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

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. 

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.
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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



Jullåda Lyx 890 kr

Fullspäckad lyxlåda med juliga smaker!

Helt fantastiska ostcrackers, tomteskum, god konfekt från en svensk
sockerbagare, ljuvliga cantuccini och chokladtryffel. En oerhört god
senap hör julmaten till liksom klassiska pepparkakor. Rödlökschutney är
ett trevligt inslag och passar att duka upp med svenska salami och
ölkorvar. Två härliga kryddblandningar - blanda din egen glögg och
snaps. 

Alla produkter utom ostkexen är från svenska producenter

Artnr 1202
Okyld matgåva

Innehåller: ostkex 45 gr, konfekt 130 gr, senap 200 gr, kryddblandning glögg 25 gr,
kryddblandning snaps 15 gr, rödlökschutney 140 gr, pepparkakor 300 gr,
tomteskum 100 gr, cantuccini 100 gr, chokladtryffel 100 gr, salami ca 200 gr, ölkorv
100 gr

 

Jullåda 445 kr

En underbar julinspirerad låda för finsmakare!
 

Vad sägs om crackers med ljuvlig smak av stilton? Kexen passar perfekt
till rödlökschutney. Fantastisk senap från en anrik svensk producent är
ett måste till julmaten och likaså klassiska pepparkakor. Ett mycket
trevligt godis från en sockerbagare i fjärde generationen samt två härliga
kryddblandningar - blanda din egen glögg och snaps. 

Alla produkter utom ostkexen är från svenska producenter

Artnr 1201
Okyld matgåva

Innehåller: 0stkex 45 gr, konfekt 130 gr, senap 200 gr, kryddblandning glögg 25 gr,
kryddblandning snaps 15 gr, rödlökschutney 140 gr, pepparkakor 300 gr
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Okyld

Julfika 5 personer 350 kr

Allt ni behöver för att duka upp med julfika på kontoret. Räcker till minst
fem personer

Klassiska pepparkakor, en god glögg, cantuccini och tomteskum. Här
finns något för alla!
Alla produkter är från svenska producenter

Artnr 1205
Okyld matgåva

Innehåller: glögg 625 ml, pepparkakor 300 gr, cantuccini 100 gr, tomteskum 100 gr

 

Matgåvan levereras i fin gåvokartong
Kontakta oss för skräddarsydd lösning

Kontakta oss för profilering av presentlådan
 

Okyld

Okyld

Okyld

Okyld
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Okyld

Julbordet Lyx 890 kr

Ett julbord med allt du behöver för att njuta!

Prisvinnande leverpastej, två underbara sillar från västkusten,
prinskorvar, senap, köttbullar och rödbetssallad. Två otroligt goda rökta
korvar. Två härliga kryddblandningar - blanda din egen glögg och snaps.
Detta är ett fantastiskt julbord med produkter från svenska producenter.

Artnr 1204
Kyld matgåva
Kylfrakt tillkommer

Innehåller: leverpastej ca 170 gr, sill 300 gr, sill 300 gr, prinskorv 200 gr, senap 200
gr, köttbullar 300 gr, rödbetssallad 200 gr, korvring ca 300 gr, rökt korv ca 200 gr,
kryddblandning glögg 25 gr, kryddblandning snaps 15 gr 

 

Julkolor & chokladblandning 1 kg 165 kr

Smakfullaste presenten till kontoret, kunderna eller medarbetaren!

Mycket fina svenska kolor i julsmaker och god chokladblandning. Perfekt
att ge kunder eller ställa på kontoret. Svenska producenter

Artnr 1206
Okyld matgåva
Julpåse + 35 kr
Jutepåse + 40 kr

Innehåller: julkolor, chokladblandning

 

Julbordet 445 kr

Duka upp ett härligt julbord med fantastiska produkter från
svenska producenter!

Vad sägs om mycket god senap, smakfulla köttbullar, prisvinnande
leverpastej och sill från västkusten? En fantastisk rökt korv är ett måste
på julbordet och passar perfekt till en julig smörgås. Prova att göra din
egen glögg med denna härliga kryddblandning.
Alla produkter är från svenska producenter

Artnr 1203
Kyld matgåva
Kylfrakt tillkommer

Innehåller: senap 200 gr, köttbullar 300 gr, leverpastej ca 170 gr, rökt korv 200 gr,
sill 300 gr, kryddblandning glögg 25 gr

Julpåse + 35 kr/st

Matgåvan levereras i fin gåvokartong
Kontakta oss för skräddarsydd lösning

Kontakta oss för profilering av presentlådan
 

Jutepåse + 40 kr/st

Kylvara

Kylvara



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 

Matgåvokort

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 kan ske både i digitalt i form av en rabattkod som mailas ut eller genom tryckta presentkort

Det finns något för alla med veganska alternativ, för er som har önskemål på svenska produkter eller andra godsaker. 

Att tänka på:

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

Villkor

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.

Vänligen se vår ordinarie katalog för matgåvor som finns tillgängliga året runt.

Vi skickar gärna matgåvor till hemmakontor som hämtas ut hos ombud. Det gäller icke kylda matgåvor.

Övrigt att tänka på

 
Vi reserverar oss för tryckfel 

www.frokenfoodie.se


