår så  

småningom till en speciellt framtagen  
foderblandning som kan innehålla  
t. ex. majs, soja, halm och korn.

kött

gödkalvHare
ekro

ca 3 kg/st

Högrev
aberdeeN black

Grain fed, ca 7 kg/st

brIsket
Grain fed, 120 dagar, ca 1 kg/krt

152.00 kr/kg

91.00 kr/kg

75.00 kr/kg

Fryst Holland
03011 ca 20 kg/krt

Färsk australien
02754 ca 15 kg/krt

Färsk uruguay
02692 ca 15 kg/krt

kalvkotlett
ekro

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

väger ca 2,5 kg och ger 6 kotletter

eNtrecôte
aberdeeN black

Grain fed, ca 3 kg/st

155.00 kr/kg

299.00 kr/kg

Fryst Holland
03077 ca 17 kg/krt

Färsk australien
02752 ca 13 kg/krt

kött från unga stutar och kvigor i riverina, New south Wales.  
de mycket goda naturliga förutsättningar som råder här passar  
de brittiska raserna väl. I kombination med en avslutande upp- 
födning med hög spannmålsinblandning, minst 120 dagar, får  
man fram ett väl marmorerat kött med mycket hög mörhet,  
saftighet och riklig köttsmak.

grain fed från australien

Flap steak
Del av flanken, grain fed,  

120 dagar, ca 1 kg/st

179.00 kr/kg
Färsk uruguay
02688 ca 12 kg/krt

lambracks utaN kappa
sIlver FerN Farms

Styckas från främre delen av kotlett-
raden, putsade, i varje paket ligger 

två racks om 400-450 g/st

HjortytterFIlé
sIlver FerN Farms

Kronhjort, ca 2 kg/st

HjortrostbIFF
sIlver FerN Farms
Utan kappa, Nya Zeeland,  

ca 1,5 kg/st

259.00 kr/kg

298.00 kr/kg

179.00 kr/kg

Fryst Nya Zeeland
03310 ca 9 kg/krt

Fryst Nya Zeeland
04036 ca 11 kg/krt

Fryst Nya Zeeland
04039 ca 10 kg/krt
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Bara i regionen Normandie lever runt  
2,5 miljoner kor. Då antalet kor är så stort 
finns det hög tillgång av kvalitativt kött 
att selektera på. Från regionen kommer 
mjölkrasen Normande, men här finns även 
bland andra Charolais och Limousine. 

Korna lever på mindre gårdar och betar 
örtblandat gräs största delen av året.  
Slakterierna ligger endast en kort trans-
port från gården.  
 
Som kalvar får de egenproducerat kraft-
foder bestående av sockerbeta, majs och 
rödbeta, för att sedan bara äta gräs och 
ensilage. Denna kost gör att de blir starka 
och friska från ung ålder. Då Calvados- 
och Cidertillverkning är stor i regionen 
lever korna i äppellundar så även äpplen är 
ett bestående inslag i kosten. 

Under vårt besök träffade vi en bonde 

som berättade att det är naturen, och 
inte människan, som bestämmer hur 
många kor de ska ha på gården. ”Ce n'est 
pas nous qui contrôlons la nature” – finns 
det bete tar vi in fler djur. Gården vi 
besökte hade två kor per hektar. 

”Under vårt besök i Normandie blev det 
tydligt för oss hur småskalig och varsam 
denna produktion är. Bönderna som vi  
fick träffa känner verkligen sina kor och  
tar hand om dem på bästa sätt – både  
för djurens, köttets och miljöns skull.”
Säger Albert Kubaka, "Meat man", Gourmet Food

Köttproduktionen i Normandie är mycket 
hållbar då de flesta av djuren är pensio-
nerade mjölkkor som slaktas vid 4-6 års 
ålder. Detta ger en intensiv köttsmak. 
Texturen på köttet påminner mycket om 
naturbeteskött och passar mycket bra 
för hängmörning. 

gourmet food  
i Normandie

vi har tillsammans med vår leverantör, tradifood, besökt  
Normandie och de gårdar där våra franska kor lever. Normandie  
ligger i nordvästra Frankrike och har förutom cider, calvados  
och camembert också fina nötkreatur.

eNtrecôte
la réserve du boucHer

Entrecôte från Normandie,  
hängmörad minst 20 dagar,

ca 3 kg/st

bIFF med kappa
la réserve du boucHer

Ryggbiff från Normandie,  
hängmörad minst 20 dagar,

ca 5 kg/st

côte de bœuF
la réserve du boucHer

Entrecôte med ben från Normandie, 
"ready cut", hängmörad minst  

20 dagar, ca 5-6 kg/st

249.00 kr/kg 225.00 kr/kg 252.00 kr/kg
Färsk Frankrike
03400 ca 15 kg/krt

Färsk Frankrike
03401 ca 15 kg/krt

Färsk Frankrike
03405 ca 15 kg/krt

boeuf de pomme... 

selekterat för gourmet Food!

I lager hos oss finns bland annat högrev, 
biff, entrecôte och côte de bœuf!
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älgytterFIlé
polarIca

Älgytterfilé från svenska  
jaktlag, ca 2,5-3,5 kg/st

339.00 kr/kg

älgHögrev
polarIca

Älghögrev från svenska  
jaktlag, ca 1,5 kg/st

135.00 kr/kg
Färsk sverige
04153 ca 7 kg/krt Färsk sverige

04151 ca 6 kg/krt

karljoHaNsvamp
Klass 1, "champagnekorkar"

kaNtareller
Blancherade, 5 kg/krt

Högrev
Grain fed, ca 7 kg/st

99.00 kr/kg

135.00 kr/kg89.00 kr/kg

Fryst  
06225 5 kg/krt

Fryst  
06216 5 kg/krt

Färsk australien 
02754 ca 15 kg/krt

älgINNaNlår
polarIca

Älginnanlår från svenska jaktlag,  
ca 3 kg/st

249.00 kr/kg
Färsk sverige
04152 ca 8 kg/krt
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vIsste du at t...
Belotta är den högsta  

kvalitetsklassen av Ibérico och  
djuren äter huvudsakligen  

ekollon. I gröna lundar strövar  
de omkring under ekarna. 

chark

salamI cHorIZo vela  
pIcaNte

Skiva och servera som salami,
ca 1,5 kg/st

72.00 kr/kg
Färsk spanien
03569 ca 5 kg/krt

Pantone 
Warm Gray 6 C
Solid Coated

CROMIA 1 COLOR

1 COLOR

CROMIA 4 COLORES

4 COLORES

DEGRADADO

Pantone 
403 C
Solid Coated

DEGRADADO

C=0
M=7
Y=17
K=43

C=0
M=7
Y=17
K=43

jamoN serraNo 
graN reserva

Lufttorkad Serranoskinka av  
Durocgris, lagringstid 22 månader

salame tIpo FelINo
Salami med grövre malning och lätt 
söt smak, naturskinn, ca 1,1 kg/st

salame abruZZese
En tillplattad salami av magert kött,

rik på peppar, ca 420 g/st

jamoN IbérIco  
belotta bog

Lufttorkad benfri bog av Ibéricogris, 
lagrad 36-42 månader, ca 3,5 kg/st

126.00 kr/kg

139.00 kr/kg109.00 kr/kg

640.00 kr/kg
Färsk spanien
03520 ca 5 kg/st

Färsk Italien
07576 ca 6,6 kg/krt

Färsk Italien
07552 ca 5 kg/krt

Färsk spanien
03519 ca 3,5 kg/st

oktoberfest
oktoberfest är en traditionell tysk ölfestival,  
som hålls i slutet av september och början av  
oktober varje år i münchen i bayern. oktober- 
festen arrangerades första gången år 1810 och  
anses numera vara världens största folkfest.

NurNbergare
sveNska gårdar

Mindre korv med smak av mejram och 
svartpeppar, stoppad i tunn fårtarm, 

av gårdsgris från Stommen Long,  
ca 2 kg/pkt, 35 g/st 

78.90 kr/kg
Färsk sverige
06680 ca 8 kg/krt

mejramskorv 
sveNska gårdar

Grovmald korv med tydligt inslag av 
mejram, av gårdsgris från Stommen 

Long, 140 g/st, ca 2 kg/pkt

65.50 kr/kg
Färsk sverige
06683 ca 8 kg/krt

bratWurst “tHÜrINger”
sveNska gårdar

En kokt grovmalen korv i svintarm, 
med mejram, vitlök och curry,  

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

65.50 kr/kg
Färsk sverige
06658 ca 8 kg/krt

surkål
Choucroute Alsace, 1 kg/st

32.00 kr/kg
Färsk Frankrike
06105 16 kg/krt
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kycklINgFIlé
kroNFågel

Gårdsmärkt, bröstfilé 
utan skinn, 170-190 g

89.90 kr/kg
Färsk sverige
04778 5 kg/krt

vIsste du at t...
KFC är en snabbmatrestaurangkedja  
från USA som säljer friterad kyckling.  

Harland Sanders, mer känd som Colonel  
Sanders, grundade KFC 1930. Idag  
har KFC restauranger i 123 länder  
och i Sverige finns det sju stycken. 

fågel

kycklINgbröstFIlé
kroNFågel
Kycklingbröstfilé  

med skinn 

99.00 kr/kg
Färsk sverige
04787 ca 3,5 kg/krt

FrIterad kycklINg
”keNtucky style”

Panerade och förfriterade bitar  
av lårkött, 1 kg/påse

75.00 kr/kg
Fryst thailand
05107 6 kg/krt

kycklINgbröstFIlé
Marinerad 35%

salladskycklINg
Grillad och kryddad salladskyckling

av lår och bröst, 2,5 kg/påse

37.00 kr/kg

72.00 kr/kg

Fryst danmark
05059 10 kg/krt

Fryst thailand
05090 10 kg/krt

kycklINgFIlé utaN skINN
top cHoIce poultry

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

63.00 kr/kg
Färsk lettland
04812 10 kg/krt

kycklINgFIlé med skINN
top cHoIce poultry

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

63.00 kr/kg
Färsk lettland
04813 10 kg/krt

kycklINglårFIlé  
top cHoIce poultry

Lårfilé utan skinn,  
2,5 kg/pkt

49.00 kr/kg
Färsk lettland
04810 10 kg/krt

drumstIcks
kroNFågel

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

26.50 kr/kg
Fryst sverige
05078 8 kg/krt
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vIsste du at t...
Våra Black Tiger räkor odlas i liten skala  

på traditionellt vis i Indonesien. Här  
planterar man hela tiden ny mangrove- 

skog i sam arbete med WWF vilket  
resulterar i mindre miljöpåverkan.

fisk  
& skaldjur

blåmusslor
Kokta med skal, 1 kg

35.00 kr/kg
Fryst Irland
01936 5 kg/krt

torskloIN
Med skinn, MSC-certifierad,  

10 % glasering 

black tIger
HL 16/20, blockfryst, räkorna  

odlas i liten skala i naturliga dammar 
och sjöar utan tillsatser.

115.00 kr/kg

189.00 kr/kg

Fryst Norge
02365 10 kg/krt

Fryst Indonesien
01103 ca 10 kg/krt

toNFIskloINs
Thunnus albacares, 3-5 kg/st

155.00 kr/kg
Fryst vietnam
02521 25 kg/krt

Forellrom
500 g/st

355.00 kr/kg
Fryst Finland
02551 10 kg/krt

stIllaHavsspättaFIlé
lobster 

Sprödbakad, förstekt och handskuren 
spättafilé, Lepidopsetta bilineata, 

MSC-certifierad, 130-160 g/st

Fryst Holland
02339 5 kg/krt 61.00 kr/kg

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

Fryst argentina
01070 12 kg/krt 125.00 kr/kg

strömmINgFIlé
lobster

Clupea harengus, ca 40-50 g/st

47.00 kr/kg
Färsk sverige
02330 5 kg/krt

rödspättaFIlé jumbo
lobster

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

97.00 kr/kg
Fryst Holland
02041 5 kg/krt
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grönsaker

Mera...

vIsste du at t...
Det finns omkring 2000 olika tomat- 

sorter. Den odlade tomaten här- 
stammar från en vildväxande tomat  

från Chile och Peru. Idag odlas tomater  
över i stort sett hela världen.  

vIsste du at t...
Romanesco, som också kallas broccolo,  

tillhör kålsläktet och är en korsning  
mellan broccoli och blomkål. Färgen  

är ljusgrön och smaken är mild.  
Romanesco är mycket rik på C-vitamin.

majskorN
2,5 kg

19.00 kr/kg
Fryst  
06001 5 kg/krt

romaNesco buketter
Lösfrysta, 40-60 mm

romaNescomIx
Små buketter av romanesco,  

broccoli och blomkål,  
1 kg/påse

25.00 kr/kg

25.90 kr/kg

Fryst  
06015 5 kg/krt

Fryst  
06041 5 kg/krt

babymorötter
Lösfrysta, 2,5 kg/st

pärllök
2,5 kg/pkt

21.50 kr/kg 22.50 kr/kg
Fryst  
06005 10 kg/krt

Fryst  
06006 10 kg/krt

asIatIsk FoNd 
greeN & FresH

1 l/st

asIatIsk FoNd
red & Hot

1 l/st

110.00 kr/st 110.00 kr/st
  
08628 6 l/krt

  
08629 6 l/krt

steamed buNs
Asiatiskt ångat vetebröd,  

10 st/pkt, 10 pkt/krt

Hela tomater 
Hela skalade tomater, 2,5 kg/st

tomatpuré 
800 g/st

21.50 kr/pkt

24.00 kr/st12.00 kr/st

Fryst 
08879 10 pkt/krt

Italien 
08665 6 st/krt

Italien 
08661 12 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...
Ko-, get- och fårmjölk är de vanligaste 

mjölktyperna som används för framställ-
ning av ost. Det finns även ost gjord av  

vattenbuffel, älg och till och med lejon-
mjölk. Den sistnämnda tillverkades  

under romartiden och det sades att  
man blir modig av att äta lejonost.

Ost & Mejeri

smaka på dolomiterna

pIave oro del tempo d.o.p.
Lagrad 12 månader,

ca 1,6 kg/st

118.00 kr/kg
Italien
08404 ca 6,5 kg/krt

Piaveosten produceras uteslutande 
av mjölk från nötboskap som strövar 
i Bellunesedalarna i norra Italien vid 
foten av Dolomiterna. Osten lagras  
i minst 12 månader och har en spröd 
struktur och fyllig, fruktig och intensiv 
smak. Den passar utmärkt riven på  
en förrätt eller som en aptitretare. 

formaggio

D.O.P.

pecorINo brIllo cHIaNtI
Välbalanserad söt smak, har lagrats  

i rödvin i 4 månader, ca 1,8 kg/st

coeur de basQue
Bondost från sydvästra Frankrike, 

halvmjuk med gräddig lätt syrlig ton, 
lagrad ca 3 mån, 1 kg/st

179.00 kr/kg158.00 kr/kg
Italien
08439 ca 3,6 kg/krt

Frankrike
08388 1 kg/st

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 

cHokladmousse
coup de pates 

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

12.00 kr/st
Fryst 
08938 30 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

croIssaNt le tourIer
coup de pates 

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

paIN cHocolat
coup de pates 

Chokladfyllning, 80 g/st, 294 kr/krt 

3.50 kr/st 4.20 kr/st
Fryst 
08931 70 st/krt

Fryst 
08932 70 st/krt

catalaN roll WHIte
Nybergs bagerI

Otrolig bake off fralla, 70 st/krt,  
85 g/st, 175 kr/krt

2.50 kr/st
Fryst  
08835 70 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 2018-10-31.

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.

gourmetfood.se/kontakt/lediga-jobb
Flaguette sesamFrö

Nybergs bagerI 
Stenugnsbakat bröd, bra som både

smörgås- och hamburgerbröd, bake- 
off, 100 g/st, 240 kr/krt

5.00 kr/st
Fryst  
08847 48 st/krt

luNette med tryFFel
laboratorIo tortellINI

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

25 portioner/krt, koktid 5-6 min

128.00 kr/kg
Fryst Italien
08116 3 kg/krt

FIoccHettI
laboratorIo tortellINI
Med Gorgonzola D.O.P. och ricotta,

27 portioner/krt, koktid 4-5 minuter

ravIoloNI eNdIve
dIvINe creaZIoNI

Fyllning med Asiago D.O.P. och  
röd endivesallad, 43-47 g/st,

9x5 lager/krt

89.00 kr/kg 119.00 kr/kg
Fryst Italien
08134 3 kg/krt

Fryst Italien
08127 2 kg/krt

®

vIll du jobba med oss?

tabasco
Röd pepparsås, 350 ml/st

145.00 kr/st
  
08253 12 st/krt

bbQ sås Hot’ N smokey 
Rökig amerikansk  

barbequesås, 2,5 l/st

guacamole
Färdig guacamole, balanserat  

smaksatt, mediumstark, 2 kg/hink

119.00 kr/st 85.00 kr/kg
  
08223 4 st/krt

Fryst  
08229 8 kg/krt


