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Fröken Foodie erbjuder de finaste och mest smakfulla gåvor med smidiga
leveranser. Alla matgåvor är vackert inslagna i en gåvokartong. 

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 väldigt många 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 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

Lyxigaste charkbrickan!

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 helt otroligt
goda friterade och saltade
Valenciamandlar, fläsksvålar och
chips med en fyllig smak av
serranoskinka.

Innehåll: Svensk lufttorkad skinka 100 gr * Ölkorv 100 gr * Spansk
salami 200 gr * Valenciamandlar 125 gr *
 Chips serrano 120 gr * Fläsksvålar 50 gr
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Innehåller: Malt kaffe 250 gr * Ölkorv 100 gr * Salami 200 gr
* Lufttorkad skinka 100 gr * Olivolja 250 ml * Knäckebröd

125 gr * Marmelad 150 gr * Pasta 250 gr * Pesto 135 gr *
Oliver 170 gr * Cantuccini 100 gr * Chips 45 gr * Lakrits 120

gr * Chokladtryfflar 100 gr * Grissini 125 gr
 

Okyld

Okyld

Med smaker från både Medelhavet och
svenskt mathantverk bjuder vi på ett potpurri
av lyxiga smaker!

Vad sägs om noccellaraoliver, grissini,
salami, pasta från en anrik producent,
basilikapesto med parmesan och peccorino
och en olivolja – det är som att sitta under ett
citronträd en varm sommardag.

Från våra svenska producenter får ni mumsa
på krispiga knäckisar, marmelad, ölkorv och
lufttorkad skinka. Nyrostat kaffe från ett
microrosteri som får era kaffestunder att
blomstra. Njut tillsammans med söta smaker
av cantuccini, chokladtryffel och småskaligt
producerad konfekt och lakrits.

Lyxiga lådan 1335 kr 
Artnr 1106



Medelhavet 445 kr 
Artnr 1301

Ljuvlig medelhavsmat!

Det finns pasta och så finns det pasta -
denna genuina italienska
pastaproducent som inte sparar på
hantverket. Peston är en klassisk pesto
gjord på basilika, parmesan och
pecorino. Duka upp med helt
underbara oliver som har en unik
nötighet sötma, grissini som är ett
måste och en smakrik lufttorkad
salami. 

Innehåll: Pasta 500 gr * Pesto 130 gr * Oliver 170 gr *
Grissini 125 gr * Salami 200 gr
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Här får ni njuta av det finaste som
trakten runt Medelhavet erbjuder. En
gåva fullspäckad med soliga smaker!

Med inspiration från olika delar av
Medelhavet får vi njuta av pasta,
olivolja med citron och en specialkorv
lufttorkad i 40 dagar. Ljuvlig
basilikapesto med parmesan och
peccorino, oliver, klassiska cantuccini
och grissini. Lär er att laga paella med
vår fina paellakrydda och avsluta er
medelhavskväll med mandlar som får
era smaklökar att sjunga – våra
friterade och saltade
Valenciamandlar.

Medelhavet Lyx 890 kr 
Artnr 1302

Innehåll: Pasta 250 gr * Citron olivolja 250 ml * Lufttorkad
salami 200 gr * Grissini 125 gr* Pesto 130 gr * Oliver 170 gr *

Cantuccini 100 gr * Paellakrydda 9 gr * Mandel 125 gr
 
 

Okyld

Okyld



Svenska favoriter!

Njut av svensk lufttorkad skinka från
anrik producent, knäckebröd, ljuvlig
marmelad och en kryddblandning
som höjer matlagningen. Ni bjuds
även på chips helt i egen liga med sin
spröd- och krispighet, en lite mindre
söt lemonad vars små bubblor flörtar
med champagne och fin choklad.
Allt producerat i Sverige av
spännande producenter!

Svenska lådan 445 kr 
Artnr 1401

Innehåll: Lufttorkad skinka 100 gr * Marmelad 150 gr *
Knäckebröd 125 gr * Chokladkaka 25 gr * Chips 45 gr *

Lemonad 250 ml *  * Kryddblandning ca 35 gr

Svensk lyx!

Underbar svensk lufttorkad skinka och
kryddig ölkorv från anrika producenter,
en marmelad som gör sig perfekt med
knäckebrödet och kryddblandningar
som höjer matlagningen. 
Kaffe från ett microrosteri får din
kaffeupplevelse att blomstra och passar
perfekt med både chokladtryffel och
konfekt. Chipsen är helt i egen liga med
sin spröd- och krispighet och en lite
mindre söt lemonad vars små bubblor
flörtar med champagne.
Allt producerat i Sverige av spännande
producenter!

Svenska lådan Lyx 890 kr 
Artnr 1402

Innehåll: Malt kaffe 250 gr * Lufttorkad skinka 100 gr *
Ölkorv 100 gr * Marmelad 150 gr * Knäckebröd 125 gr *

Kryddblandningar ca 70 gr * Chokladtryffel 100 gr * Chips
45 gr * Konfekt 150 gr * Lemonad 250 ml
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En fantastisk charkbricka som ger full
njutning!

Från producenter som sätter
hantverket i första hand bjuds det på
salami och lufttorkad skinka. Till det
dukar ni upp bruschettakex och chips
helt i egen liga. Avsluta med söta
tryfflar som verkligen är något särskilt
som passar perfekt till sparkling
lemonade.

Charkbricka 445 kr
Artnr 1103

Innehåll: Salami 200 gr * Lufttorkad skinka 100 gr *
Bruschettakex 150 gr * Lemonade 250 ml * Chips 45 gr *

Chokladtryffel 100 gr
 

Här dukar vi upp vegansk njutning som
får alla sinnen att vakna!

Bruschettakex och bruschettamix som
lyser starkt tillsammans. Oliver som har
en unik nötighet och sötma, krispiga
chips och avsluta med en ljuvlig choklad
från svensk chokladmästare. Till det
passar en lite mindre söt lemonad vars
små bubblor flörtar med champagne.

Vegansk tapastallrik  445 kr 
Artnr 1104

Innehåll: Bruschettakex 150 gr * Bruschettamix 180 gr * Chips
45 gr * Oliver 170 gr  * Chokladkaka 55 gr * Lemonad 250 ml
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Okyld
Kontakta oss för

skräddarsydd lösning



Veganska lådan 445 kr
Artnr 1403

Flört med vegansk lyx!

En helt ny produkt, vegansk lemoncurd
som är helt underbar!
Njut även av toast som flörtar med
medelhavet och en bruschettamix
som passar perfekt till därtill. Avsluta
med chips helt i egen liga, ett fint
choklad och konfekt som är oerhört
njutbart.

Innehåll: Lemoncurd 235 gr * Bruschettekex 150 gr *
Bruschettamix 180 gr * Chips 45 gr * Chokladkaka 55 gr *

Konfekt 150 gr
 

Här bjuder vi på våra absoluta favoriter -
tapas möter svensk lyx!

Beroendeframkallande bruschettamix
med ricotta och peperoni, chips, oliver
med en unik nötighet och sötma, en
spansk salami och friterade och saltade
Valenciamandlar. 
Till detta dukar ni upp med knäckebröd
från en av Sveriges mest
välrenommerade bagare, lakrits som
smälter på tungan och avslutar med
kaffe från ett microrosteri och helt
ljuvliga dragerade mandlar.
Unika smaker!

Innehåller: Bruschettamix 180 gr * Chips 45 gr * Oliver 170
gr * Salami 200 gr * Mandlar 125 gr * Knäckebröd 125 gr *
Lakrits 120 gr * Kaffe 100 gr * Dragerade mandlar 150 gr
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Okyld

Fröken Foodies favoriter 890kr 
Artnr 1404

Okyld



Lakritslådan 445 kr
Artnr 1405

Lakritslovers - se hit!

Björnbärs- och lakritsmarmelad höjer
verkligen ostbrickan men passar även
perfekt till glass eller bakverk.
Sötlakrits, en supersalt lakrits och
chokladöverdragen lakrits.

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

frokenfoodie.se 7

Okyld

Kaffe & Sött 445 kr 
Artnr 1404

Söt njutning på högsta nivå!

Till ditt nyrostat kaffe från ett
microrosteri passar nybakade
småkakan och mjölkchokladkakan
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!

Innehåll: Malt kaffe 250 gr * Cantuccini 150 gr *
Chokladkaka 55 gr * Sötlakrits 120 gr * Nickel 100 gr

 

Okyld



Konferens Hälsokit 170 kr
Artnr 1704 

Ett paket fullt med nyttigheter!

Hälsosam smoothie med chiafrön som håller
hungern borta. En uppiggande ingefärsshot
och en god bars. Allt från svenska
producenter!

Innehåll: Nötblandning 50 gr * Sesamkaka 40 gr * Lemonade 250 ml
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Konferenskit Bas  156 kr 
Artnr 1705

Ett paket som håller er pigga hela mötet!

Nötblandning med sina nyttiga fetter håller
mättnaden hela mötet. Sesamkakan är
uppiggande och ger energi. Njut tillsammans
med en sparkling lemonade, en aningen mindre
söt dryck vars bubblor flörtar med champagne.

Innehåll: Smoothie 120 gr * Ingefärsshop 65 ml * Bars 40 gr
 

Konferenskit

Konferenskit Stor  235kr 
Artnr 1706
Ett härligt kit för konferensen eller det digitala
mötet!

Sparkling lemonade, en aningen mindre söt
dryck vars bubblor flörtar med champagne.
Passar bra till fruktbitar, ett mycket gott choklad
och dextrosol. Perfekt konferenskit!

Innehåll: Lemonade 250 ml * Chokladkaka 55 gr *
Fruktbitar i påse 55 gr * Dextrosol 47 gr

 



Matgåvokort

Matmoms tillkommer om 12% 
Levereras sker till närmaste ombud
Frakt tillkommer om 95 kr/matgåva
Matgåvokort omfattar ej kylda varor 
Våra matgåvokort är värda 445 kr, 890 kr eller 1.335 kr
Levereras inom 14 dagar 

Med ett matgåvokort kan mottagaren själv välja mellan olika matgåvor på
vår hemsida. Matgåvorna finns i tre standardvalörer. Ni klickar lätt hem till
önskad adress. 

Leverans av gåvokorten sker som standard digitalt i form av en rabattkod
eller genom tryckta presentkort som mottagaren sedan enkelt löser in i
kassan via vår hemsida.

Det finns något för alla med veganska alternativ, för er som har önskemål på
svenska produkter eller andra godsaker. Har ni andra önskemål så löser vi
det. Bara smaken sätter stopp för möjligheterna

Att tänka på:

Vi reserverar oss för tryckfel 

frokenfoodie.se



Leveranser  

Matmoms tillkommer om 12 %
Betalningsvillkor 20 dagar
Många av våra matgåvor klarar den skattefria gränsen för  julgåvan inom
500 kr
Frakt tillkommer
Kontakta oss för skräddarsydda lösningar

Vi levererar till önskad adress på önskad dag över hela landet - enkelt för er.
I de fall ni beställer kylda varor så kommer gåvorna i kyltransport med
tillförlitlig kyldistributör.

Kom ihåg! Kylvaror behöver fortsatt kyla efter att ni mottagit dem då de är
färskvaror.

Inslagning: alla matgåvor levereras i snyggt inslagen gåvokartong. 

Priserna i katalogen är rekommenderade slutpriser.

Frakt tillkommer.

Personlig hälsning: om ni önskar en personlig hälsning till era medarbetare så
löser vi gärna det. Det tillkommer en kostnad om 10 kr per matgåva.

Skräddarsydda lösningar: vi är experter på mathantverk och kan sätta
samman fina gåvor om ni har andra önskemål eller annan budget. Hör av er
för individuell offert!

Säsonggåvor finns tillgängliga inför högtider. Kontakta oss gärna för
skräddarsydda alternativ. 

Alla matgåvor i denna katalog finns tillgängliga året runt.

Vi kan skicka till hemmakontor som hämtas ut hos ombud.

Övrigt att tänka på

 
Vi reserverar oss för tryckfel 

frokenfoodie.se
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