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SOMMARENS
SMAKER.

Grilla serranolindad sparris,
avsluta med att ringla över lite
Dadel balsamico.

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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SALUHALL

Vi gör det enkelt för er.
Nu kan ni beställa skivad och
kfp-packad chark från
våra storsäljare.
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LÖSVIKT

Skinka
Delidiskens storsäljare.
Välj bland svensktillverkade och rökta skinkor, Italienskt kokt skinka,
rostbiff och kalkon smaksatt med vår egna Bruschetta krydda.
SVENSK
KÖTTRÅVARA

22065 Bränneboskinka

Rökt enmuskelskinka av traditionellt snitt.
Mustig och väl utvecklad rökighet.
Vikt cirka 2,5 kg.

2266 Bruschettaskinka

Saftig skinka smaksatt med vår egna
Bruschettakrydda.
Vikt ca 2 kg.

SVENSK
KÖTTRÅVARA

SOMMARGOTT. Linda tunna
skivor av Bränneboskinka runt
sparrisen, pensla med lite rapsolja
och lägg på grillen.

2265 Honungsskinka

Mager kvalitetsskinka, milt rökt
och honungsmarinerad. Fin balans
mellan sötma och sälta.
Vikt ca 2 kg.

SVENSK
KÖTTRÅVARA

”Glada grisar från svenska gårdar”
Sveriges mest sålda skinka – Brännebo – kommer
från de småländska slätterna. Rökning sker
enligt gamla traditioner och ger skinkan en
väl utvecklad och rökig ton.

22025 Åhus Ålarökt skinka

22035 Höglandsskinka, basturökt

Vikt ca 3 kg.

Vikt ca 3 kg.

Handlagd helmuskelskinka och
traditionellt rökt som ål med endast
naturliga tillsatser.

Handlagd helmuskelskinka.
Rökt över vedeldat aggregat med
endast naturliga tillsatser.

3054 Prosciutto Cotto Azzuro

Ferrarini gör den kanske bästa italienska
skinkan, kokt i saltvatten med
21 aromatiska örter. Denna cotto
Azzurro är saftig och smakrik.
Vikt ca 3,5 kg.

KALKON

SVENSK
KÖTTRÅVARA

2550 Rostbiff, grillad

Svensktillverkad rostbiff av
helmuskelårvara från Tyskland.
Marinerad och grillad.
Vikt ca 3,5 kg.
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2621 Pastrami

Flatrökt och pastramikryddad från
helmuskelskinka.
Saftig och välbalanserad sälta.
Vikt ca 3 kg.

2391 Kalkonbröst, bruschetta

Ugnsstekt sous-vide, kryddad
och smaksatt med bruschetta kryddblandning, därefter rökt.
Vikt ca 2,5 kg.
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Smaksatt chark
Skivad tradition.

PIZZA BIANCO. Grunda pizzan med
olivolja och pressad vitlök, grädda på
250°C i cirka 10 minuter. Toppa med
ruccola, färska tomater, mortadella och
skivor av Parmigiano Reggiano.

Belgisk delikatesslimpa och Italiensk Mortadella perfekt
för både måltid och smörgåstårta.
NÖTF

KYCKLING
OCH
KALKON

1410 Cocoq paprika

Cocoq av kyckling- och kalkonkött med
paprika, morötter och fin kryddning.

RI

1430 Delikatesslimpa

3910 Mortadella Farcitella, NÖTFRI

Vikt ca 2,5 kg.

Vikt ca 5 kg.

Belgisk delikatesslimpa, kryddig och
mycket finmald fläskfärs.

Vikt cirka 2,5 kg.

3905 Mortadella Bologna I.G.P

Traditionellt kokt mortadella smaksatt
med svartpepparkorn. Fin konsistens
och mild smak.
Vikt ca 3 kg.

Smaksatt med oliver och kryddor.
Smakrik och saftig.

3906 Mortadella Pistage

Klassisk italiensk Mortadella. En bra
mortadella kokas långsamt på relativt
låg temperatur och får en fin konsistens
och mild delikat smak.
Vikt ca 3 kg.

MORTADELLA – tunt skivad klassiker.
Rund och delikat smak med mild ton av vitlök.
Perfekt som pålägg eller till antipastitallriken. Tillverkad enligt italiensk hantverkstradition.
Mortadella är en kokt, varmrökt påläggskorv. Mortadella har sitt ursprung i de italienska provinserna
Bologna och Parma. En klassisk mortadella ska bestå av finmalet kalvoch fläskkött. Det ska finnas
insprängda bitar av tärnad tunga och grisfett (späck). Kryddningen bestod traditionellt av myrtenbär,
andra smaksättningar är oliver, pistage nötter och soltorkade tomater.
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Lufttorkat
Europas premiumskinkor.
TIPS. Ugnsrosta dina salamichips
för en krispig touch. Värmen tar fram
smakerna och sältan.

Prisbelönta och varsamt hanterade. Välj bland
vällagrade och lufttorkade skinkor.

0881 Serrano Centro

Kärnan av Serranoskinkan med
en andra torkning. Nötig smak.
Lufttorkad i minst 11 månader.
Får plats i alla skärmaskiner, putsad
för minimalt svinn i butik.

0889 Serrano rektangulär

Serrrano formad till ett block för lättare
hantering i skärmaskinen. Fin sälta och
sötma med lite nötkarraktär.
Vikt ca 3 kg.

Vikt cirka 3 kg.

3050 Prosciutto di Parma
Pelatello D.O.P

Praktisk pelatelloskärning som ger hela
fina skivor med ett minimum av svinn.
Lufttorkad i minst 13 månader. Nötig
och med ljuv sötma i sluttonerna.

3052 Prosciutto Crudo extra

Suverän kvalitet med lång
lufttorkning i minst 10 månader,
mycket finstämd smak.
Vikt ca 6 kg.

0883 Jamon Duroc Centro

Högkvalitativ lufttorkad spansk skinka
av grisrasen Duroc, bra fettmarmorering,
saftig och med smak liknande Iberico.
Putsad och lufttorkad 20+ månader.
Vikt ca 5-7 kg.

1440 Mignonskinka, kallrökt

Ett lyxigt alternativ till lufttorkade
produkter. Går att skära tunt och ser
ut som en lufttorkad. Smaken är mild
och rökig med en god sälta.
Vikt ca 4 kg.

Vikt ca 6 kg.

3085 Bresaola Punta D`Anca

Bresaola som traditionen bjuder.
Lufttorkad av nötrulle (oxinnanår)
från Valtellinadalen. Lufttorkad i ca.
11-12 månader.
Vikt ca 1,5-2 kg.
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3040 Prosciutto di Parma D.O.P
Helmuskelskinka, lufttorkad
i 14-16 månader. Ljuvligt smakrik
med sälta och härlig doft.
Vikt ca 7 kg.

3113 San Daniele

Lufttorkad i minst 12 månader.
Karakteristisk sötma och kraftig arom.
Vikt ca 7,5 kg.
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Gårdstillverkat
Från jord till bord.

”Bra råvaror, salt, havsvind och tid”
Böljande gröna vidder, här strövar grisarna
fritt och bökar efter föda. Denna miljö bidrar till en
en naturlig tillväxt. Enda tillsatserna är salt, tid
och den naturliga bergsluften från havet.

Mathantverk från Subissati med fokus på naturens resurser
samt kärlek, tradition och tålamod.
GÅRDS
TILLV.

3705 Gårdsprosciutto 18+

Lufttorkad i minst 18 mån.
Ljuvligt smakrik, kryddighet, sälta
och härlig doft. Unik!
Vikt cirka 3,5 kg.

GÅRDS
TILLV.

3706 Gårdscoppa fänkål

Lufttorkad av utvald råvara,
mantlad och kryddad med fänkål.
Vikt ca 3,5 kg.

GÅRDS
TILLV.

3711 Gårdsprosciutto rödvin
Lufttorkad i 12 månader.
Marinerad 14 dagar i rödvin.
Vikt ca 3,5 kg.

Vikt ca 2,5-3 kg.

3712 Gårdsprosciutto tryffel

Lufttorkad i minst 14 mån. Smaksatt
med färsk tryffel och vitlök! Riklig
smak och fin sälta. En riktig höjdare!
Vikt ca 3-3,5 kg.

3701 Gårdssalami fänkål

Lufttorkad i 60 dagar, kryddad
med det finaste urval av
kryddor, fänkål och köttråvara.
Ljuvlig dolce. Smälter i munnen.
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3708 Pancetta gårdstillverkad

Lufttorkad panchetta, kryddad med
italienska örter. Perfekt att smaksätta
pastarätter med.

GÅRDS
TILLV.

GÅRDS
TILLV.

Vikt ca 2 kg.

GÅRDS
TILLV.

GÅRDS
TILLV.

3703 Gårdssalami tryffel

Lufttorkad i 60 dagar och är
beredd av utvald köttråvara,
kryddad med gårdsplockad
tryffel. Ljuvliga tryffeltoner.
Vikt ca 1 kg.

GÅRDS
TILLV.

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING.
För att skapa merförsäljning har
vi tagit fram en linje som ser ut
som butiksförpackat.

3726 Gårdssalami Diavola

Lufttorkad i 60 dagar, beredd av
utvald köttråvara kryddadmed äkta
chili. Riktigt stark smak med
hetta i eftertonerna.
Vikt ca 2 kg.

RING FÖR ORDER: 08-594 510 70
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Salami
Med fokus på tradition.
Aromatiska och smakrika salamis med fin struktur
och hög lagringstid skapade enligt tradition.

GÅRDS
TILLV.

3701 Gårdssalami fänkål

Lufttorkad i 60 dagar, kryddad
med det finaste urval av
kryddor, fänkål och köttråvara.
Ljuvlig dolce. Smälter i munnen.
Vikt ca 2 kg.

3060 Salami Milano

Italiensk salami från Ferrarini enligt traditionen i Milano. Lufttorkad i 60 dagar
Finmald och mild smak.
Vikt ca 1,3 kg.

GÅRDS
TILLV.

3703 Gårdssalami tryffel

Lufttorkad i 60 dagar och är
beredd av utvald köttråvara,
kryddad med gårdsplockad
tryffel. Ljuvliga tryffeltoner.
Vikt ca 1 kg.

340 Salami Milano

GÅRDS
TILLV.

3726 Gårdssalami Diavola

Lufttorkad i 60 dagar, kryddad
med det finasteurval av kryddor, chili
och köttråvara. Riktigt stark men med
mycket egen karaktär.
Vikt ca 2 kg.

325 Salaggio med Taleggio

Tysk premiumsalami smaksatt med
den italienska ädelosten Taleggio.
Finstämd smak och sälta.

499 Picksalami, kallrökt

Klassisk ungersk Picksalami.
Finmald och finstämd i smaken
med schalottenlök.

Vikt ca 1 kg.

Vikt ca 1,5 kg.

Kallskuren
tapas.

355 Salami Napoli

Italiensk lufttorkad salami enligt
traditionen i Milano. Griskött blandat
med rödvin. Mild smak.

Italiensk salami från Negri enligt
traditionen i Neapel. Griskött blandat
med lite späck. Välbalanserad smak.

Vikt ca 1,2 kg.

Vikt ca 2 st x 1 kg.

Så enkelt att förbereda
och timmar av njutning.
Vi vill att det skall vara enkelt att njuta
av riktigt god mat utan att behöva
vara en mästerkock. Det enda du
behöver göra är att välja ut några
favoriter, öppna och lägg upp!

330 Salami Ventricina

Italiensk salami från Negri enligt
traditionen i Abruzzo. Intensiv smak
och grov struktur.
Vikt ca 2 st x 1 kg.

335 Salami Spianata Piccante

Italiensk salami från Negri enligt
traditioneni Lazio. Intensiv smak,
vacker form.
Vikt ca 2 st x 0,8 kg.

088 Chorizo stark

Traditionell chorizo, stark och mustig.
Lufttorkad i minst 60 dagar.
God på pizza och som pålägg.
Vikt ca 1,5 kg.

1450 Fransk Lantsalami

Absoluta toppklass i salami, traditionellt tillverkad i Ardennerna,
mager och ompysslad under upp till 90 dagar. Lagrad i rum med
camembert kultur på väggar som gradvis går över till salamin under lagringen.
En underbar subtil smak som gradvis vänder mot camembert ton och
varar länge utan att vara påträngande. Sa vi att den är vacker också?
Bitar utan behov av avmantling om cirka 1,5 kg

För en festligare servering, lägg upp
i små skålar på en skärbräda eller
bricka. Lägg charken i små luftiga
högar som lockar till plock.
Goda tillbehör: färska fikon, vindruvor,
physalis, grissini och färskt stenugnsbakat bröd.

Vikt ca 1,5 kg.
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Salami
Mantlad & smaksatt salami.
Högkvalitativ salami både smaksatt och mantlad med
kryddor och örter för bästa smakupplevelsen.

1012 Hjärtformad pepparsalami

Tysk högklassig salami formad till ett
hjärta. Kallrökt, lufttorkad och rullad i
svart- och vitpeppar.
Vikt ca 1,5 kg.

1042 Hjärtformad ostsalami

1072 Hjärtformad kryddsalami

Tysk högklassig salami formad till ett
hjärta. Kallrökt, lufttorkad och rullad i 10
månaders lagrad Parmesan.

Tysk högklassig salami formad
till ett hjärta. Kallrökt, lufttorkad och
mantlad med kryddor.

Vikt ca 1,5 kg.

Vikt ca 1,5 kg.

KALKON

082 Kalkonsalami

Fläskfri och bokrökt premiumsalami
skapad endast på kalkonkött och
vegetabiliskt fett.
Vikt ca 2 kg.

1090 Blomformad salami

Tysk premiumsalami, kallrökt och
lufttorkad och blomformad. Ädelostsalami smaksatt med äkta Gorgonzola.
Vikt ca 2 kg.

1455 Vitlöksformad salami

Kallrökt premiumsalami med tydlig smak
av vitlök. Den vitlöksformade salamin
smyckar disken och bidrar
till upplevelsen av sortimentet.
Vikt ca 2,2 kg.
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Salami
Mantlad & smaksatt salami.
Högkvalitativ salami både smaksatt och mantlad med
kryddor och örtkryddor för bästa smakupplevelsen.

1010 Pepparsalami

Premiumsalami, kallrökt, lufttorkad
och rullad i svart- och vitpeppar.
Vikt ca 2 kg.

1060 Tomat/basilikasalami

Premiumsalami, kallrökt,
lufttorkad och rullad i basilika,
tomat, kryddor och persilja.
Vikt ca 2 kg.

1045 Salami Napoli

Premiumsalami, kallrökt, lufttorkad
och rullad i ost och napolitanska
kryddor.
Vikt ca 2 kg.
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1020 Vitlökssalami

Premiumsalami, kallrökt, lufttorkad
och rullad i krossad vitlök.
Vikt ca 2 kg.

1031 Örtsalami

Premiumsalami, kallrökt och
rullad i franska örtkryddor
med smak från Provence.
Vikt ca 2 kg.

1061 Grönpepparsalami

Premiumsalami, kallrökt och
lufttorkad salami rullad i hel
Madagaskar grönpeppar.
Vikt ca 2 kg.

1040 Ostsalami

Premiumsalami, kallrökt,
lufttorkad och rullad i en ostmix
av Emmentaler och Comté.
Vikt ca 2 kg.

1016 Chilisalami

Premiumsalami, kallrökt, lufttorkad
och smaksatt och rullad i chili.
Vikt ca 2 kg.

RING FÖR ORDER: 08-594 510 70
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Tapas
Marinerade inläggningar.
Plocksortiment i lösvikt för delidisken – fyll på med
våra smakrika, marinerade grönsaker.
STORSÄLJARE

7092 Grön Peperoni med färskost

Färskostfyllda avlånga gröna peperoni
med mediumstyrka.
Goda som snacks eller till grillat kött.

7093 Röd Peperoni med färskost

5060 Olympia Olivmix

2 påsar á 1 kg per förp.

2 påsar á 1,3 kg per förp.

Gröna oliver utan kärna med valnötter och pesto, i marinad av
vegetabilisk olja.

Fin mix av gröna oliver och äkta
kalamataoliver samt kryddor i en
marinad av vegetabilisk olja.

7094 Gröna oliver med färskost

Färskostfyllda röda peperoni i en
marinad av vegetabilisk olja.
Goda som snacks eller till grillat kött.

Urkärnade fina gröna oliver fyllda med
ost av fetatyp som marinerats i vegetabilisk olja med kryddor.

Vikt ca 2,85 kg.

Vikt ca 2,85 kg.

Vikt ca 2,85 kg.

5050 Pestooliver med valnötter

5400 Örtvitlöksklyftor

Varsamt handskalade och marinerade för att få det rätta tuggmotståndet. Örtsmak som är rik och
mustig. Utan konserveringsmedel
eller andra tillsatser.

STORSÄLJARE

2 tråg á 1,2 kg per förp.

5410 Chilivitlöksklyftor

Varsamt handskalade och marinerade
för att få det rätta tuggmotståndet.
Rik chilismak utan konserveringsmedel
eller andra tillsatser.
2 tråg á 1,25 kg per förp.

Plocka dina
favoriter.
Fredagslyx i all enkelhet.
Smaksätt Focaccia med
oliver och pepperballs.

7095 Soltorkade tomater
med färskost

Balsamvinägermarinerade soltorkade
tomater, lagda i två och två med
färskostfyllning mellan. Till grillrätter
eller som tapas.

7096 Pepino Rosso med färskost

7090 Soltorkade tomater

Fantastiska, färskostfyllda, urkärnade
röda sötpepparfrukter i marinad med
raps och olivolja. Goda till grillat eller
som tapas och snacks.

Vikt ca 2,85 kg.

Skapa en säljande
delidisk med en mix
av inläggningar.
Lägg upp i transparenta
cylinderformade skålar
och skriv skyltar.
Sambandsexponera
med tilltugg.

I marinad av vegetabilisk olja med
oregano, basilika och rostade pinjekärnor. Mustig och smakrik.
Levereras i hink om 2,85 kg.

Vikt ca 2,85 kg.

STORSÄLJARE
GRISSINI.

Handbakad lyx
från Italien.
Njut som tilltugg
till maten eller
som snacks. God
att doppa i
tzatziki med Pros
ciutto.

7590 Teufli, röd med färskost

Röda starka pepperoni fyllda med
färskost i marinad.
2 tråg á 0,75 kg per förp.

Enkelt att förbereda och ren
vardagslyx för kunden. Baka ut
Focaccia, smaksätt med våra
inläggningar.
Merförsäljning – skapa färdig
kikärtsröra smaksatt med Pepperballs, skapa färdig pastasallad med
färskostfyllda oliver och skapa
egna portionsförpackningar med
tapasmix.

ServeTIPS!
proscira med
utto
lindad
grissi runt
nin.

Kika in här för fler
pauloch thom

matiga tips!

PAULoch THOM

7778 Pepperdew fylld med färskost
Vår storsäljare Pepperballs! Färskostfyllda, söta urkärnade röda sötpepparfrukter från Sydafrika. Ligger
i marinad av raps och olivolja.
2 tråg á 1 kg per förp.
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Ost
Smakrika ostar från Europa.
Flertusenåriga traditioners ystande har bitit sig fast och är en
uppskattad och viktig del av svensk matkultur.
Tillverkning/lagring:
Get

Får

Ko

Vinnare av priset
”SUPER GOLD”

Lagringstid, månad

på den årliga tävlingen
World Cheese Awards 2018.

8485 Gouda Tryffel

Krämig och mjuk Holländsk Gouda ost gjord på pastöriserad
komjölk. Tryffelost har en väldigt karaktäristisk och markerad smak;
en riktig upplevelse för dina smaklökar. Tryffelosten är en halvlagrad
goudaost som lagrats naturligt vilket ger den en lätt och krämig
nyans. Generös smak av italiensk tryffel. Ett måste för tryffelälskaren!

8375 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.
Vinnare av priset ”SUPER GOLD” på den årliga tävlingen World Cheese
Awards som hölls den 2/11-2018 i Bergen.
Vikt ca 3 kg per styck.

Vikt ca 4,5 kg per styck.

8483 Gouda, kokos

Innovation på sin spets med
insida som är kombinerad av
komjölk och kokosgrädde.
Komjölken är pastöriserad
och lagringstiden är ca 15
dagar.
Vikt ca 4 kg per styck.

8811 Honey Bee Getost

Innovativ ost från Holland,
gjord på pastöriserad
getmjölk och honungsarom.
Lagringstiden är kort,
ca 15 dagar.
Vikt ca 4 kg per styck.

8481 Gouda Isabella

Härlig smak och textur, gjord
av pastöriserad komjölk, lagringstid 12 månader. Subtilt
nötig ton med aningens
sötma i ﬁnishen.
Vikt ca 10,5 kg per styck.

8482 Gouda Serafina

Härlig smak och textur, gjord
av pastöriserad komjölk. En
riktigt häftig smak för konnässören som uppskattar tydligt
kristalin och sälta.

8374 Abadesa, ko/får/get

Pressad hårdost från Spanien gjord
på en blandning av ko-, får- och
getmjölk. Lagrad 2 mån. Klassiskt
halmmönster enligt Spansk tradition.
Vikt ca 3 kg per styck.

8373 Spansk getost

Pressad hårdost från Spanien gjord på
getmjölk. Lagrad 2 mån. Klassiskt
halmmönster enligt Spansk tradition.
Trevlig textur med mild smak.
Vikt ca 3 kg per styck.

Vikt ca 10,5 kg per styck.

8372 Berusad getost D.O.P.

Spansk pressad hårdost, DO-certifierad
från regionen Murcia, i Spanien. Gjord på
pastöriserad getmjölk och lagringstid ca
3-4 månader. Krämig och god i smaken
med mild men tydlig getost smak.
Vikt ca 2,5 kg per styck.

2017

GULDVINNARE

på Gourmetquesos
Salon de Gourmets
i Madrid

8484 Gouda +36 mån

Holländsk ost gjord på
pastöriserad komjölk.
Mycket liten produktion.
Stora, kraftiga smaker med
imponerande finish! Helt torr
som parmesan fast med
smörkolaton.
Vikt ca 10 kg per styck.
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8339 Parmigiano Reggiano

DOP-certiﬁerad. Kompakt, torr, något grynig, hård
men smälter ändå i munnen! Mycket ﬁn balans mellan smakrik/
sälta. Komjölken är opastöriserad och lagrad 22-24 mån.
Vikt ca 40 kg per hjul.

8370 Ädelost Reny Picot

Spansk blåmögelost med härligt
kraftfull smak. Gjord på pastöriserad ko- och fårmjölk. Vann GULD
på Gourmetquesos på Salon de
Gourmets i Madrid i april 2017.
Bästa spanska ädelosten.

8371 Manchego D.O.P.

Spansk pressad hårdost gjord på
fårmjölk från regionen La Mancha.
Typiska halmmönstret!
Vikt ca 3 kg per styck.

TIPS: För bästa smak, servera

de spanska ostarna rumstempererad i tunna skivor (ca 3-5
mm) i klassisk trekantsform.

Vikt ca 2,5 kg per styck.

RING FÖR ORDER: 08-594 510 70

SÄSONGSVAROR

Paté
Lyxig paté för delidisken.
Perfekt för för alla festliga högtider.
Välj bland traditionella patéer med smak av vilt.

99019 Lantpaté, grovmalen.

99022 Grönpepparpaté, grovmalen

99023 Tranbärpaté, finmalen

1 paté á 1 kg per förp.

1 paté á 1 kg per förp.

1 paté á 1 kg per förp.

99026 Vildsvinspaté

99027 Rådjurspaté

99028 Ankleverpaté

1 paté á 1,5 kg per förp.

1 paté á 1,5 kg per förp.

Fin klassiker som passar bra
som förrätt med cumberlandsås.
En favorit för många!

Exklusiv vildsvinspaté. Viltton och
mustighet som matchas av en
tranbärsgele, eller annan sötma
med fin syra.
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Utmärkt med fin smak av grönpeppar. Klassiker som förrätt med cumberlandsås. En favorit!

Exklusiv och populär rådjurspaté
med krämighet och fin textur.
Delikat till en rödlöks- och 
balsamico-kompott.

Riktigt trendig paté med frisk smak
av tranbär. Perfekt till bufféer och
förrätter.

Lyxig och attraktiv ankpaté med
gräddig textur och finstämd smak.
God med mogna söta päron.
1 paté á 1,5 kg per förp.

RING FÖR ORDER: 08-594 510 70

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

