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MATMAGI FÖR
DET GRÖNA KÖKET.
Unik nyhet – Vegonade!
Smaksätter dina grönsaker, både
färska som frysta. Läs mer om
våra smaker på sid 4.

VI GÖR DET GODA ENKELT.

Öppna, lägg upp och njut!

Upptäck våra hållbara och
smakrika produkter.
Vi arbetar för att göra det enkelt för dig .
På vår hemsida bjuder vi på inspiration och matiga tips.
För att skapa köp i butik har vi tagit fram smakrika
skyltar och vippor samt exponeringslösningar.
Beställer gör du lättast via Stockfiller eller
så ringer du oss och vi hjälper dig.
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Vi smaksätter det gröna med
nya unika produkter.
Läs mer på sid.4
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VEGO- & VEGETARISKT SORTIMENT

Vegonade
Matmagi för det gröna köket.

Vegonade
Skapa korta köpvägar.

Unik nyhet – smaksättare för allt grönt. Vegonade är skapad på bästa
rapsoljan, äkta kryddor och anpassad till de svenska råvarorna!
Passar till alla grönsaker, färska som frysta. Perfekt som både sås och dip!

Var nära köpbeslutet och placera produkten
bredvid råvaran. Vi har ett flertal olika lösningar
för spårpanel, hylla, pallkrage m.fl.

Smaksättare
för det gröna köket.
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9720 Mango & Chili

Fruktig och HET blandning
av mango och chili.
12 förp. à 100g per kart.

9722 Black Garlic

Mild smak av fermenterad
vitlök och peppar.
12 förp. à 100g per kart.

Exponera
i det gröna.

Inspirera konsumenten!

Vi har vippor, balkskyltar, A4-skyltar,
recept och inspiration.
Fråga oss så berättar vi mer.

Gör det enkelt för kunden
och skapa snabba köpbeslut.
Exponera direkt i grönsaksdisken.

99972 Plåthylla, häng

Svartlackerad och specialanpassad
plåthylla för att hänga på pallkrage.
36 förp. à 90-100g per kart.

9723 Roasted Peppers

Med smak av grillad paprika.
Rökig och het blandning.
12 förp. à 90g per kart.

9726 Arizona

Smakar precis som grillat!
Rökig och kryddstark.
12 förp. à 100g per kart.

9727 Italy

99970 Exponeringstrappa

99971 Plåthylla, spårpanel

Med smak från medelhavet.
Smak av rosmarin, oregano och timjan.

Smidig exponeringstrappa i kartong,
lättplacerad med säljande toppskylt.

Svartlackerad och specialanpassad
plåthylla för spårpanel.

12 förp. à 100g per kart.

72 förp. à 90-100g per kart.

36 förp. à 90-100g per kart.

n Placera exponeringstrappan
direkt mellan råvarorna i din
grönsaksdisk.
n Häng upp plåthyllor direkt på
befintlig inredning.
n Smidig halvpalls display för ett
flertal platser i butiken.
n Vi specialanpassar en plats med
spårpanel – unikt för just din yta.
n Ladda försäljningen med matiga
tips och recept – anpassat efter
säsong och råvara.
Möjligheterna är oändliga!
Fråga din säljare så berättar
vi mer!

9780 Halvpallsdisplay

Halvpallsdisplay i tre lager fylld med alla 6 sorter: Arizona, Black Garlic,
Roasted Peppers, Mango & Chili, Italy och Garlic & Parmesan.
432 förp. à 90-100g per display.
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VEGO- & VEGETARISKT SORTIMENT

SMAKSÄTT DINA GRÖNSAKER

SMAKSÄTT DINA GRÖNSAKER

Matmagi för det gröna köket – färdig att användas.
Passar till alla grönsaker, färska som frysta. Skär upp,
blanda med Vegonade och tillaga i ugn eller stekpanna.
En påse räcker till cirka 1,2-1,5 kg grönsaker.

Matmagi för det gröna köket – färdig att användas.
Passar till alla grönsaker, färska som frysta. Skär upp,
blanda med Vegonade och tillaga i ugn eller stekpanna.
En påse räcker till cirka 1,2-1,5 kg grönsaker.

KRYDDA - SMAKSÄTTARE - SÅS

Vego
Veganska burgare.

FRUKTIG OCH HET BLANDNING
FÖR ALLT GRÖNT

100g

Smakrika vegoburgare skapade på ärtprotein och smaksatta
med kryddor. Får en fin krispig yta vid stekning.

ARIZONA
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6201 Vegoburgare, Chorizo

6202 Vegoburgare, Garlic

Burgare skapad på ärtprotein och
smaksatt med äkta spanska kryddor.
Varje förpackning innehåller 15
Vegoburgare à 20 gram per styck.

Burgare skapad på ärtprotein
och smaksatt med vitlök.
Varje förpackning innehåller 15
Vegoburgare à 20 gram per styck.

8 förp. à 300g per kart.

8 förp. à 300g per kart.

VÄLBALANSERAD VITLÖK- OCH
OSTSMAK AV PARMESAN

100g

ITALY

SMAKSÄTT DINA GRÖNSAKER

SMAKSÄTT DINA GRÖNSAKER

Matmagi för det gröna köket – färdig att användas.
Passar till alla grönsaker, färska som frysta. Skär upp,
blanda med Vegonade och tillaga i ugn eller stekpanna.
En påse räcker till cirka 1,2-1,5 kg grönsaker.

Matmagi för det gröna köket – färdig att användas.
Passar till alla grönsaker, färska som frysta. Skär upp,
blanda med Vegonade och tillaga i ugn eller stekpanna.
En påse räcker till cirka 1,2-1,5 kg grönsaker.

SMAKAR PRECIS SOM NYGRILLAT!
RÖKIG SMAK OCH KRYDDSTARK

MED SMAK FRÅN MEDELHAVET
ROSMARIN, TIMJAN OCH OREGANO

100g

100g

KRYDDA - SMAKSÄTTARE - SÅS

NYHET!

KRYDDA - SMAKSÄTTARE - SÅS

KRYDDA - SMAKSÄTTARE - SÅS

SMOKEY JACKED POTATO
Dela en sötpotatis på hälften, skär ett jack i den.
Pensla med Vegonade Arizona, ugnsbaka tills den är mjuk.
Mixa Mykonos fårostsallad, endast fårost och olja
med creme fraiche. Fyll sötpotatisen med röran och
finhacka oliverna och bryt lite av fetaosten över.
Gott att riva lite rädisor och krasse över.
Gillar du hetta, mixa med chilin som följer med.

BLACK GARLIC – SVART MAGI
Black Garlic är en fermenterad vitlök.
Lite sötare än den vanliga vitlöken. Black Garlic
framställs genom att vanlig vitlök får åldras under
en månads tid i en speciell ugn. Under den
tiden utvecklar den en mörkare färg, mjukare
konsistens och sötare smak. Den kallas även ”svart
magi”. Den svarta vitlökens fylliga, lite söta smak tar
matlagningen till nya höjder. Använd den i förrätt,
varmrätt eller dessert, det är bara att välja!

TILLAGA SÅ HÄR:
Stek burgarna i rapsolja i cirka 3 minuter.
Servera med picklad rödlök, sallad och stek brödet
tillsammans med en vitlöksklyfta för extra smak.
Ärtprotein har liksom ärtor en naturligt bred näringsprofil med vitaminer
och mineraler. Det är lättsmält för kroppen och skonsamt för magen. Vegetarianer,
gluten- eller laktosintoleranta har god användning för ärtprotein.
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KONSUMENTFÖRPACKAT

Tapas
Det perfekta tillbehöret.

Tapas
Det perfekta tillbehöret.

Bara att öppna, lägg upp och njut tillsammans med familj och vänner.
TIPS! Mixa Mykonos fårostsallad med lite creme fraiche och du har
en fantastisk grillsås.

Topptestade oliver och färskostfyllda Peperoni
och Pepperballs. Gott som snacks eller använd
i maträtter.

ICKE
KYLA!

8101 Kronärtskocka

8103 Mykonos fårostsallad
Favorit hos många!
Fårostsallad med oliver
och piri-piri i rapsolja.

Gröna peperoni fylld
med färskost gjord av
ko-, får- och getmjölk.

Färskostfyllda röda
peperonis med extra
sting i rapsolja.

6 burkar à 250 g per låda.

6 burkar à 250 g per låda.

6 burkar à 250 g per låda.

6 burkar à 250 g per låda.

Halvor av delikata
kronärtskockshjärtan
i fin marinad av rapsolja.

PoT_Toppskyltar_Letsgotapas.pdf

8106 Gröna oliver

8104 Grön peperoni

ICKE
KYLA!

1
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Färskostfyllda röda sötpepparfrukter i rapsollja.

6 burkar à 250 g per låda.

6 burkar à 250 g per låda.

9092 Gröna oliver

9093 Peperoni mini

Stora, krispiga och härligt
smakrika sicilianska
Nocellara oliver.

Kryddig paprikafrukt
från Grekland fyllda med
krämig färskost.

9094 Kalamata oliver

9095 Pepperballs chili-orange

6 st glas à 290 g per låda.

Smakrika Kalamata oliver
från den grekiska halvön
Peloponnesos..

6 st glas à 250 g per låda.

6 st glas à 280 g per låda.

6 st glas à 250 g per låda.

9050 Vitlöksklyftor, ört

9051 Vitlöksklyftor, chili

6 st glas à 225 g per låda.

6 st glas à 225 g per låda.

Smakrika pepperballs fyllda
med krämig färskost smaksatt
med chili och apelsin.

09:38

8107 Pepperballs

Färskostfyllda gröna oliver
med läcker smak i rapsolja.

8105 Röd peperoni

C

8109 Vitlöksklyftor, chili

Krispiga vitlöksklyftor
i marinad av rapsolja
och örter.

Krispiga vitlöksklyftor i
chilimarinad av rapsolja.

6 burkar à 250 g per låda.

Krispiga vitlöksklyftor
i marinad av rapsolja
och örter.
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9062 Pepperballs SUCCÉSNACK!
Färskostfyllda, urkärnade, röda sötpepparfrukter,
fyllda med färskost. Osten har en välbalanseras
sötma och krämighet.
6 st glas à 280 gram per låda.

8110 Vitlöksklyftor, ört

8111 Tapasmix

Krispiga vitlöksklyftor i
örtmarinad av rapsolja.

Färskostfyllda Pepperballs, grön
peperoni och oliver i rapsolja.

6 burkar à 250 g per låda.

6 burkar à 250 g per låda.

8100 Cocktaildisplay

Exponera med 1/4-pall fylld
med våra storsäljare.

9063 Peperoni, grön

9064 Peperoni, röd

6 st glas à 150 g per låda.

6 st glas à 190 g per låda.

Färskostfyllda gröna
peperoni.

Färskostfyllda röda
peperoni.

144 burkar à 250 g/display.
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KONSUMENTFÖRPACKAT

Tapas
Oliver och peperoni.

AVOKADO & OLIVRÖRA
Mixa avokado, citron, gröna
oliver till en röra. Smaka av
med salt och peppar.

ICKE
KYLA!

Topptestade oliver och peperoni i A-klass. Förpackade i en smart,
återförslutningsbar zip-lock påse.

PoT_Toppskyltar_Letsgotapas.pdf

9530 Kalamata oliver
med kärna

1
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9550 Gröna oliver
med kärna

Kalamata oliver med kärna
plockade från utvalda olivlundar i Grekland.

Gröna oliver, med kärna,
krispiga med mycket smak
och fin sälta.

10 påsar à 250 g per låda.

10 påsar à 250 g per låda.
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9560 Spanska oliver
med pimentopasta

Spanska oliver med smakrik pimento i mitten. Mild
och fin sälta.
10 påsar à 250 g per låda.

10

9540 Peperoni mild

9570 Olivdisplay

Grön peperoni från
Grekland. Relativt mild
i smaken. Balanserad sälta
och rik i smaken.

Praktisk och smidig display på 1/4 pall.
Effektiv exponering av våra oliv- och
peperonipåsar. Toppskylt efter säsong.

10 påsar à 250 g per låda.

60 påsar Kalamata oliver
60 påsar Gröna oliver
60 påsar Spanska oliver
30 påsar Peperoni

210 påsar à 250 g per display
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KONSUMENTFÖRPACKAT

Saluhall
Från deli till kyldisk.
Småskalig och lufttorkad gårdslyx för halvmanuell disk.
Ser ut som det är förpackat direkt i butiken.

3801 Saluhall
Rödvinsprosciutto

3802 Saluhall
Tryffelprosciutto

3803 Saluhall
Diavola gårdssalami

Tunna skivor av gårdsprosciutto.
Lufttorkad i 12 månader och
rödvinsmarinerad i 14 dagar
med rödvin av Morellinodruvan.

Tunna skivor av gårdsprosciutto.
Lufttorkad i 14 månader
och smaksatt med äkta
sommartryffel.

Tunna skivor av gårdssalami.
Lufttorkad i 60 dagar och
smaksatt med chilipeppar.
Riklig chilismak och hetta.

12 förp à 80g per låda.

12 förp à 80g per låda.

12 förp à 80g per låda.

3800 Saluhall Lyxtrio

3804 Saluhall Salami trio

14 förp à 90g per låda.

14 förp à 90g per låda.

Lyxig mix med våra finaste
gårdprodukter; Rödvinsmarinerad prosciutto, tryffel salami
och tryffel prosciutto.

Salamitrio med tre fantastiska
gårdssalamis; Diavola, tryffel och
fänkålssalami. Perfekt för både
charkbricka och smörgås.
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KONSUMENTFÖRPACKAT

Tapas
Öppna, lägg upp och njut!

Bjud på grön frittata

Med våra nya Tapasbrickor blir det enkelt att avnjuta äkta
tapas av hög kvalite – både hemma i soffan eller på en picknick
med vännerna.

tapas
trio
CHARK & OST
Serranoskinka, Salchichon
och Iberico ost

70g

tapas
italia
CHARK & OST

Prosciutto Trentino, Salami Napoli
Pepato Pecorino

70g

08958 Tapas Trio, Chark & Ost
Tapas Trio med klassikerna
Serranoskinka, Salchichon salami
och Iberico ost. Smidig deli-2-go
förpackning med trägaffel.

08972 Tapas Italia, Chark & Ost
Tapas Italia med Prosciutto Trentino
rökt, Salami Napoli och Pecrino ost.
Italienska specialiteter. Smidig deli2-go förpackning med trägaffel.

15 förp. à 70 gram per låda.

15 förp. à 70 gram per låda.

tapas

antipasti

Här har vi skapat en fritata med vår spanska
ostbricka som smakbärare.
GÖR SÅ HÄR:
1. Vispa upp 6 ägg med en nypa salt och lite peppar.
2. Tillsätt 1 dl grädde, vispa ihop blandningen.
3. Riv Manchego osten fint.
4. Dela upp champinjoner och broccoli i bitar.
5. Finhacka gul lök.
6. Häll äggblandningen i en gjutjärnsstekpanna,
strö ut den rivna osten, champinjoner, lök
och broccoli. Avsluta med lite gröna ärtor.
7. Grädda i ugn på 150°C i cirka
20 minuter eller stek på spisen.

MIXTALLRIK

Iberico ost, Peperoni, Pepperballs,
Oliver och Soltorkade tomater

145g

08982 Tapas Antipasti
Tapas Antipasti med Iberico ost,
färskostfyllda Peperoni, Pepperballs
och oliver samt soltorkade tomater.
Smidig deli-2-go förpackning
med trägaffel.
10 förp. à 145 gram per låda.

tapas
grande
MIXTALLRIK

Fuet, Iberico ost, Gröna oliver,
Chorizo, Pepperballs

120g

08983 Tapas Grande
Tapas Grande med färskostfyllda
Pepperballs, Chorizo salami, Fuetsalami, gröna oliver och Iberico ost.
Smidig deli-2-go förpackning
med trägaffel.
10 förp. à 120 gram per låda.

08961 Tapas chark och ost

Tapasbricka med spanska delikatesser;
Serranoskinka, Salchichonsalami,
Chorizosalami och Iberico ost.
16 förp. à 150 gram per låda.

08975 Antipasti

Smakrik tapasbrick fylld med
italienska delikatesser. Perfekt
att bara öppna och lägga upp.
10 förp. à 160 g per låda.

go
ch
anche
sost M på ko-, får, o .
a
p
a
T
n
a
ie
d
r
k
962
s
jo

08
Ba
rg
asosta ökt ost från ga upp.
r
g
rik tap
Smak lk samt en pna och lä
gtmjö tt bara öp
a.
er låd
ta
00 g p
2
Perfek
à
.
p
18 för

14

RING FÖR ORDER: 08-594 510 70

KONSUMENTFÖRPACKAT

Tapas
Spansk charklyx.

Antipasti
Italiensk chark.

Sätt guldkant på tillvaron med vår spanska chark – välj bland
Pata Negra, Salchichon, Chorizo och Serrano.

Välbalanserad sälta och hanterad enligt
Italiensk tradition.

PoT_08965_Salchichon_Iberico.pdf
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08964 Iberico skinka

De lufttorkade skinkornas
okrönte konung! Skinka med
fin nötighet, lufttorkad i minst
24 månader.

08965 Salchichon Iberico

08966 Chorizo Iberico

Lufttorkad och smakrik
Salchichon. Passar till tapas
eller på en lyxig smörgås.

Lufttorkad Chorizo, skivad i
tunt, rik och kraftfull smak.
Utmärkt på tapasbrickan!

12 förp. à 100 g per låda.

12 förp. à 100 g per låda.

12 förp. à 100 g per låda.

08935 Serrano skinka

ICKE KYLVARA! Fantastisk fin
och högkvalitativ serranoskinka, skivad. Perfekt att
ha med sig på picknick.
20 förp. à 70 gram per låda.

3125 Prosciutto Crudo

Lufttorkad Italiensk Prosciutto Crudo
med fin sälta. Perfekt komplement till
Antipasti.
8 förp. à 250 g per låda.

4815 Prosciutto Crudo

Italiensk smakrik lufttorkad Prosciutto
Crudo med fin sälta. Mognad i minst
10 månader.
20 förp. à 70 g per låda.

Duka upp
med tapas!
Lägg mer tid vid bordet än vid
spisen. Låt oss öppna vår värld
av tapas. Enkelt att förbereda
och timmar av njutning.

08955 Jamón Serrano

09052 Jamón Serrano

Underbar Serrano, lufttorkad i minst 12 månader. Fin
i smaken, balanserad sälta
och nötighet.

Underbar Serrano, lufttorkad
i minst 12 månader. Fin i
smaken, balanserad sälta
och nötighet.

18 förp. à 70 g per låda.

17 förp. à 300 g per låda.

0875 Serranoskinka 12 mån

Klassisk, lufttorkad Serrano med
ben och svål, inklusive ställ och kniv.
Denna Serranoskinka har mognat i
upp till 12 månader i ren bergsluft.

09059 Serranotopping

Lufttorkad och strimlad
Serranoskinka. Nötig med
fin sälta. Perfekt topping på
pizza, sallad och omelett.
16 förp. à 250 gram per låda.

4816 Salami Napoli

4817 Salami Milano

Lufttorkad salami Napoli, mustig
och lite rökig i smaken. Helt enligt
traditionen i Campania.

Lufttorkad salami Milano. Italiensk
stolthet och själva ursprunget till
salami. Milt kryddad salami.

20 förp. à 70 g per låda.

20 förp. à 70 g per låda.

Visst vill vi alla ha mer tid för familj
och vänner. Med våra produkter får
du just precis detta. Tapas passar alla
åldrar och förenar generationer vid
matbordet. Avkoppling och njutning
med minimal insats!
Enkel charkbricka:
Kalamata oliver
Spanska oliver med piemento
Serrano skinka
Gårdscoppa fänkål
Skär gärna upp lite gott bröd och
ringla över olivolja och strö lite salt
över.

Vikt ca 6,5 kg per styck.
Ställning och kniv ingår.

16
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KONSUMENTFÖRPACKAT

Ölkorv 160g
För både hylla och spjut.
ICKE
KYLA!

TIPS!

Ölkorv är en fantastisk
krydda till alla olika
maträtter. Här har vi skapat
en spansk pytt med ölkorv
paprika, lök och ett
ägg på toppen.

Storsäljare! Lufttorkad och kallrökt ölkorv med hög kötthalt.
Till 100 gram färdig ölkorv har 155 g köttråvara använts.

PoT_Toppskyltar_Letsgotapas.pdf
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160 Kabanoss Hot

163 Delikryddad

166 Hot Chili

15 förp à 160 g per låda.

15 förp à 160 g per låda.

15 förp à 160 g per låda.

Kallrökt och lufttorkad ölkorv
smaksatt med Chili och Emmentaler. Rik ostsmak.

161 Kabanoss Spicy

164 Mexican Fire

167 Tysk Ölkorv

171 Texas Bull Classic

Varmrökt och lufttorkad ölkorv
med extra sting i smaken.

Varmrökt och lufttorkad ölkorv
med extra sting i smaken.

Lufttorkad ölkorv med mild smak
av muskot och vitlök.

Lufttorkad ölkorv smaksatt med het
Tabasco®. Riktigt kraftfull i smaken.

Kallrökt och lufttorkad ölkorv
smaksatt med chili.

Kallrökt och lufttorkad ölkorv
traditionellt mild smak.

15 förp à 160 g per låda.

15 förp à 160 g per låda.

15 förp à 160 g per låda.

162 Lucifers Love

165 Jalapeño

168 Vitlök

Kallrökt och lufttorkad ölkorv
kryddad med röd chilipeppar
för extra hetta.
15 förp à 160 g per låda.

Kallrökt och lufttorkad ölkorv
smaksatt med jalapeño för extra
styrka.
15 förp à 160 g per låda.

Kallrökt och lufttorkad ölkorv
med tydlig och fyllig vitlökssmak.
15 förp à 160 g per låda.

169 Chili n’ Cheese

15 förp à 160 g per låda.

169
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172 Say Cheese

Kallrökt och lufttorkad ölkorv
smaksatt med Emmentaler,
rik ostsmak.

C

M

Y
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CY

CMY

K

15 förp à 160 g per låda.

Kallrökt och lufttorkad ölkorv av
100% nötkött. Mild i smaken.
14 förp à 120 g per låda.

173 Texas Bull Chipotle

Kallrökt och lufttorkad ölkorv av
100% nötkött. Smak av Chipotle.
14 förp à 120 g per låda.

NÖTKÖTT

159 Ölkorvsdisplay

Praktisk och smidig display
på 1/4-pall. Mixad display.
210 förp. à 160 g per display.

Fyll på med Texas Bull,
kallrökt och lufttorkad
ölkorv av 100% nötkött.
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Snacksalami
Det givna snackset!
ICKE
KYLA!

Storsäljare! Krispig kallrökt snacksalami med hög kötthalt.
Till 100 gram färdig salami har upp till 175 gram köttråvara använts.

133

134

136

133 Hot Chili

136 Ost

14 förp à 100 g per låda.

14 förp à 100 g per låda.

134 Vitlök

140 Arrabiata

14 förp à 100 g per låda.

14 förp à 100 g per låda.

135 Tysk

141 Pepperjack

14 förp à 100 g per låda.

14 förp à 100 g per låda.

Kallrökt snacksalami smaksatt
med paprika, vitlök, chili, vitpeppar,
muskotnöt och ingefära.

Kallrökt snacksalami smaksatt med
vitlök, vitpeppar, muskot, koriander
och ingefära.

Kallrökt snacksalami smaksatt med
muskotnöt, vitlök, vitpeppar, koriander, ingefära och muskotblomma.

20

135

140

Kallrökt snacksalami smaksatt
med Emmentaler, muskotnöt och
koriander.

Kallrökt snacksalami smaksatt
med paprika, chili, vitpeppar, vitlök,
muskotnöt, ingefära och Tabasco.

141

SMÖRDEGSKNYTEN
Perfekt tilltugg till helgmyset.
Fyll smördegen med bladspenad, Vegonade
Garlic & Parmesan. Pensla med ägg och strö
över sesamfrön och valnötter.

144

144 Chili n’ Cheese

Kallrökt snacksalami smaksatt
med chili och Emmentalerost.
14 förp à 100 g per låda.

130 Snacksalami display

Smidig 1/4-pall fylld med våra
snacksalami 100 gram.
266 förp. à 100 g per display.

Kallrökt snacksalami smaksatt med
pepparrot, vitpeppar, muskotnöt,
koriander, ingefära och Tabasco.
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Ölkorv
Perfekt snackformat.

Snacks
Salamichips – för hela familjen.

Små kallrökta ölkorvar av hög kvalitet i smart och delbar
portionsförpackning – perfekt till barnen eller på picknick.

Tunna, räfflade och smakrika Salamichips med hög kötthalt.
Passar lika bra i matlagning som till snacks.

ICKE
KYLA!

ICKE
KYLA!

125 Hot Chili

Kallrökt ölkorv med smak av cayenne och chili. 155 gram köttråvara för
100 gram färdig produkt. 100 grams
förpackning delbar till två halvor.
10 förp. à 100 g per låda.

126 Tysk ölkorv

Kallrökt ölkorv med smak av vitlök,
peppar och muskot. 155 gram köttråvara för 100 gram färdig produkt.
100 grams förpackning delbar till två
halvor.
10 förp. à 100 g per låda.

PoT_Toppskyltar_Letsgotapas.pdf

128 Jalapeño

Kallrökt ölkorv med pikant smak av
Jalapeño. 155 gram köttråvara för
100 gram färdig produkt. 100 grams
förpackning delbar till två halvor.
10 förp. à 100 g per låda.

1
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127 Vitlök

Kallrökt ölkorv med fyllig vitlökssmak. 155 gram köttråvara för
100 gram färdig produkt. 100 grams
förpackning delbar till två halvor.

153 Salamichips, Lucifers Love

154 Salamichips, delikryddad

155 Salamichips, classic

12 förp. à 80 g per låda.

12 förp. à 80 g per låda.

12 förp. à 80 g per låda.

156 Salamichips, chili

157 Salamichips, vitlök

12 förp. à 80 g per låda.

12 förp. à 80 g per låda.

Kallrökt högkvalitativ salami, skivad i
tunna räfflade skivor. Kryddstark med
lite sting i eftersmaken.

Lufttorkad, högkvalitativ salami skivad
i tunna räfflade skivor. Mild, välbalanserad kryddning och fin sälta.

Kallrökt högkvalitativ salami, skivad i
tunna räfflade skivor. Mild och rökig
salami med fin eftersmak.

10 förp. à 100 g per låda.

09:38

129 Say Cheese

Kallrökt ölkorv smaksatt med
emmentaler. 155 gram köttråvara för
100 gram färdig produkt. 100 grams
förpackning delbar till två halvor.

Kallrökt högkvalitativ salami, skivad
i tunna räfflade skivor. Rikligt med
chilismak och sting i eftersmaken.

Kallrökt högkvalitativ salami, skivad i
tunna räfflade skivor. Fantastiskt välbalanserad vitlökssmak och fin sälta.

10 förp. à 100 g per låda.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY
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✓ Öka impulsköp med störtexponering
✓ Marginalvara

131 Delikryddad

Kallrökt ölkorv smaksatt med koriander,
muskot och vitlök. 155 gram köttråvara
för 100 gram färdig produkt. 100 grams
förpackning delbar till två halvor.
10 förp. à 100 g per låda.
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124 Ölkorvsdisplay – twinpack

Praktisk och smidig display på 1/4-pall.
Effektiv exponering av varor.
Mix av de listade smakerna i vårat
sortiment. Toppskylt efter säsong.
240 förp. à 100 g per display.

Använd era pallkragar och galler för att väcka
köplusten. Placera ut i butiken invid er delidisk,
dryck och snackhörna. Går även bra att ha vid
kassalinjen. Prata med din säljare så hjälper vi dig
att finna bästa platsen i just din butik.
158 Salamichips display

Mixad halvpall med salamichips av sorterna; Lucifers
Love, Delikryddad, Classic, Vitlök, Chili och Vitlök.
348 förp. à 80g per display.
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KONSUMENTFÖRPACKAT

Tapas
Spanskt lufttorkat.

Korv och salami
För både tapas och smörgås.

Spanska klassiker – Fuetsalami och Chorizo.
Redo att njutas, bara att öppna och lägga upp.

Exklusivt urval av både korv och salami för alla dina tillställningar.
Passar utmärkt på tapasbrickan såväl som på dina snittar.

ICKE
KYLA!

08968 Fuetsalami Tapas

En spansk klassiker! Lufttorkad mini
fuet från Katalonien. Hög kötthalt,
smakrik, icke kyla och lång
hållbarhet.
12 förp. à 100 gram per låda.

08969 Chorizo Tapas

En spansk klassiker! Lufttorkad
mini Chorizo från Katalonien.
Hög kötthalt, smakrik, icke kyla
och lång hållbarhet.

ICKE
KYLA!

Spårpanelslösningar!

Vi specialanpassar och väcker era
döda ytor till effektiv säljyta.
Unika hyllor för våra produkter.

150 Gyulaier

180 Höllenwurst/Kolbasz

10 förp. à 250 g per låda.

10 förp. à ca. 250 g per låda.

175 Picksalami, mini

4995 Picksalami guld

3066 Salami di Parma

10 förp. à 250 g per låda.

12 förp. à 70 g per låda.

10 förp. à 250 g per låda.

Ungersk, grovmalen, rökt och lufttorkad
korv. God i grytor och som tilltugg till
ölen. Utmärkt som snacks.

Den klassiska ungerska salamin.
Rökt över öppen eld av torkad bokved, lufttorkas därefter i 90 dagar.

Ungersk kallrökt och lufttorkad korv,
stark och distinkt paprikasmak.
En favorit hos många.

Den klassiska ungerska salamin.
Rökt över öppen eld av torkad bokved, lufttorkas därefter i 90 dagar.

195 Chorizo Wurst

Ungersk, kallrökt och lufttorkad korv.
Gott i grytor och i soppor.
10 förp. à ca. vikt 250 g per låda.

Mycket välsmakande salami gjord av
Parma certifierad köttråvara. Välkryddad aromatisk och underbart god.

12 förp. à 100 gram per låda.

TIPS!

08940 Fuetsalami, Ventula

Fuetsalamin är en Katalansk traditionell salami som är lufttorkad. God
som tapas och i bitar som snacks.
18 förp. à 180 g per låda.

9070 Display med tapas minifuet
och chorizo tapas
Praktisk och smidig display på
1/4-pall. Mixad med 10 kartonger
per sort. Toppskylt efter säsong
och kampanj.

Smaksätt din mustiga
gryta med den ungerska
korven Gyulaier. Den ger
en fin rökig smak och klarar
även långkok.
Bryt gärna av med syltlök
för lite balanserad syra.

240 förp. à 100 g per display.
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Heta halloumispett med chili.
Dela en stor stock med Halloumi
i bitar, trä på grillpinnar.
Pensla Halloumin med Vegonade
Mango & Chili. Tillaga i ugn eller
på grillen.

Färskkorv
Grymma grillare.
Grilla spanska färskkorvar med hög kötthalt.
Perfekta för både grill och gryta.

99%
KÖTT

0898 Chorizo Atado

Färskkorv Chorizo Atado
(sammanbunden) enligt
spansk tradition.
Med mustig och kraftfull smak
för grill och grytor.
10 förp. à 400 g per låda.

Hacka lite färsk chili och dekorera
med chiliflakes. Servera med
grönsallad och yoghurt.

99%
KÖTT

0899 Chorizo Cocktail

Färskkorv Chorizo Cocktail
enligt spansk tradition.
Här i litet cocktailformat för
grytor, på spett eller snacks.
14 förp. à 400 g per låda.

Vegetariska
grillspett.
Skär upp zucchini, paprika, svamp,
lök och potatis i skivor.
Blanda grönsakerna i en bunke,
tillsätt Vegonade Roasted Peppers.
Trä grönsakerna på en grillpinne.
Grilla på het värme och därefter
på indirekt värme.
SÅS: Blanda Vegonade Roasted
Peppers tillsammans med majonnäs
och creme fraiche.

26

Tyska
grillare.
Klassiska grillkorvar med hög
kötthalt och fyllda med smak.

94%
KÖTT

47691 Nürnberger Bratwurst
08994 Salchichas

Äkta, färsk katalansk
Salchichaskorv. Grillas men
användes med fördel i grytor
för en mustig smak. Klarar
långa koktider eftersom
den inte är förkokt!
14 förp. à 400 g per låda.

Små och smala korvar med hög
kötthalt och fyllig i smaken.
10 förp à 300 g per låda.

47615 Rostbratwurst

Rejäl och mustig smak.
Går även att kokas.
15 förp à 360 g per låda.
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Tillbehör
Äkta mathantverk.
Njut av smakrika franska marmelader rika på bär,
kokade i kopparkärl med lite socker.

Spanska
snittar!

8570 Hallon

8572 Svarta Körsbär

6 st glas à 250 g per låda.

6 st glas à 250 g per låda.

Småskalig tillverkning
av marmelader enligt
tradition från Bourgogne
i östra Frankrike. Hallon
passar utmärkt i desserter,
bakverk och till ostbrickan.

Småskalig tillverkning av
marmelader enligt tradition från Bourgogne i östra
Frankrike. Svarta körsbär
passar utmärkt i desserter,
bakverk och till ostbrickan.

Delibröd
Riktig brödkultur.
Handbakad lyx från den gamla kvarnen
i Piemonte, Italien.

8508 Grissini Classico

8509 Grissini havssalt

8520 Grissini Classico

14 påsar à 250 g per låda.

14 påsar à 250 g per låda

30 påsar à 100 g per låda.

Spröda brödpinnar
handbakade med den
högklassiga mjölsorten
”tipo 0”.

Spröda brödpinnar med
havssalt. Handbakade
med den högklassiga
mjölsorten ”tipo 0”.

Lite tunnare och spröda
brödpinnar handbakade
med den högklassiga
mjölsorten ”tipo 0”.

Skapa snittar på spanskt
vis, tortilla bröd, getost och
toppa med hallonsylt.

8524 Grissini Rubata

Handgjorda Grissini Rubatà från
Piemonte i norra Italien. Bakas
enligt tradition på en multi mjölmix
av vetemjöl typ ”2” och 5 olika
sorters spannmål. Rena råvaror
av högsta kvalitet.

Tortillabröd
Getost
Färsk gräslök
Hallonmarmelad
GÖR SÅ HÄR:
Stansa ut rundlar ur tortilliabrödet.
Klicka på valfri mängd av krämig
härlig getost. Toppa med vår franska hallonsylt. För garnering hacka
lite gräslök och strö över.
Detta är ett perfekt sött komplement till det smakrika och kryddiga tapasbordet.
Prova dig gärna fram med våra
övriga smaker. Svart körsbär är
fantastiskt god till den spanska
osten Abadesa.

28

18 påsar à 150 g per låda.

8573 Aprikos

Småskalig tillverkning
av marmelader enligt
tradition från Bourgogne i östra Frankrike.
Aprikos passar utmärkt
i desserter, bakverk och
till ostbrickan.
6 st glas à 250 g per låda.

8574 Svarta Vinbär

Småskalig tillverkning
av marmelader enligt
tradition från Bourgogne
i östra Frankrike. Svarta
vinbärsmarmeladen
passar utmärkt i bakverk
och till ostbrickan.
6 st glas à 250 g per låda.

8575 Fikon

Småskalig tillverkning
av marmelader enligt
tradition från Bourgogne
i östra Frankrike. Fikon
passar utmärkt i desserter,
bakverk och till ostbrickan.
6 st glas à 250 g per låda.

8521 Mini Grissini
Classico med olivolja

Handbakade och spröda
mini grissini bakade med
olivolja.
14 förp à 130 g per låda

8522 Mini Grissini med
Bluecheese

8523 Mini Grissini med
tomater & kapris

14 förp à 130 g per låda

14 förp à 130 g per låda

Handbakade och spröda
mini grissini bakade med
olivolja och smak av
gorgonzola.

Handbakade och spröda
mini grissini bakade med
olivolja, torkade tomater
och kapris.

RING FÖR ORDER: 08-594 510 70

KONSUMENTFÖRPACKAT

Smaksättare
Unika kryddblandningar.

Smaksättare
Vinäger & balsamico.

Smakrika och dryga kryddblandningar för både
kött och grönsaker.

Dessa ljuvliga smaksättare är verkligen en
delikatess för både mat och dessert.

9330 Bruschetta Classic

Enligt traditionellt italienskt
bruschettarecept. Framträdande tomatsmak,
vitlök och basilika.

Ostfylld
portobello

6 st glas à 75 g per låda.

9331 Bruschetta
Wild garlic

9336 Café de Paris

6 st glas à 65 g per låda.

6 st glas à 95 g per låda.

Lik Bruschetta Classic fast
här smaksatt med ramslök
och vitlök.

Med smak av kärlekens stad
– den klassiska Café de
Parissmaken. Passar till
gryta, kryddsmör m.m.

9356 Dadel Crema di Balsamico

Smak av solmogna dadlar med låg sötma. Passar
fint till sallad, ost och som smaksättare i såser.
6 fl. à 250 ml per låda.

Spa
het p nsk
otatis
,
re

c ep
vår w t på
ebb.

Enkelt och gott - klart på
några minuter.

9361 Granatäpple Crema di Balsamico

Portobello svampar
Grana Padano
Persilja
Röd lök
Bruschetta Wild Garlic
Olja
GÖR SÅ HÄR:
1. Skölj och dela svamparna,
ta bort stjälken.
2. Riv ost, hacka löken och
persilja, blanda i en bunke.
Tillsätt Bruschetta Wild Garlic
och olja. Blanda väl och fyll
svamparna.
3. Gratinera på 200°C i cirka
5-10 minuter tills osten smält.
4. Dekorera med persilja och
örter.
5. Servera som förrätt eller
tillbehör till grillen.
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ICKE
KYLA!

Smakrik, bra balans mellan sötma/syra.
Passar fint till sallad och som smaksättare
i efterrätter och dryck.
6 fl. à 250 ml per låda.

9343 Tzatziki

Enligt grekiskt recept med
rik vitlökssmak. Blanda med
grekisk yoghurt, riven och
avrunnen gurka samt lite
olivolja. Låt stå och dra.
Lång hållbarhet och dryg.
6 st glas à 65 g per låda.

9344 Patatas Bravas

Enligt traditionellt spanskt
tapasrecept. Här med lite
kraftfullare chiliton. Stek
potatis tillsammans med
olja och en tesked kryddblandning.
6 st glas à 90 g per låda.

9340 Parmesanblend

Kryddmix med parmesanost och italienska kryddor.
Blandas i olivolja, låt dra i
cirka 15 minuter. Perfekt till
pasta, bröd eller som bas i
piroger.
12 st glas à 75 g per låda.

9362 Tranbär Balsamvinäger

Lätt sötma och syra med härlig ton av tranbär.
Underbar på sallad och som smaksättare till gele,
grytor och i såser.
6 fl. à 250 ml per låda.

Grillade
primörer
Vårens guld – primörer på en
het grill. Perfekt som tilltugg
eller på grillbricka.
Skala och dela morötter, röd- och
gulbeta samt lök och sparris. Pensla
med Vegonade Garlic & Parmesan
eller olja och Tzatzikikrydda. Grilla
tills de får fin färg. Lägg upp på tallrik
och ringla över vår krämiga och
smakrika Dadel Balsamico.
GÖR EN DIP:
Blanda 2 dl Grekisk yoghurt med
2 msk av Tzatziki krydda. Låt vila i
cirka 5 minuter och ringla över lite
olivolja och hackad persilja.
Gott som tillbehör till grillat eller
till kvällens snacks.
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Hårdost
Spanska smaker.
Äkta spansk ost skapad på ko-, får och getmjölk.

8380 Tapasost la Reserva

Karameliserad tapas ost av typen
Abadesa, lagrad 10-12 månader.
Fantastiskt krämig och smakrik
med en tydlig ton av rostad toffé
och fudge.
24 förp. à 150 g per låda.

08962 Tapas Manchego

Tapas-ostbricka med manchego,
vaca (ko), cabra (get), oveja (får),
semi (ko-, får- och getmjölk) samt
ahumado – rökt ost från Baskien.
18 förp. à 200 gram per låda.

8378 Abadesa

Ko, får och getmjölk tillsammans
i härlig symbios. Krämig, mild och
lätt att tycka om.
12 förp. à 250 g per låda.

Italienska smaker.
Fantastiska Parmigiano Reggiano och Grana
Padano för både ostbricka och till mat.

PASTA PÅ ITALIENSKA
Kryddig pastarätt med
nedkokta tomater, peppar
och kalvfärs. Toppas med riven
Grana Padano.
8330 Parmigiano Reggiano,
16+ mån, D.O.P.

8331 Parmigiano Reggiano,
16+ mån, D.O.P.

Lev i förp. ca 1 kg per st.

Lev i förp. ca 400 g per st.

Äkta Parmigiano Reggiano lagrad
16+ månader! Från Emilia Romagna.
Härkomstcertifierad.

Äkta Parmigiano Reggiano lagrad
i minst 16+ månader! Från Emilia
Romagna. Härkomstcertifierad.

8340 Grana Padano,
lagrad i 20 mån, D.O.P.

Grana Padano lagrad i 20 månader
vilket är unikt. DOP-certifierad. Grana
Padano görs på avgräddad mjölk
och håller lite lägre fetthalt än en
Parmigiano.
Lev i förp. om 450 g per st.
eller 25 st per kartong, ca 10 kg
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Smaksättare
Magiska droppar.

Smaksättare
Passion och innovation.

Perfekt gåva till finsmakaren.

Smaksättare till enkel, snabb och hälsosam mat.

9274 Balsamvinäger di Modena
15 års lagring. Fantastiskt rik och fyllig smak. Fina undertoner
från druvorna och deras must. Till ostar och antipasti.
1 fl. à 40 ml per låda.

92003 Passionsfrukt

Passar i syrliga drinkar,
mojito, caipirinha,
i chokladkaka och
desserter.
6 fl. à 250 ml per låda.

92013 Vit tryffel

Passar bra till pastarätter och att ringla
över Carpaccio!
6 fl. à 250 ml per låda.

92004 Fikon & dadel

God på ost som Manchego, Gruyére, L’Etivaz.
Smaksätt fruktkakor.
6 fl. à 250 ml per låda.

Druvans
konstform.
Mussini har skapat Aceto
balsamico di Modena sedan
1890 med fokus på kvalitet
och smak.

9255 Crema Glaze, Fikon

Passar utmärkt till grillat både fågel
och kött samt dessertostar.
Dela ett färskt fikonl, fyll med ost och
ringla balsamico över.

Konsten att göra bra vinäger kräver
tålamod. Balsamvinäger skall lagras
och bli naturligt reducerad, den
speciella aceto bacter (bakteriekulturen) förädlar musten. Druvmusten
lagras allt från 3 år och uppåt.

6 fl. à 150 ml per låda.

En gång varje vinter byter man
trätunna med varierande träslag,
detta ger balsamicon dess karaktär
och nyans.
Fikon & dadel

Älskade fikon – sötma med
välbalanserad syra gifter sig
fantastiskt fint med sältan från
Prosciutto och ädelost.
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9250 Crema di
Modena, Glaze

9253 Crema Glaze,
Granatäpple

9272 Crema Glaze,
Tryffel

6 fl. à 150 ml per låda.

6 fl. à 150 ml per låda.

6 fl. à 150 ml per låda.

Till grillade eller färska
grönsaker, kött,
fisk eller till ostar.

Till grillad fisk, kött, ostar
och lamm. Pröva till
Pannacotta.

Rekommenderas till köttoch pastarätter samt
chokladdesserter.

Underbart djup och fina nyanser
med en moderat sötma. Ljuvlig till
sallader, såser, efterrätter såsom
glass, frukt och även till ostar.

RING FÖR ORDER: 08-594 510 70

KONSUMENTFÖRPACKAT

Fransk lemonade
Hantverk i generationer.

ST
ENDA A
LIG
NATUR OR
RÅVAR

Låg sockerhalt, smaksatt med äkta frukt och grönsaker.
Placera lemonaderna vid delidisken; färdigmaten,
i dryckeshyllan och vid frukt och grönt.

PINK GRAPE
Häll upp Pink Grapefrukt
lemonade i ett glas, fyll på
med is och dekorera med en
kvist rosmarin.

Läskande, kolsyrad
dryck med smak
av citron.

9410 Citron

Läskande, kolsyrad
dryck med smak
av grapefrukt.

9411 Grapefrukt

9412 Citron/Lime

9413 Citron/Mynta
Läskande, kolsyrad
dryck med smak
av citron och mynta.

Läskande, kolsyrad
dryck med smak
av blodapelsin.

12 fl à 75 cl per låda.

12 fl à 75 cl per låda.

12 fl à 75 cl per låda.

12 fl à 75 cl per låda.

12 fl à 75 cl per låda.

”

Perfekt till ostoch tapasbrickan!

Läskande, kolsyrad
dryck med smak
citron och lime.

”

Exklusiv och god drink,
– endast naturliga råvaror.

”

9414 Blodapelsin

Dryck som passar
till hela familjen.

SNART 100-ÅRIG DRYCK. Anrik och delikat kolsyrad dryck från huset Rieme boissons, i Frankrike.
Sedan starten 1921 har Rieme boissons skapat kolsyrade och läskande lemonader. Med fokus på
traditionella produktionsmetoder och endast naturliga råvaror skapar huset fantastiska dryckeshantverk ”savoir faire” som överlämnats från far till son. Rieme-familjen är stolta över sina rötter
och sin historia och har noggrant bevarat det ursprungliga receptet på deras berömda lemonade.

PAUL och THOM i samarbete
med Delikatessgrossisten.

Beställ direkt via:
vxl: 08-594 510 70
paulochthom

Tapasdrink.
En drink som passar lika bra
med eller utan alkohol. Fyll ett glas
med krossad is eller iskuber.
MOJITO
Häll upp citron/mynta
lemonade och dekorera med
myntablad och lime.

LIMONE
Häll upp citron/lime
lemonade och dekorera
med citronskivor.

PAULochTHOM
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www.paulochthom.se
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SÄSONG & KAMPANJ

Säsong
Produkter endast för beställning.
Högkvalitativ tysk salami mantlad med olika kryddblandningar
och smakrika patéer.
SÄSONGSVARA
99002 Patébricka du Chef

GE BO
R
EN GO T
PRESEN D
T!

Patébricka med 8 st små delikata patéer i smakerna:
tranbär-, grönpeppar-, mandel- och lantpaté.
5 förpackningar à 8 x 25 g/låda.

✔ Högkvalitativ och
lufttorkad salami
✔ Tre smaksättningar
✔ Presentförpackning
på köpet!

SÄSONGSVARA
078 Salamibricka Bistro

Högkvalitativ tysk salami förpackad
i trevlig presentkartong. Innehåller:
peppar-, mexican och örtsalami.
3 st salami à 200 g per låda.

SÄSONGSVARA

0755 Pepparsalami

SÄSONGSVARA

Kallrökt och lufttorkad tysk kvalitetssalami i bit, mantlad med krossad vitoch svartpeppar.
12 förp. à 200 g per låda.

SÄSONGSVARA

0756 Örtsalami

Kallrökt och lufttorkad tysk kvalitetssalami i bit, mantlad med örtkryddor.
12 förp. à 200 g per låda.

0757 Mexican salami

Kallrökt och lufttorkad tysk kvalitetssalami i bit, mantlad med en kryddblandning av mexikanskt snitt.
12 förp. à 200 g per låda.

99011 Vitlökspaté

99012 Grönpepparpaté

6 förp à 400 g per låda.

6 förp à 400 g per låda.

6 förp à 400 g per låda.

SÄSONGSVARA
99003 Ankleverpaté

Lyxig ankpaté med
gräddig textur och finstämd smak. God med
mogna söta päron.
8 förp à 230 g per låda.

KAMPANJVARA
46032 Pepparsalami

Bokrökt kvalitetssalami
mantlad med krossad
peppar.
20 förp. à70 g per låda.
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KAMPANJVARA
46033 Vitllöksalami

Bokrökt kvalitetssalami
mantlad med krossad vitlök.
20 förp. à 70 g per låda.

KAMPANJVARA
46034 Örtsalami

KAMPANJVARA
46035 Chilisalami

Bokrökt kvalitetssalami
mantlad med örtkryddor.

Bokrökt kvalitetssalami
mantlad med Chili.

20 förp. à 70 g per låda.

20 förp. à 70 g per låda.

SÄSONGSVARA

99010 Lantpaté

En klassisker.
Delikat och fin i smaken.

SÄSONGSVARA

SÄSONGSVARA

SÄSONGSVARA

Delikat med god
vitlökssmak.

SÄSONGSVARA
99004 Gåsleverpaté
med russin

Lyxig gåsleverpaté med
gräddig textur och
finstämd smak.
8 förp à 230 g per låda.

SÄSONGSVARA
99009 Tranbärspaté

Smakrik och välbalanserad tranbärspaté i
smidig förpackning.
6 förp à 200 g per låda.

SÄSONGSVARA

99022 Grönpepparpaté,

99023 Tranbärpaté,

1 paté à 1 kg per förp.

1 paté à 1 kg per förp.

Klassiskt grovmalen lantpaté
med grönpeppar. Passar
bra som som förrätt med
cumberlandsås.

Utmärkt med fin smak
av grönpeppar.

Klassiskt finmalen lantpaté
med frisk smak av tranbär.
Perfekt till bufféer och
förrätter.

RING FÖR ORDER: 08-594 510 70

KONSUMENTFÖRPACKAT
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SMAKSÄTT DINA GRÖNSAKER

Matmagi för det gröna köket – färdig att användas.
Passar till alla grönsaker, färska som frysta. Skär upp,
blanda med Vegonade och tillaga i ugn eller stekpanna.
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Matmagi för det gröna köket – färdig att användas.
Passar till alla grönsaker, färska som frysta. Skär upp,
blanda med Vegonade och tillaga i ugn eller stekpanna.

Matmagi för det gröna köket – färdig att användas.
Passar till alla grönsaker, färska som frysta. Skär upp,
blanda med Vegonade och tillaga i ugn eller stekpanna.

MANGO & CHILI

ROASTED PEPPERS

KRYDDA - SMAKSÄTTARE - SÅS

KRYDDA - SMAKSÄTTARE - SÅS

KRYDDA - SMAKSÄTTARE - SÅS

KRYDDA - SMAKSÄTTARE - SÅS

KRYDDA - SMAKSÄTTARE - SÅS

C

M

Y

CM

MY

CY
C
CMY
M
K
Y

CM

MY

CY

CMY
C
K
M

Y

CM

MY

CY

ARIZONA

BLACK GARLIC

CMY

SMAKSÄTT DINA GRÖNSAKER
KRYDDA - SMAKSÄTTARE - SÅS

Matmagi för det gröna köket – färdig att användas.
Passar till alla grönsaker, färska som frysta. Skär upp,
blanda med Vegonade och tillaga i ugn eller stekpanna.

130 Snacksalami

Smidig 1/4-pall fylld
med våra ölkorv
4-pack.

Smidig 1/4-pall fylld
med våra snacksalami
100 gram.

210 förp. à 160 g per
display.

266 förp. à 100 g per
display.
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124 Ölkorv Twinpack

Smidig 1/4-pall fylld med
våra twinpack ölkorv 100 g.
240 förp. à 100 g per display.

9070 Display tapas minifuet

Praktisk och smidig display på
1/4-pall. Mixad med 10 kartonger
per sort. Toppskylt efter säsong
och kampanj.
240 förp. à 100 g per display.
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Matmagi för det gröna köket – färdig att användas.
Passar till alla grönsaker, färska som frysta. Skär upp,
blanda med Vegonade och tillaga i ugn eller stekpanna.
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159 Ölkorvsdisplay

SMAKSÄTT DINA GRÖNSAKER
Matmagi för det gröna köket – färdig att användas.
Passar till alla grönsaker, färska som frysta. Skär upp,
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9575 Vegetarisk halvpall

Välfylld halvpall med hållbara produkter.
Perfekt för både matlagning och
tapastallriken. Passar bra för både små
och stora butiker.
72 påsar á 90-100 g Vegonade, 5 sorter
70 påsar á 250 g oliver & peperoni. Zip-lock
144 burkar á 250 g Inläggningar

9780 Halvpallsdisplay Vegonade

Halvpallsdisplay i tre lager fylld med alla 6 sorter: Arizona,
Black Garlic, Roasted Peppers, Mango & Chili och Italy.
432 förp. à 90-100g per display.
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08936 Serranodisplay

40

9570 Olivdisplay

Smidig 1/4-pall fylld med
skivad Serranoskinka.

Smidig 1/4-pall fylld med
oliver i smart zip-lock förp.

480 förp. à 70 g per
display.

210 förp. à 250 g per display.

08937 Tapas mixdisplay
Smidig 1/4-pall fylld med
ölkorv, serranoskinka och
cocktailinläggningar.
120 x 70 g Serrano
40 x 80 g Salamichips
75 x 160 g Ölkorv
60 x 250 g Cocktail

8100 Cocktaildisplay

Smidig 1/4-pall fylld med
våra cocktail inläggningar.
144 burkar à 250 g per
display.

158 Salamichips display

Mixad halvpall med salamichips av
sorterna; Lucifers Love, Delikryddad,
Classic, Vitlök och chili.
348 förp. à 80g per display.
RING FÖR ORDER: 08-594 510 70

93.000
kr
i försäljning och
24.000
kr
i marginalkronor
på 2 veckor.

DET SKALL VARA ENKELT ATT GÖRA AFFÄRER.

Tillsammans med vår egna snickare skapar vi unika säljlösningar fyllda
med högkvalitativa produkter – anpassat efter just era behov.
Hör av dig så berättar vi mer!

Skansvägen 25, 195 72 Rosersberg
08-594 510 70
info@paulochthom.se
www.paulochthom.se
paulochthom
PAULochTHOM

