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Fröken Foodie erbjuder de finaste och mest smakfulla gåvor med smidiga

leveranser. Alla matgåvor är vackert inslagna i en gåvokartong men vi har

också ett stort urval av korgar och trälådor. 

Vi arbetar med fantastisk mat där hantverket och de lokala traditionerna får

lysa starkt. Allt vi erbjuder är framtaget med hjärtat och med producenten i

fokus. Vi är stolta över att arbeta med nästan enbart svenska

matproducenter. Lika viktigt som det är för oss att erbjuda bra mat, lika

betydelsefullt är det att välja matverkare som har hjärtat på rätt ställe. 

De utländska produkter vi erbjuder har vi valt med omsorg. Som den

vällagrade parmesanosten som tillverkas av ett kooperativ av 24

mjölkbönder som själva kör sin mjölk till mejeriet. Osten direktimporteras till

Skåne av Francesca och det garanterar den fina kvaliteten.

Med varje matgåva kommer ett brev med Historian om. Bakom varje produkt

finns en dröm. Bakom varje dröm finns människor som en gång önskade att

göra det de gör idag. Dessa kåserier berättar vi för maten smakar så mycket

godare då.

Vi hjälper er med de godaste gåvorna till era
medarbetare och kunder!

Vi kan även erbjuda
skräddarsydda lösningar med mat
från en specifik del av Sverige –
passar er som vill äta
närproducerat och arbetar utifrån
miljö- och hållbarhetsstrategier. Vi
har ett mycket stort urval av
produkter att välja mellan, allt för
att ni ska hitta något som passar
er!

Med vänliga hälsningar, 

Fröken Foodie



Publådan 445 kr 
Artnr 1101

Bjud på mingelbricka!

Duka upp svenska ölkorvar, svensk

lufttorkad salami och en spansk

specialkorv med en blandning av

kryddor och sherry - lufttorkad i 40

dagar. 

Till det njuter ni av krispiga, snurrade

ost-twists med gruyereost av ett

familjeföretag, fläsksvålar och chips

med en fyllig smak av serranoskinka.

Innehåll: Salami 230 gr * Ölkorv 100 gr * Spansk salami
200 gr * Ostkex 100 gr * Chips serrano 120 gr * Fläsksvålar

50 gr
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Okyld

Fantastiska ostar som ger fullständig

njutning!

Tre ljuvliga ostar - en krämig

vitmögelost från sydöstra Frankrike, en

medelkraftig blåmögelost och en

underbart smakrik tremjölksost med

lätta smörtoner från region La Mancha

i Spanien. Rågkex från Olof Viktors på

Österlen och en ekologisk ljuvlig

marmelad från halländska Hafi. Allt du

behöver för den perfekta ostbrickan.

Ostbrickan 445 kr 
Artnr 1102

Kylvara
Innehåll: Blåmögelost 150 gr * Hårdost 150 gr * Vitmögelost

120 gr * Rågkex 150 gr * Marmelad 150 gr



Medelhavet 445 kr 
Artnr 1301

Det finns pasta och så finns det pasta

från Filotea - denna genuina italienska

pastaproducent som inte sparar på

hantverket. Filotea bjuder även på en

röd pesto gjord på soltorkade tomater

från Marche - perfekt till pastan,

ostbrickan eller en god bit bröd.

Spanska Manzanillaoliver med sin söta

smak och en högkvalitativ olivolja

med citronsmak - det som att sitta

under ett citronträd i södra Spanien.

Innehåll: Pasta 500 gr * Citron olivolja 250 ml * Röd pesto
130 gr * Gröna oliver 350 gr
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Här får ni njuta av det finaste som

trakten runt Medelhavet erbjuder!

Pasta, olivolja med citron som får

smaklökarna att sjunga, en korv

lufttorkad i 40 dagar och en stor bit

lagrad parmesanost från ett

kooperativ som själva kör sin mjölk till

mejeriet. Ni får även njuta av en

marmelad med söta smaker av

solmogen apelsin och fikon. Från

mästarbagarna på Österlen bjuds ni på

klassisk cantuccini som smakar ljuvligt. 

Medelhavet Lyx 885 kr 
Artnr 1302

Kylvara
Parmesanost 500 gr * Citron olivolja 250 ml * Lufttorkad
korv 200 gr * Pasta 500 gr * Crackers 150 gr * Marmelad

150 gr * Cantuccini 200 gr * Gröna oliver 350 gr
 



Svenska Ekolådan 445 kr 
Artnr 1401

Från hjärtat av Österlen produceras

det gula guldet - rapsoljan. I närheten

finns kryddbonden Österlenkryddor

som hantverksmässigt producerar

detta smakförhöjande pantofflesalt -

det betyder potatissalt på skånska.

Dipknäcket är en perfekt smakkompis

till buffén eller till denna ljuvliga

marmelad från halländska Hafi. Allt

producerat i Sverige av ekologiska

råvaror.

Rapsolja 250 ml * Dipknäcke 100 gr * Marmelad 150 gr *
Pantofflesalt 100 ml * Chokladkaka 55 gr

 

Svensk lyx!

Kvarn kafferosteri i Limhamn får din

kaffeupplevelse att blomstra.

Lufttorkade ölkorvar där grisarna fått

böka fritt och chilisås med klar

citrussmak. Dippknäcket och

marmeladen gör sig perfekt ihop och

rapsolja från Österlen är en gyllene

smakbärare som passar i alla kök.

Avsluta med mjölkchoklad med saltstänk

som smälter på tungan och karameller

från förr. Allt gudomligt mathantverk,

ekologiskt och från Sverige!

Svenska Ekolådan Lyx 885 kr 
Artnr 1402

Innehåll: Malt kaffe 250 gr * Rapsolja 250 ml * Ölkorv 230 gr
* Pantofflesalt 100 gr * Chilisås 40 ml * Dipknäcke 100 gr *

Marmelad 150 gr * Chokladkaka 80 gr * Karameller 200 gr
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Veganska allergilådan 445 kr
Artnr 1403

Det finns något för alla med denna

underbara gåva fylld av godsaker -

vegansk och helt fria från gluten,

nötter, mjölkprotein, soja, sesam.

Nyrostat ekologiskt kaffe och choklad

med smak av apelsinskal från

matproducenter i Malmö och en ljuvlig

marmelad från Halland. Österlen

bjuder på pantofflesalt och gyllene

rapsolja som är ett måste i alla kök.

Alla produkter är svenska och

ekologiska - det är vi mycket glada

för!

Innehåll: Rapsolja 250 ml * Chokladkaka 80 gr * Malt
kaffe 250 gr * Pantofflesalt 100 ml * Marmelad 150 gr 

 

Till ditt nyrostat kaffe från Kvarn

Kafferosteri i Limhamn passar småkakan

från Olof Viktors och mjölkchokladkakan

från Malmö Chokladfabrik perfekt. 

Sötlakritsen smälter i munnen - kan till

och med övertyga den som ännu inte är

lakritsälskare. Nickel retrokarameller

tillverkas fortfarande av fjärde

generationen Holmberg i Helsingborg.

Lika stor upplevelse för smaken som för

minnet!

Kaffe & Sött 445 kr 
Artnr 1404

Innehåll: Malet kaffe 250 gr * Cantuccini 200 gr *
Chokladkaka 55 gr * Sötlakrits 120 gr * Nickel 100 gr
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Lakritslådan 445 kr
Artnr 1405

Lakritslovers - se hit!

Björnbärs- och lakritsmarmelad höjer

verkligen ostbrickan men passar även

perfekt till glass eller bakverk.

Sötlakrits från Kolsvart, en supersalt

lakrits och chokladöverdragen lakrits

med polkasmak från Lakritsfabriken i

Ramlösa. Lakrits- och svart vitlökssalt -

oj oj oj - perfekt till all form av

matlagning där man unnar sig lite

extra.

Innehåll: Marmelad 140 gr * Lakritssalt 75 gr *
Chokladstänger 45 gr * Saltlakrits 100 gr * Sötlakrits 120 gr
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Julbordet 445 kr
Artnr 1201

Njutningsfull jul med klassiska tillbehör

för ett smakfullt julbord. Gammeldags

rökt korvring, klassisk senap, en

mycket god kräftmarinerad sill från

Västkusten och en krämig

blåmögelost som passar perfekt till

dipknäcke som bakas för hand.

Ljuvliga smaker som ger fina stunder!

Alla produkter utom den fina

blåmögelosten är tillverkade av

svenska matverkare av svenska

råvaror, för det är vi stolta!

Allt ni någonsin kan tänkas vilja njuta av

på ett stort julbord!

Kallrökt lax, hovmästarsås, två sorters sill,

leverpastej, senap, rökt korvring,

dipknäcke, marmelad, saffransbiscotti

och brända mandlar med smak av julig

kanel. Osten är en vällagrad, krämig och

smakrik cheddar från England

producerad av familjen Sandham i

tredje generation.

Vi är väldigt stolta över att alla nästan

alla delikatesser är gjorda av svenska

mathantverkare!

Innehåll: Rökt korvring 330 gr * Blåmögelost 150 gr * Senap
200 gr * Kräftmarinerad sill 300 gr * Dipknäcke 100 gr

 

Julbordet Lyx 885 kr 
Artnr 1202

Innehåll: Rökt korvring 330 gr * Leverpastej 200 gr * Cheddar
200 gr * Senap 200 gr * Dipknäcke 100 gr *Kallrökt lax 150 gr *

Hovmästarsås 150 gr * Kräftmarinerad sill 300 gr * Skånsk
senapssill 300 gr * Marmelad 150 gr * Saffransbiscotti 200 gr *

Brända mandlar 120 gr * 
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