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Ja, nu är julen här igen och för 24:a året i rad har vi glädjen 
att presentera ett nytt fräscht sortiment av Matgåvor att 
glädja dina medarbetare och kunder med. 
  Välj något som uppskattas av alla, en Matgåva fylld 
med noga utvalda läckerheter som ingen kan motstå. 
  Alla våra Matgåvor innehåller delikatesser av högsta 
kvalitet från såväl svenska som utländska producenter. 
Rökta korvar och chark av svensk köttråvara från Per i 
Viken och Heberleins. Spanska och italienska charkuterier,
goda ostar från Europas olika hörn med goda tillbehör, 
tryffelchoklad, spröda ostsnacks och mycket, mycket mer. 
  Delikatesserna är snyggt förpackade i vackra present-
kartonger eller i korgar som är väl anpassade till sitt inne-
håll. Det första intrycket när en gåva räcks över är lika 
viktigt som ett läckert innehåll. Matgåvorna är samman-
satta som menyer där man kompletterar med sallad, bröd 
och lämplig dryck och sedan är det bara att njuta. 
  Enkelhet för mottagaren gör Matgåvan ännu mer 
uppskattad. 

Leveranser
Det är enkelt att handla av oss. Det enda du behöver göra är 
att ringa, maila eller faxa in din beställning till oss, så sköter 
vi resten. 
  Våra matgåvor levereras med kyltransport vid behov 
från dörr till dörr på önskad leveransdag över hela landet. 

Alla våra leveranser är bevakade. Med 24 års erfarenhet 
vet vi att vi är bra på logistik!   
  För att säkerställa leveransen ytterligare behöver vi ha 
namn samt telefonnummer, helst mobilnummer, till den 
kontaktperson som ska ta emot godset på plats.   
  KOM IHÅG! Merparten av våra Matgåvor är färsk-
varor och bör efter leverans få fortsatt sval förvaring. 
  Leverans sker under vecka 49-51. Önskas tidigare 
leverans så kontakta oss i god tid. Vi gör allt för att Era 
kunder ska bli nöjda.

Övrigt att tänka på
Om ni önskar bipacka julkort så tillkommer en avgift på 
15:-/st. Julkorten behöver vara oss tillhanda senast i 
vecka 47. Om era kunder önskar en unikt sammansatt 
Matgåva så hjälper vi er gärna med detta. Vi har ett mycket 
stort urval av produkter att tillgå, så allt är möjligt.

Betalningsvillkor 20 dagar netto.
Matmoms tillkommer på alla priser med f.n. 12 %.

Frakt tillkommer med en minimikostnad 
på 450 kronor.

Maila, faxa eller ring in din 
order till oss så tar vi hand 
om allt!

Med vänliga hälsningar 

Karin

KarinsMatgåvor24år

Låt oss hjälpa er till en smakfull lösning!
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LɜɄɑǸ�(ɤȵǾɄɑȇȐɜ
ALLT SOM FÖRHÖJER ETT LÄCKERT JULBORD

Pris: 
399 kr

Art nr:
1525

�ammaldags rökt korvring, löksill och senapssill, julsenap och en 
fantastisk gubbröra.
En vällagrad engelsk whiskycheddar på 400 g och en god blåmögelost 
som självklara tillbehör. Avnjut gärna whiskycheddarn rumstempere-
rad då den sanna smaken framträder som bäst.
Som avslutning på en god måltid har vi packat med en tryffelchoklad 
som smälter i munnen. 

INNEHÅLL: Engelsk Whiskycheddar 400 g • Vikenring, rökt korvring 320 g • Julsenap 250 g 
• Gubbröra 200 g • Löksill 260 g • Senapssill 260 g • Blåmögelost 100 g • Tryffelchoklad 200 g

• Allting snyggt packat i en presentkartong klar att räcka över.
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�n klassisk låda med prinskorv, 
”hemlagade köttbullar” från Per i Viken, 
presssylta och en underbar leverpastej 
och hemlagad  smakrik senap. 
Perfekt julmat.

INNEHÅLL: Prinskorv 500 g • Stark och söt 
senap 250 g • Leverpastej 200 g • Rökt korvring 320 g 

• Köttbullar 200 g • Pressylta 200 g
 • Allting snyggt packat i en presentkartong.

LȰʒȽɕȰ�(ɤȵǾɤпˌ

,ɄɑɨȵʒȇǸȽ
Lmakrika svenska salamikorvar 
mini grissini och parmesanost-
snacks. Godsaker till en kall dryck.

INNEHÅLL: Salami orginal 160 g • Salami 
med pimiento 160 g • Salami med basilika och 
tomat 160 g •Minigrissini med ost och salt 70 g
• Ostsnacks 85 g • Alla artiklar packas i en 
snygg presentkartong.

Pris: 
359 kr

Art nr:
1517

Pris: 
299 kr

Art nr:
1419

Okyld!
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<ɕɜǾɑȨȃȰǸȽ

0äckra ostar packade i en fin presentkartong. Smakrika hårdostar som Appenzeller och gruyere. 
Vit-, blå- och rödmögelsostar  med mycket smak och karaktär.  Som tillbehör har vi packat med 
en fantastisk fikonmarmelad, en specialitet som upphöjer den goda ostens smak och spröda ostkex. 
Avnut ostarna rumstempererade och börja med de milda och avsluta med de kraftfullare som blå-
mögelsoten och Appenzeller.

INNEHÅLL: Appenzeller 170 g • Gruyere 150 g • Vitmögelost 125 g • Rödkittost 125 g • Blåmögelost 125 g • Fikonmarmelad 280 g • Ostkex 200 g
 • Artiklarna packas i en presentkartong. 

�n läcker måltid bestående av pastaknyten av 
färska ägg och durumvete från Franska Alsace 
med en god pesto till.  Skivad spansk 
chark och krispiga bruchetta skorpor 
tillsammans med en 3-årig 
balsamvinäger.

INNEHÅLL: Pastanästen 250 g 
• Pesto 135 g • Spansk skivad
chark 70 g • Bruchetta skorpor 
200 g • Balsamvinäger 250 ml
• Alla artiklar packas i en snygg 
presentkartong.

Pris: 
335 kr

Art nr:
1511

0ȨȵȵǸ��ɄɤɑȹȐɜ

Pris: 
299 kr

Art nr:
1405

Okyld!
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LɜɄɑǸ�@ɤǾȵʒȇǸȽ

Pris: 
399 kr

Art nr:
1541

Lmåplock att avnjuta i goda vänners lag. Blandade korvar 
i olika former med goda tillbehör. Krispiga ostsnacks med 
läckra ostfyllda inläggningar och goda oliver. Allt klart att 
plocka fram tillsammans med lämplig kall dryck.

INNEHÅLL: Ölkorv 3 pack stark, 150 g • Ölkorv 3-pack original, 100 g • Lufttorkad skinka 70 g 
• Ostsnacks 85 g • Spansk lufttorkad salami original 160 g • Spansk lufttorkad salami 

med örtkryddor 160 g • Oliver 200 g • Ostfyllda grönsaker 200 g

Okyld!
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INNEHÅLL: Enewurst 320 g • Skånewurst 320 g • Lökkorv 320 g • Vikenring 320 g • Helgsenap 250 g 
• Alla artiklar packas i en snygg presentkartong.

\ɤɑɕɜȵʒȇǸȽ

PǸɉɉǸɕǾɤпˌ

�n klassisk låda med blandade 
rökta korvar av svensk köttråvara. 
Som tillbehör har vi packat med 
en smakrik senap. Korvarna är 
klara att lägga fram på en skär-
bräda och avnjutas med lämplig 
dryck.

Pris: 
279 kr

Art nr:
1501

Pris: 
399 kr

Art nr:
1421

�ör din egen tapastallrik med dessa 
läckerheter. Spanska charkuterier och 
medelhavsinspirerade inläggningar 
som oliver och ostfyllda grönsaker, 
milda och kryddiga smaker i en härlig 
blandning. 

INNEHÅLL: Oliver 200 g • Ost-
fyllda grönsaker 200 g • Soltorkade 
tomater 200 g • Lufttorkad Serrano-
skinka 70 g • Bruchettaskorpor 200 g 
• Röd pesto 135 g • Spansk lufttorkad 
salami original 160 g • Ölkorv 2 x 50 g

Okyld!
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INNEHÅLL: Vikenring, rökt korvring 320 g • Helgsenap 250 g • Gubbröra 200 g • Löksill 280 g 
• Blåmögelost 125 g • Tryffelchoklad 200 g • Allting snyggt packat i en presentkartong klar att räcka över.

�ȵȐȽɉȣȨȵȵɴ�ɬȣȨɕȰɴȃȣȐȇȇǸɑ�
�en äkta engelska whiskycheddar-
osten. En cheddar smaksatt med whisky 
och lagrad tills den fått den rätta 
kraftfulla smaken som en äkta whisky-
cheddar ska ha.

INNEHÅLL: Whiskycheddar 900 g 
• Osten förpackas i en snygg present-
kartong. Pris: 

269 kr
Art nr:
1505

�ammaldags rökt 
korvring i sällskap av en 
sötstark julsenap, gubbröra 
och klassisk löksill. Vi har 
även packat med en smak-
rik blåmögelost perfekt 
på en bit julvört och som 
avslutning en lyxig svensk 
tryffelchoklad.

0ȨȵȵǸ�(ɤȵǾɄɑȇȐɜ

Pris: 
275 kr

Art nr:
1527
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�n läcker måltid bestående av pastaknyten av färska 
ägg och durumvete från Franska Alsace. Spanska char-
kuterier, skivad serrano som lufttorkats och en läcker 
salami. Till detta en god pesto.
  Vi har även packat med en god och välbalanserad 
Gorgonzola att avnjuta till eller efter maten. Eller varför 
inte göra en krämig ostsås till pastan.
  Panerad camembert som en smårätt, förrätt eller 
efterrätt vilket man föredrar. 
Som avslutning på en 
läcker måltid en god 
bit tryffelchoklad 
eller italienska 
mandelskorpor till 
en god kopp kaffe.

INNEHÅLL: Pastanästen av färska ägg och durumvete 250 g • Skivad spansk chark 70 g • Spansk salami 160 g • Pesto rosso 135 g 
• Gorgonzola 100 g • Panerad Camembert med sylt 220 g • Balsamvinäger 250 ml • Tryffelchoklad 200 g • Cantuccini mandelskorpor 120 g 

• Artiklarna packas i en vacker presentkartong. 

Pris: 
399 kr

Art nr:
1520

�n vällagrad, mycket smakrik 
och krämig cheddarost.

INNEHÅLL: Farmhousecheddar 900 g 
   • Osten förpackas i en snygg present-
     kartong.

�ǸɑȹȣɄɤɕȐ�
ȃȣȐȇȇǸɑ�

Pris: 
269 kr

Art nr:
1940

8ɴǸ��ɄɤɑȹȐɜȵʒȇǸȽ
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(ulens ostar i en fin presentkartong. Den äkta engelska 
whiskycheddarosten. En cheddar smaksatt med whisky 
och lagrad tills den fått den rätta kraftfulla smaken 
som en äkta whiskycheddar ska ha. Engelsk stilton 
i ett fint keramik krus trevligt att ställa fram direkt 
på julbordet. Och slutligen en traditionell röd 
rund juledamer, ett måste på julbordet.

INNEHÅLL: Whiskycheddar 200 g • Stilton i krus 125 g
• Juledamer 850 g • Ostarna förpackas i en snygg presentkartong.

(ɤȵɄɕɜȵʒȇǸȽ�

HȐɨȨɕɄɑȽɕ�ȘǸɨɄɑȨɜ

INNEHÅLL: Rökt korvring 320 g • Färskrökt lax i bit ca 250 g • Romsås 200 g • Stark och söt senap 200 g • Löksill  260 g
• Senapssill 260 g • Ädelost 125 g • Svensk tryffelchoklad 200 g

�n härlig Klassisk jullåda fylld med läckerheter.
Färskrökt lax med romsås. Senapssill och löksill följd av god rökt korv 
och en smakrik blåmögelost Som avslutning en bit choklad förstås.
Allting snyggt förpackat i en presentkartong.

Pris: 
401 kr

Art nr:
1575

Pris: 
299 kr

Art nr:
1510
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0ɴɰȨȝ�<ɕɜǾɑȨȃȰǸ

�n komplett ostbricka med allt som 
kan tänkas för alla ostälskare. Börja 
med att avnjuta de milda ostarna som 
vitmögel- och den färska getosten och 
avsluta med de lite kraftigare Rödkittost 
och sist Roquefort blåmögelost. 
Som osttillbehör har vi packat med en 
fantastisk marmelad gjord på oliver, 
fikon och mandel  från en liten gård i 
Grekland och spröda ostkex. Marme-
laden är en specialitet som upphöjer den 
goda ostens smak. Den är svår att vara 
utan när man har provat den. 

Pris: 
399 kr

Art nr:
1515INNEHÅLL: Fourme d ambert, blåmögelost 150 g • Vitmögelost 250 g • Roquefort 100 g 

• Munster rödkittost125 g • Getost i aska 150 g • Camembert 250 g • Ostkex 200 g 
• Oliv- & fikonmarmelad 190 g • Ostarna förpackas i en trevlig presentkartong.
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LɜɄɑǸ�ȵɴɰȰɄɑȝȐȽ�҅�0ȨȵȵǸ�ȵɴɰȰɄɑȝȐȽ
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LɜɄɑǸ�ȵɴɰȰɄɑȝȐȽ�҅�0ȨȵȵǸ�ȵɴɰȰɄɑȝȐȽ

0ȨȵȵǸ�ȵɴɰȰɄɑȝȐȽ

LYXIGA KORGAR FYLLDA MED DELIKATESSER

�tt  få läcker mat är alltid lika uppskattat och välkommet. 
Våra lyxkorgar är fyllda med det lilla extra.  Exklusiva läckerheter från de 
bästa leverantörerna.
Mild extra virgine olivolja, havssalt, getost och salami med tryffel. Blandade 
ostar och en fantastisk oliv och fikonmarmelad.
Svensk lakrits och svensk tryffelchoklad av yppersta kvalitet och mycket 
mer... Perfekt gåva att visa uppskattning med till speciella mottagare.

INNEHÅLL: Fourme d ambert, blåmögelost 150 g • Camembert mon pere 250 g • Rödkittost munster petit 
klipp 125 g • Getost Chevre Cendré 150 g • Getost med timjan  55 g • Toast for cheese 30 g • Oliv- fikon- och 

mandelmarmelad 190 g • Choklad med caramel 100 g • Tryffelsalami 200 g • Skivad spansk chark 70 g • Olivolja  
Marquez de valduesa 250 g • Lakrits collection 150 g • Pop a cob snacks 90 g

 • Allting  fint förpackat i en tygklädd korg med grepar.

Pris: 
1690 kr

Art nr:
15101

Pris: 
1290 kr

Art nr:
15100

LɜɄɑǸ�ȵɴɰȰɄɑȝȐȽ
INNEHÅLL: Olivolja 500 g • Camargue havssalt 125 g • Vitmögelost 200 g • Fourme d ambert, blåmögelost 
150 g • Camembert 250 g • Rödkittost munster 125 g • Getost Chevre Cendré 150 g • Cheddar typ 2 årig, 

Shorrocks bomb 150 g • Getost med tryffel, Trufettes 55 g • Engelsk fruktvinäger 150 ml • Black Garlic 30 g 
• Pesto med tryffel 130 g • Oliv-, fikon- och mandelmarmelad 190 g • Svensk tryffelchoklad 200 g • Tryffel-
salami 200 g • Italiensk salami 200 g • Skivad spansk chark 70 g • Lakrits collection 150 g • Engelska ostkex 

charcoalsquares 125 g • Allting  fint förpackat i en tygklädd korg med grepar.
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4ȐȇȐȵȣǸɨɕǾɤпˌ

Pris: 
399 kr

Art nr:
1512

INNEHÅLL: Pasta av durumvete 250 g • Röd pesto 135 g 
• Grön basilikapesto 135 g • Lufttorkad Fuetkorv 180 g 
• Lufttorkad spansk chark 70 g 
• Bruchettaskorpor 200 g • Gröna oliver 200 g 
• Balsamvinäger 3-årig 250 ml 
• Allting snyggt packat i en presentkartong.

0äckra delikatesser från medelhavs-
trakterna som inte kräver kyla.
Serranoskinka och lufttorkad Fuet korv 
tillsammans med bruchettaskorpor med 
röd och grön pesto samt oliver.  
Härlig pasta på durumvete och färska 
ägg med en pesto som passar utmärkt till 
charken i denna låda.
Småplock och varm måltid.

�ȰɄȵʒȇǸȽ

Pris: 
399 kr

Art nr:
1910

|nda sedan urminnes tider har Italien 
varit känt som ett av Europas absolut 
bördigaste länder. Det är den långa heta 
sommaren och sättet italienarna njuter av 
livet, som har gett ett helt oslagbart kök 
fyllt av delikatesser. Vi har här satt ihop 
ett sortiment med ekologiska varor av 
absolut bästa möjliga kvalité.
Smaka och njut.

INNEHÅLL: Pasta av durumvete Krav 400 g • Grön pesto Krav 130 g • Röd pesto Krav 130 g 
• Svarta oliver Krav 280 g • Tapenade grön Krav 130 g • Tapenade svart Krav 130 g 

• Pinjenötter Krav 30 g • Allting snyggt packat i en presentkartong.

Okyld!

Okyld!
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Matgåvokort

Matgåvokort

4ǸɜȝʒɨɄȰɄɑɜ
Efter förra årets framgångsrika provförsäljning av våra 
matgåvokort och med en fungerande logistik kör vi på för 
fullt 2014! Kan det bli mycket bättre än att kunden själv 
får välja sin matgåva?

• Våra matgåvokort finns i 2 valörer – Guld och Silver.
 Pris: Guld 399:- resp. Silver 299:- + 75:-/kort i frakt. 
 Gäller endast för leverans i Sverige.

• Matmomsen är 12 % vilket innebär att matgåvokorten  
 klarar 450:- gränsen.

• Kortmottagarna har minst 5 alternativ på varje valör att  
 välja bland.  
• Inget alternativ kräver kylfrakt.

• Enkelt att beställa vid inlösen.

• Leverans till mottagarens närmaste utläm-
 ningsställe

MATGÅVOKORTEN
Matgåvokorten har till jul texten ”God Jul och Gott Nytt 
År” som standardtext. Självklart hjäper vi till med tilltryck 
av kundens logotype eller annan hälsning om de så önskar. 
Endast 10:- per kort vid färdigt original. Startkostnad 
350:-. Minsta antal är 10 kort. Leveranstid med tryck 
ca. 10 arbetsdagar, efter levererat original.

PRESENTASK
Alla matgåvokorten levereras i en snygg presentask 
tillsammans med en trevlig, inspirerande recept- och 
tipsfolder.

Pris: 
399 kr

Art nr:
1201

Pris: 
299 kr

Art nr:
1200
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Årets 
läckra nyhet!

Lmåplock att avnjuta i goda vänners lag. Blandade korvar, kryddiga ölkorvar och 
lufttorkad salami. Krispiga ostsnacks och läckra oliver. Allt klart att plocka fram 
tillsammans med lämplig kall dryck.

INNEHÅLL: Ostsnacks 85 g • Ölkorv 3 pack, Rackabajsare100 g • Ökorv 3 pack Starke Per 150 g 
• Spansk lufttorkad salami 160 g • Oliver 200 g • Lufttorkad spansk chark 70 g • Ölkorv 50 g x 2 st.

Pris: 
359 kr

Art nr:
1540

@ɤǾȵʒȇǸȽ
Okyld!


