
jANUARI 2019

Vi avslutar 2018 med att efter 32 år ta farväl av vårt älskade Slaktis. 
Våra nya lokaler i jordbro står redo och vi är taggade för det nya  

året och allt vad det har att erbjuda! 

hejdå slaktis

löjRom
Småskaligt producerad, handfiskad  

i Lake Michigan, 500 g/st

649.00 kr/kg
Fryst USA
02582 6 kg/krt

KÅlDolmAR
Stekta, lösfrysta, 100 g/st

KoTlETTFIlÉ
wESTFlEISch

Helt putsad,  
ca 1 kg/st

49.90 kr/kg 65.00 kr/kg
Fryst Polen
03619 5 kg/krt

Fryst Tyskland
03225 ca 10 kg/krt
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Lunchspecial
här är våra handplockade erbjudanden –  

perfekta för lunchmenyn!

KycKlINgFIlÉ, TäRNAD 
ToP choIcE PoUlTRy
Bröstfilé, stekt och tärnad,  

2,5 kg/pkt

KycKlINgFIlÉ, STEKT
ToP choIcE PoUlTRy

Stekt bröstfilé utan skinn,  
110-130 g/st, 2,5 kg/pkt

55.00 kr/kg

75.00 kr/kg

Fryst lettland 
05201 5 kg/krt

Fryst lettland 
05202 5 kg/krt

KycKlINg DRUmSTIcKS 
ToP choIcE PoUlTRy

"Hock off", 5 kg/pkt

29.00 kr/kg
Färsk lettland
04817 5 kg/pkt

STIllAhAVSSKäDDAFIlÉ
FISKANo

MSC-certifierad, Pleuronectes  
Aspera, 10 % glasering 

RöDTUNgAFIlÉ
FISKANo

Glyptocephalus Cynoglossus,
50-80 g/st

VANNAmEI cooKED
41/50, ASC-certifierad, 20% glase-

ring, Litopenaeus Vannamei 

75.00 kr/kg 75.00 kr/kg

99.00 kr/kg

Fryst Kina
02268 5 kg/krt

Fryst holland
02387 5 kg/krt

Fryst Vietnam
01571 10 kg/krt

KycKlINgBRöSTFIlÉ
Marinerad 35%

35.00 kr/kg
Fryst Danmark
05059 10 kg/krt

SPAghETTI
DE cEcco

3 kg/st

23.00 kr/kg
Italien
08052 12 kg/krt

PENNE PIccolE RIgATE
DE cEcco

3 kg/st

23.00 kr/kg
Italien
08058 12 kg/krt
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FläSKKARRÉ
wESTFlEISch

ca 2 kg/st

39.00 kr/kg
Färsk Tyskland
03232 ca 20 kg/krt

FläSKhARE
wESTFlEISch

Benfri kotlettrad, ca 4 kg/st

FläSKSIDA
wESTFlEISch

Spareribsskuren, utan svål,
ca 4,5 kg/st

39.00 kr/kg

39.00 kr/kg

Färsk Tyskland 
03221 ca 22 kg/krt

Färsk Tyskland 
03129 ca 18 kg/krt

chUcKRoll
DoN PEDRo

Högrev, Grain fed  
120 dagar, ca 4 kg/st

79.00 kr/kg
Färsk Uruguay
02687 ca 14 kg/krt

ToP BlADE
DoN PEDRo

Bogblad, Grain fed 100 dagar,  
ca 1,5 kg/pkt

83.00 kr/kg
Färsk Uruguay
02680 ca 20 kg/krt

chUcK mocK TENDER
DoN PEDRo

Del av bogen, Grain fed  
120 dagar, ca 1,1 kg/st

69.00 kr/kg
Färsk Uruguay
02686 ca 13 kg/krt

RAK FAlUKoRV
SVENSKA gÅRDAR
Alspånsrökt falukorv av  

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

31.90 kr/kg
Färsk Sverige
03531 ca 9 kg/krt

FläSKhARE SoUS VIDE
SVENSKA gÅRDAR

Färdig, benfri kotlettrad med  
neutral kryddning av gårdsgris från 

Stommen Long, ca 4 kg/st

68.00 kr/kg
Färsk Sverige
15002 ca 11 kg/krt

SEjFIlÉ
loBSTER

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

Fryst Kina
02305 5 kg/krt 45.90 kr/kg
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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

KAlVFRANSySKA
SKARE

ca 3,5 kg/st

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

Top Quality Beef

KAlVhögREV
SKARE

Hjärthögrev,  
ca 2,5 kg/st

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

göDKAlV, TRITIP
EKRo

Yttersta biten på rostbiffen, 
ca 400 g/st

65.50 kr/kg
Färsk holland
03074 ca 15 kg/krt

göDKAlV, gRyTBITAR
EKRo

Handskurna, ca 2,5 kg/pkt

89.00 kr/kg
Färsk holland
03043 20 kg/krt

oSSo BUco
EKRo

Gödkalv, sågade baklägg 

119.00 kr/kg
Fryst holland
03053 ca 8 kg/krt

FRANSySKA
FREygAARD

Finsk mjölkko av rasen  
Ayrshire, ca 5 kg/st 

69.00 kr/kg
Färsk Finland
02908 ca 15 kg/krt

INNANlÅR
FREygAARD

Topside, finsk mjölkko av rasen  
Ayrshire, ca 3,5 kg/st

123.00 kr/kg
Färsk Finland
02918 ca 15 kg/krt

yTTERlÅR
FREygAARD

Finsk mjölkko av rasen  
Ayrshire, ca 2,5 kg/st 

74.00 kr/kg
Färsk Finland
02920 ca 15 kg/krt

TUNNSKIVAD ENTREcôTE
"Yakiniku entrecôte", 2 mm,

ca 1,5 kg/st 

119.00 kr/kg
Fryst Danmark
03145 5,2 kg/krt



G o u r m e t b l a d e t  -  j a n u a r i  2 0 1 9

s i d a n  5

Vi tar nya tag! En spännande och utma-
nande flytt har pågått under hela decem-
ber. Det har inneburit att många saker 
skulle lösas, varje dag, hela tiden. Ett 
enormt engagemang på alla avdelningar 
har säkrat denna flytt.

Vad händer efter flytten då, är allt som 
tidigare? Grunden i Gourmet Food är 
densamma men vi får stora möjligheter 
till vidareutveckling, vilket vi har velat en 
längre tid. Marknaden utvecklas och nya 
krav tillkommer hela tiden, och nu får även 
vi möjligheter att utvecklas – i våra fina nya 
lokaler.

Vårt nya lager har ett logistiskt flöde som 
är ”up to date” på en helt annan nivå än 
idag. Vi skapar produktionsmöjligheter, 
både inom kött och fisk. Vår ambition är 
att varsamt utveckla vårt erbjudande till 
våra kunder. ”Testa-utvärdera, testa-ut-
värdera, testa-utvärdera” osv, kommer 

vara ett mantra för oss. Vi kommer ta  
fram kvalitativa produkter som hjälper 
våra kunder i deras vardag.

Vår transportavdelning får, äntligen,  
en bra yta att hantera all lastning på.  
Bättre ordning säkrar bättre kvalitet!

I och med vår flytt så har vi fyllt  
på vår säljavdelning också med fler 
säljare på fältet än tidigare! Vi ska 
vara hos våra kunder för att inspi-
rera, lyssna, utmana och under-
lätta. Vår kompetens ska vara våra 
kunders trygghet!

Detta är bara ett axplock av vad 
som sker framöver. Finns det nyfik-
na kunder så är Ni alltid välkomna  
till oss och tveka inte på att höra  
av er om ni har några frågor!

Vi ses! /Oscar Uhrström

Efter 32 år på samma adress i Slakthusområdet är det dags  
för nya lokaler! Det är med en gnutta vemod men framförallt  
med en hel del entusiasm och förhoppning som vi tar steget  
och flyttar till jordbro. Från och med den 10 december kom- 
mer vår nya adress att vara lagervägen 15, i jordbro. Det sker 
många positiva förändringar just nu och förutom vår stora flytt 
har vi också nöjet att presentera en ny VD för verksamheten,  
från och med 1 januari börjar oscar Uhrström hos oss. Nedan  
följer några ord från vår nya VD, om stundande flytt och om 
gourmet Foods framtid.

vi flyttar till Jordbro
men vi glömmer aldrig var vi kom från

I vår nya fina matsal har graffiti Sthlm
målat Slakthusskylten som ett minne.Våra nya lokaler bjuder på många nya möjligheter. 
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VISSTE DU AT T...
Salsiccia är en rå korvsort, oftast  
gjord av fläskkött, med ursprung  

i Italien. Det finns många varianter  
men vin, svartpeppar, muskot, fänkål  
och koriander är vanliga smaksättare.

chark

SIDFläSK
Rimmat och skivat sidfläsk,  

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

BAcoN
Skivat bacon, tillverkat i Sverige  

av EU-råvara, ca 2 kg/st

59.50 kr/kg

61.50 kr/kg

Färsk Sverige
03514 8,5 kg/krt

Färsk Sverige
03506 ca 8 kg/krt

gRIllAD RoSTBIFF
Färsk rostbiff av innanlår, producerad 

i Sverige på klassiskt vis, av syd- 
amerikansk råvara, ca 3,2 kg/st

120.00 kr/kg
Färsk Sverige
03192 ca 6 kg/krt

RyggBIFF SoUS VIDE
ca 6 kg/st

95.00 kr/kg
Färsk Brasilien
15003 ca 15 kg/krt

SAlSIccIA - chIlI
VIANI

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

SAlSIccIA
VIANI

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

konsument förpackad, ca 350 g/st

89.00 kr/kg

88.00 kr/kg

Färsk Italien
07396 ca 8,5 kg/krt

Färsk Italien
07395 ca 8,5 kg/krt

SAlAmI SPIANATA PIccANTE
STEllA 81

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

84.00 kr/kg
Färsk Italien
03576 ca 12 kg/krt

PRoScIUTTo coTTo mIElE
STEllA 81

Kokt italiensk skinka,  
ca 4,5 kg/st

73.00 kr/kg
Färsk Italien
03533 ca 14 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.

SAlSIccIA - FäNKÅl
Rå fläskkorv i naturskinn, smaksatt 
med svartpeppar, fänkål och vitlök, 
konsumentförpackad, ca 350 g/st

89.00 kr/kg
Färsk Italien
07397 ca 8,5 kg/krt
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Sverige special
här är ett urval av våra fina svenska produkter.

BAcoNSIDA
SVENSKA gÅRDAR

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

ca 3,5 kg/st

gREVÉ AllERUm
SKÅNEmEjERIER

28%, lagrad 12 månader,  
950 g/st 

69.50 kr/kg

125.00 kr/kg

Färsk Sverige
03500 ca 5 kg/krt

Sverige
08455 ca 8 kg/krt

Svensk gårdsgris från 
Stommen Long i Vara

FläSKKARRÉ 
SVENSKA gÅRDAR

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

65.50 kr/kg
Färsk Sverige
06611 ca 10 kg/krt

BlÅmUSSloR 
Färska blåmusslor i nät,  

Kravmärkta, 1 kg/st

Färsk Sverige
01930 10 kg/krt 39.00 kr/kg

INNANlÅR
gRöNA gÅRDAR

Variationsrik köttdetalj som lämpar 
sig väl till råbiff eller lövbiff, helt 
stycke, ekologisk, gräs betad och 

hängmörad, ca 5 kg/st 

139.00 kr/kg
Färsk Sverige
03411 ca 5 kg/st
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VISSTE DU AT T...
Barbarie-ankan är en av de vanligaste  
tama ankorna eftersom den har ett  

rött och mört kött, som både är fastare  
och har mindre fett än hos de flesta  

andra ankraser. 

fågel

KycKlINgFäRS
KRoNFÅgEl

Gårdsmärkt, 2 kg/pkt

59.00 kr/kg
Fryst Sverige
05044 4 kg/krt

KlUBBFIlÉ
KRoNFÅgEl

Urbenad kycklingklubba med  
skinn, ca 200 g/st

59.00 kr/kg
Färsk Sverige
04793 ca 3,5 kg/krt

KycKlINgFIlÉ
KRoNFÅgEl

Gårdsmärkt, bröstfilé 
utan skinn, 170-190 g

95.00 kr/kg
Färsk Sverige
04778 5 kg/krt

SKIVAD KycKlINgFIlÉ
Stekt bröstfilé, handskivad

efter tillagning, 2,5 kg/påse

69.00 kr/kg
Fryst Thailand
05071 10 kg/krt

STEKT ANKA
Hel urbenad, med skinn, 

500-600 g/st

115.00 kr/kg
Fryst Thailand
05133 10 kg/krt

ANKlÅR BARBARIE
lA BEllE DE FRANcE

Med skinn och ben,  
350-400 g/st

ANKBRöST mAgRET
lA BEllE DE FRANcE

300-350 g/st

mAjSKycKlINg SUPRÊmE
lA BEllE DE FRANcE

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

PäRlhöNA SUPRÊmE
lA BEllE DE FRANcE
Filé med skinn och vingben,  

160-180 g/st

65.00 kr/kg

89.00 kr/kg

89.00 kr/kg

125.00 kr/kg

Fryst Frankrike
05131 5 kg/krt

Fryst Bulgarien
05128 5 kg/krt

Färsk Frankrike
04715 ca 6,3 kg/krt

Fryst Frankrike
05165 5 kg/krt

STEKT KycKlINgFIlÉ
Färdiglagad bröstfilé utan skinn,  

110-130 g/st, 2,5 kg/påse

65.00 kr/kg
Fryst Thailand
05058 10 kg/krt
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VISSTE DU AT T...
Den Gulfenade tonfisken bildar gärna  
stim, inte bara med den egna arten,  

utan också med andra fiskar av ungefär  
samma storlek. 

fisk  
& skaldjur

KoljAFIlÉ  
FISKANo

Tempurapanerad och förstekt,  
Melanogrammus aeglefinus 

120-160 g/st

49.90 kr/kg
Fryst England
02338 5 kg/krt

AlASKA PollocKFIlÉ
FISKANo

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

Fryst Alaska
02497 5 kg/krt 35.00 kr/kg

01102, Black tiger HL 13/15, blockfryst, Indonesien 
01106, Black tiger HL 31/40, blockfryst, Indonesien

175.00 kr/kg
125.00 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 fina 
jätteräkor 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 plankton i lugn och ro. 
Här planterar man också hela tiden ny 
mangroveskog i sam arbete med WWF. 
Allt detta resulterar i mindre miljöpå-
verkan och räkor i absolut världsklass!

FoREllRom
loBSTER

500 g/st

RöDINgFIlÉ mED SKINN
Salvelinus alpinus, benfri,  

odlad, 200-400 g/st

ToRSKloIN
loBSTER

MSC-certifierad, med skinn, 
Gadus macrocephalus, 

10% glasering, 180-200 g/st

379.00 kr/kg

165.00 kr/kg89.00 kr/kg

Fryst Finland
02551 10 kg/krt

Fryst Island
02276 5 kg/krt

Fryst Kina
02346 5 kg/krt

ToNFISKloINS
Thunnus albacares, 

3-5 kg/st

139.00 kr/kg
Fryst Vietnam
02521 25 kg/krt
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grönsaker

VISSTE DU AT T...
Vitlöken har länge fungerat som  

medicinalväxt och har än idag rykte  
om sig att kunna motverka sjukdomar.  

Förr i tiden ansåg man att vitlök  
kunde skydda mot exempelvis häxor,  

varulvar och vampyrer.

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.

VITlöKSKlyFToR
Skalade, 1 kg

gRöNA äRToR
Petit pois, 2,5 kg/pkt

AVoKADo
Tärnad, 500 g/pkt

gRIllADE mEDElhAVS-
gRöNSAKER

Skurna grönsaker, grillade med örter 
och olivolja, zucchini, aubergine, gul 

paprika och lök, 2,5 kg/påse

25.50 kr/kg

21.00 kr/kg

79.00 kr/kg

39.50 kr/kg

Fryst  
06080 5 kg/krt

Fryst  
06034 10 kg/krt

Fryst  
07066 6 kg/krt

Fryst  
06031 10 kg/krt

RoSTAD SmAK
oScARS FoNDER

Framhäver smakerna i din rätt.  
Umamismaken ger upplevelsen av 

mustighet och köttsaft, 1 l/st

cITRoN PASTA
oScARS FoNDER

Ger dig en frisk smak av saltad citron, 
som bidrar med arom och syra för att 

balansera din rätt, 450 g/st

löKFUmET
oScARS FoNDER

Skapad som ett veganskt  
alternativ till köttbaserad fond,  

ekologisk, 1 l/st

199.00 kr/st99.00 kr/st89.00 kr/st
  
08582 6 st/krt

  
08585 6 st/krt

  
08556 6 st/krt

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

24.00 kr/st
Italien 
08665 6 st/krt

cANNEllINIBöNoR
Vita bönor i konserv,  

2,5 kg/st

24.00 kr/st
Italien
06145 6 st/krt

PAPRIKAmIX STRImlAD
Röd, gul och grön 

paprika, 2,5 kg/pkt

29.50 kr/kg
Fryst  
06093 10 kg/krt

vegansk
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Bröd 
& bakverk

VISSTE DU AT T...
Hårdost delas in i rundpipiga,  

grynpipiga och täta ostar. Kortfattat  
så förändras ostens struktur och  

konsistens beroende på produktion  
och lagring. 

Ost & Mejeri

VISSTE DU AT T...
Hjärnan, musklerna, nervsystemet  

och immunförsvaret har kolhydrater  
som sin främsta energikälla. Bröd  

innehåller som bekant mycket kol- 
hydrater som vi behöver.

BElgISKA VÅFFloR
coUP DE PATES 

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

AmERIKANSK PANNKAKA
coUP DE PATES 

Färdiggräddade, bara att värma före
servering, 160 kr/krt 

PAjSKAl 12 cm
coUP DE PATES 

Ogräddad matpaj, 12 cm,
70 g/st, 260 kr/krt 

PAjSKAl 28 cm
coUP DE PATES 

Ogräddad matpaj, 28 cm,
360 g/st, 340 kr/krt 

8.00 kr/st 5.00 kr/st

5.20 kr/st4.50 kr/st

Fryst 
08930 32 st/krt

Fryst 
08916 32 st/krt

Fryst 
08942 50 st/krt

Fryst 
08941 8 st/krt

PIZZABoTTNAR
Av durumvete 33 cm, 760 kr/krt

38.00 kr/st
Fryst Italien
08819 20 st/krt

SmöRgÅSmARgARIN
SKÅNEmEjERIER

Skånegott, fetthalt 75%, 2 kg/st

162.00 kr/st08642 4 st/krt

SKIVAD chEDDAR
SKÅNEmEjERIER 

50 skivor/pkt, 1 kg/pkt

76.00 kr/st
Sverige
08448 6 st/krt

moZZAREllA cUBETTATo
Tärnad mozzarella, 3 kg/pkt

gRATäNgoST
Riven Goudaost, 28%, 2 kg/pkt

88.00 kr/st 50.00 kr/st
Italien 
08415 12 kg/krt

holland 
08431 10 kg/krt

coTTAgE chEESE
lINDAhlS

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

115.00 kr/st
  
08912 2,5 kg/st



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 2019-01-31.

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

Annica är vårt nyaste tillskott på säljavdelning-
en  där hon arbetar som kundansvarig säljare på 
restaurangsidan. hon har tidigare jobbat som både 
inne- och utesäljare på en annan restauranggros-
sist i Stockholm. Innan dess har hon jobbat med 
både servis och bar – på allt från en strandbar  
i costa rica till grand hotel i Stockholm. Det roli-
gaste med jobbet som säljare tycker Annica är  
kontakten med människor och hon trivs bra med 
det höga tempot inom restaurangvärlden. På 
fritiden spenderas mycket tid med familjen men 
det kan även hända att man hittar Annica på en 
rockkonsert – guns N' Roses, mötley crüe och 
Iron maiden är favoriter!

™

Crazy Chef´s presenterar 

VEGANSK MATGLÄDJE
 GMO-fritt sojaprotein. Helt utan         
 tillsatser och fritt från vete, ägg,   
  gluten och laktos. 
    Produkterna heter STICKS 
  (sojaspett) BITES (sojabitar) 
  och MINCED (sojafärs)

Mer info på crazychefs.se

76kr
per kg

mEZZElUNA
NyBERgS BAgERI

Bake-off, 55 st/krt, 
275 kr/krt

5.00 kr/st
Fryst  
08862 55 st/krt

cIABATTA
NyBERgS BAgERI

100 g/st, 64 st/krt, 160 kr/krt

2.50 kr/st
Fryst  
08861 64 st/krt


