FISK
ÅRETS SILL 2015 –
BASILIKA & CITRON
Klädesholmen
En balanserat syrlig och krämig sill
med tydlig fräschör samt en behaglig
örtighet.

RAMSLÖKSILL
Klädesholmen
En frisk och trendig sill från
Nordostatlanten med traditionella
toner och smaker från den svenska
naturen.

TOMMY G´S SENAPSSILL
David Nordqvists Fiskexport AB
MSC-märkt fisk av absolut högsta
kvalitet med klassisk senapskryddning.

TOMMY G´S BRANTEVIKSSILL
David Nordqvists Fiskexport AB
MSC-märkt fisk av absolut högsta
kvalitet med smak av dill, peppar 
och lök.

TOMMY G´S HOT AND SPICY
David Nordqvists Fiskexport AB
MSC-märkt fisk av absolut högsta
kvalitet i tapasvariant - salsa och sill
i en ljuvlig kombination.

TOMMY G´S KRÄFTGRAVAD SILL
David Nordqvists Fiskexport AB

VARMRÖKT PEPPARLAX

CHICKEN RIBS

Finap AB

Kronfågel

Vår varmrökta lax röks i en liten
anläggning i Härnösand med bogflis
som skapar en mild och mjuk smak.

Kronfågel Chicken ”Ribs” är det vita
alternativet till de klassiska revbensspjällen. Kycklinglåren är tillagade
med slow cook-tekniken för mer
smak och ett mörare kött.

RÖKT RÖDING
Finap AB
Vår rökta röding tillreds, som övrig 
fisk vi förädlar, mycket traditionellt
vilket innebär att vi torrsaltar i en
blandning av utvalda kryddor. Allt för
att producera produkter av högsta
klass.

LUTFISK
Skärhamnfrys
Lutfisken är gjord på långa och
kommer från ett MSC-certifierat
fiske. Det betyder att fisket sker på
livskraftiga bestånd med omtanke
om havsmiljön. I år är första gången
någonsin man kan köpa MSC-märkt
lutfisk!

KÖTT
JULSKINKA AV KALKON
Ingelsta kalkon
Det är härligt att kliva utanför 
boxen och pröva nytt. Saftigt och
välsmakande kalkonkött.

FÄRDIGKOKT RAPSGRISSKINKA
HK Scan

LAXRULLE

Hemligheten bakom den goda smaken
är att våra grisar får svensk rapsolja
i sitt foder. Köttet får tack vare det en
högre andel naturligt nyttiga fetter,
som Omega 3.

Finap AB

BEATBALL

Produktionen sker i en liten anläggning i Härnösand. Råvaran utgörs av
norsk, färsk fjordlax och vår manuella
hantering ger total kontroll i detalj.

Food for progress

MSC-märkt fisk av absolut högsta
kvalitet i en klassist tappning med
kräftsmak.

LAXPASTEJ
Klädesholmen
En pastej baserad på Nordsjölax med
tydlig sälta och enhetliga smaker från
havet. ASC-märkt.

Beatball KRAV är gjord på en modern
blandfärs på kött och bönmassan
Beat. En bönboostad klassiker
som sänker trösklarna för många
människor att ta ett stort steg för sin
egen hälsa och planetens. 50% kött
och 50% böna.

FÄRSKKORV
Signal & Andersson
Charkuterifabrik AB
91% kötthalt med smak av apelsin,
ingefära, kryddnejlika & kanel. En
rolig nyhet till julbordet som
verkligen smakar jul. Något nytt
i förhållande till den traditionella
julkorven!

VEGETARISKT
PICKLED OUMPH!
WEST COAST STYLE
Food for progress

BABY BACK OUMPH!
MAPLE & CHIPOTLE
Food for progress
Oumph! What? Oumph! är en ny
råvara från växtriket. En konsistens
som kocken har möjlighet att ta vidare
i oändliga uttryck. Oumph! är gjord
på soja från Nordamerika. Utsädet
är GMO-fritt. En riktigt klimatsmart
råvara med starka hälsopåståenden.
Rik på protein och fiber. Källa till järn
och folsyra.

SALLAD
SKAGENRÖRA
Örneborgs Delikatesser
En riktigt god och klassisk skagenröra
med räkor, crabfish och stenbitsrom
som är MSC-certifierad för att gynna
ett hållbart fiske.

GRÖNKÅLSSALLAD
Örneborgs Delikatesser
En härlig julkryddad grön- och vitkålssallad med kanel och apelsindoft.

SYRAD RÖDKÅLSSALLAD
Örneborgs Delikatesser
En syrlig rödkålssallad med tranbär
och citrus.

BRÖD
SOLMARKA DINKELKNÄCKE
Solmarka Gårdsbageri
Solmarka Dinkelknäcke är nykomlingen med det goda dinkelfullkorn som
tillsammans med kryddorna oregano
och koriander blir en fullträff.

SOLMARKA DELIKATESS
KNÄCKEBRÖD
Solmarka Gårdsbageri
Solmarka Delikatessknäckebröd 
har funnits i snart 30 år och dess
popularitet måste bl.a. tillskrivas den
unika kombinationen av god olivolja,
sesam och havssalt.

OST
VÄSTERBOTTENOST
Norrmejerier
Ostmästaren i Burträsk, Tomas Rudin,
har sitt eget sätt att förklara:
– Den ampra smaken framträder när
det är perfekt balans mellan den
beska delen och mjölksötman i osten.

JUL LINUS, KITTOST
Skärvångens bymejeri
Denna jämtländska kittost vann sin
klass i Mathantverks SM i oktober i
år med motiveringen ’En välbalanserad värdig vinnare i stenhård klass.
Gräddig, fruktig, fyllig och med lång
fin eftersmak.’

TILLBEHÖR
RÖKT AIOLI
Jesses delikatesser
Vi kallröker en ingrediens med
rök från tre olika svenska lövträd.
Förutom att vår kallrökta aioli är
ekologisk är den även KRAV-märkt.

VÄSTERVIKS EKOLOGISKA SENAP
Kavli
Västerviks ekologiska är en
stark senap med tydlig sötma
och fruktighet.

TOMMY G’S SENAP
David Nordqvists Fiskexport AB
Sötstark senap av finaste kvalitet.
Perfekt till julens klassiker.

SÖTT

KRYDDOR

BJÖRN OF SWEDEN
JULCHOKLAD GLÖGGSMAK

EXTRA FINE SELECTION
ORGANIC KANEL

Malmö chokladfabrik

Santa Maria

Den ekologiska chokladen med kakao,
kakaosmör och rörsocker har
kompletterats med glöggkryddor och
Björn of Sweden Christmas är här.

Santa Marias ekologiska Fairtradecertifierade kanel har sitt ursprung
i Vietnam och heter Cinnamomum
Arimaticum.

ANTHON BERG DARK MILK
FAIRTRADE CHOCOLATE

EXTRA FINE SELECTION
ORGANIC KARDEMUMMA

Toms Sverige

Santa Maria

Med Anthon Bergs Fairtradecertifierade choklad kan du njuta av
något sött med gott samvete. Kakaobönorna som används kommer från
ett kooperativ i Ghana.

Santa Marias ekologiska Fairtradecertifierade kardemumma har en
aromatisk doft och smak.

TANTENS SKURNA PEPPARKAKOR

ÅRETS ÄPPELMUST

Tantens Bageri/ Swedish Lady Bakes
Tantens skurna pepparkakor med
en fin smak av ingefära, kanel och
nejlikor som hör julen till. Passar
fint till exempelvis ostbrickan med
grönmögelost eller till varm glögg
eller en god kopp kaffe.

PRIMA KOLA
Pärlans konfektyr Stockholm
I Pärlans kök på Södermalm kokas
det kolor och kolasås av färsk grädde,
äkta smör, prima socker och glykos
på klassiskt franskt vis i kopparkittel.

GLUTEN, LAKTOS OCH MJÖLKFRIA
PEPPARKAKSMUFFINS
Fria Bröd
Sveriges första glutenfria
pepparkaksmuffin. En julig nyhet
som smakar lika gott året runt.

KARL FAZER WINTER EDITION
Fazer
Årets vinterkaka med mjölkchoklad
med rostade mandlar, tranbär och
julkryddor. Kakao certifierad med
Rainforest Alliance, UTZ och kakao
från Fairtrade Cocoa program samt
från lokala ansvarsprogram.

RÅVARA
KUNGSÖRNEN VÄNLIGARE
VETEMJÖL
Kungsörnen
Hjertats vänligare lussebullar är
bakade på Kungsörnens vetemjöl från
Lantmännen, nu mer hållbart odlat
med ca 20% mindre klimatpåverkan.

DRYCK
Kiviks Musteri
Att dricka Årets Skörd Äppelmust
är som att ”dricka ett äpple”.
Naturligare än så här kan det inte bli.
Alla äpplen handplockas och kommer
från Österlen och Vånga.

NYGÅRDA JULMUST
CALVADOSLAGRAD
Spendrups
Årets nyhet från Nygårda Lagrad
Julmust (alkoholfri) är lagrad på
calvadosfat och är signerad Anna
Spendrup.

APOTEKARNES ÅRSMUST
Carlsberg
Årets årsmust från Apotekarnes kan
beskrivas som juligt kryddig, och
den hemliga smaksättningen är ett
måste inom det klassiska svenska jul
firandet. PS. Vad den hemliga smaken
är står tryckt under en flik på flaskans
baksida.

ERIKSBERG JULBORDSLAGER
Carlsberg
Det första svenska alkoholfria julölet
på Systembolaget. Lite mörkare
lageröl med fyllig smak och blommiga
och citrusaktiga toner.

RIPA EKOLOGISK JULGLÖGG
Galatea
Vår ekologiska glögg har en klassisk
retrostil med vinsmak. Smaken är
rund och kryddig med tydlig karaktär
av kanel, kardemumma och russin.

