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DELIKATESSKORGEN - GÅVAN SOM PASSAR ALLA!

En gåva som passar alla oavsett ålder, kön, intresse, stil eller livssituation. En 

delikatesskorg är alltid uppskattad av alla och vår ambition är att fylla dessa korgar med 

varor som håller hög kvalitet och där mottagaren kommer uppleva nya smaker och bli lika 

förälskade i produkterna som vi. Vi lägger också stor vikt vid förpackning och hur lådan 

ser ut när mottagaren får lådan. Vi har samlat lite förslag på olika lådor men vi är alltid 

flexbila och hitta egna unika korgar och lösningar för just dig. Vi kan även sampacka 

med andra varor. Önskar man recept eller bifogade hälsningskort eller någon speciell 

inslagning så kan vi även lösa det. Kontakta oss så kommer vi med förslag.

PRESENTSET

På seten som är märkta med Röda korsets logotype så skänker vi pengar per varje såld 

låda till Röda korsets arbete. Röda Korset är världens största katastroforganisation, finns 

i 192 länder och har 14 miljoner volontärer. Röda Korset är på plats i Ukraina och har 

hjälpt människor varje dag sedan konflikten startade för åtta år sedan – och kommer att 

fortsätta göra det.  Röda Korset kämpar nu för att hjälpa människor med akuta humanitära 

behov och att rädda liv har högsta prioritet. 
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GIFT SET OF 3 SAUCES; TOMATO 
KETCHUP, SMOKY CHIPOTLE KETCHUP, 
BBQ SAUCE

RED CHRISTMAS

CHOKLADBOXEN 

Perfekta setet för BBQ , grytor eller 
egentligen vilken maträtt som helst. Setet 
består av tomatketchup, smoky chipotle 
ketchup och en bbq sauce.  Som vanligt 
bara naturliga smaker.
     
SS1009 325:-

Klassisk julröd presentförpackning med 
fönster. Denna är fylld med träull i botten 
samt lite blandade godsaker till skafferiet 
som alltid är användbara. I detta paket får 
du: Dijon senap på tub som inte bara är en 
läcker förpackning utan också ekologisk 
och har en fantastiskt god smak, En burk 
med sardiner inlagda i olivolja, Örtsalt - 
det perfekta saltet till fisken, kycklingen, 
salladen, köttet etc, ES1010 Olivolja 250ml, 
fantastisk olivolja som är en bra vardagsolja 
att både steka i men också till sallader och 
andra rätter.
     
IN7057 325:-

Tre stycken chokladburkar (Romrussin, 
Toffemandel och Hallonlakrits) i en svart 
handsnickrad låda. Perfekt gå bort present 
eller tack för hjälpen gåva. 
     
NR1015 269:-

Om du vill prova dig fram vilken som är 
din favorit sardin från NURI så är detta det 
optimala setet. Innehåller: 1st burk sardiner 
i olivolja, 1st burk med kryddade sardiner i 
olivolja, 1st burk med sardiner i tomatsås, 1st 
burk med kryddade sardiner i tomatsås.
     
PI1007 329:-
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BAKE AND MAKE

PASTA IN THE ITALIAN WAY

FREDAGSLÅDAN

Hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga 
vara…Sätt på lite julmusik , häll upp lite glögg och 
skapa ditt egna pepparkakshus eller pepparkakor 
med detta härliga set. Setet kommer packat i fin 
trälåda med träull i botten, en pepparkaksdeg 
färdig att kavla ut, två pepparkaksformar i 
rostfritt stål (blandade motiv), En god knaprig 
chokladkaka med mörk choklad och utan tilllsatt 
socker och med havssalt på toppen, En frisk 
äppelglögg som man inte behöver värma om 
man inte vill utan kan serveras kyld, Ett svart 
krögarförkläde i bomull med ficka framtill.
     
IN7058 369:-

Italienarna är oslagbara på mat och framförallt pasta! Detta setet är klart för att få en färdig Ragu de 
bolognese med pappardelle pasta men självklart kan man ju använda varje ingrediens var och en för sig. 
Setet är packat i vår klimatlåda som är 100% klimatsmart och med träull i botten. Man får ett paket med 
pappardelle äggpasta direkt från Italien som har mycket struktur pga utav den långa torktiden vilket gör 

att den bättre fångar upp smakerna i såsen. Såsen är en Bolognese Ragu som är färdig och framställd på 
riktiga produkter och med en bra balans mellan nöt och fläskkött; värm såsen försiktigt i en stekpanna och 
när pastan har någon minut kvar blanda även ner den i stekpannan, ma får också med en fantastik olivolja 

250ml ES1010 att hälla över pastan för en final touch samt bordssalt från Sal de Ibiza -det renaste och 
godaste saltet som bara smälter på maten, till detta så får du en svart pastaslev för att kunna servera.

     
IN7059 399:-

VILKEN FEST LÅDA! Fin trälåda med lock och 
svarta läderdetaljer. Denna kommer packad med 
träull i botten. I lådan finner du tre olika tonics 
med tre olika smaker, Grissini pinnar från Sal de 
Ibiza - klassiska grissini men med havvsalt på, 45 
grams chipspåse från Sal de Ibiza - lättsaltade 
chips när dom är som bäst, Ölkorvar 200gram 
- kallrökta och mustiga och kryddade med chili 
och vitlök. 
     
IN7061 399:-
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HOMECHEF

Detta set är precis som namnet antyder, ett set för den kräsne hemmakocken. Det medföljer även ett recept 
trots allt om man vill ha lite hjälp på traven. Dessutom bidrar man till Röda korsets viktiga arbete. För 

varje såld låda skänker vi 15kr till Röda Korset. Setet kommer packat i en fin trälåda med lock och svarta 
trädetaljer. Man får ett svart krögarförkläde i bomull, en hamburgersås från sauceshop gjord på bara 

naturliga ingredienser, ekologisk svartpeppar och Himalayasalt med kvarnverk upptill - salt och peppar 
behövs till alla rätter, En ekologisk chilipasta på tub för att hotta upp även vilken rätt som helst, En burk 

sardiner i olivolja, Olja och vinäger 250ml från Esporao, En smoky chipolte ketchup - en rökig ketchup som 
funkar till allt, ÄggTagitelle från Italien med extra mycket struktur. Låt det väl smakas!

     
IN7065 999:-

FRIDAY PRESENT SANTA LOVES CANDY

Fin presentpåse med handtag i naturmaterial. 
Innehåller en god mousserande smultrondryck, en 
påse med vita chokladlakritsstubbar dvs lakrits 
dragerad med vit choklad och lakritscrisp,En 
ask med den klassiska Nickel - gammeldags 
blanding, vem blir inte nostalgisk av denna? 
     
IN7055 139:-

Vem älskar inte godis? En härlig gottepåse 
packat i en fin jutesäck fylld med klassiska 
AKO gräddkola, punschknappar, en ekologisk 
läskande cola dryck, skumtomtekarameller 
dvs hårda karameller som smakar skumtomte, 
pepparkakskola - hur juligt kan det bli?
     
IN7056 249:-
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Vi måste tänka på och värna om miljön. Detta 
setet är bara fyllt med ekologiska produkter 
som gör att det smakar extra gott samtidigt 
som man gör gott. Stor trälåda med träull i 
botten. Ekologisk vinäger från Sapore, ekologisk 
condimento vinäger från Sapore,  bruschetta 
blandning i färdig kryddkvarn, Galega olivolja 
500ml från Esporao, tre ekologiska sodor; en med 
smak av rabarber, en med smak av citron och 
en med cola smak, ekologiskt örtsalt, klassiskt 
English breakfast te,  ekologiskt och gårdsrostat 
kaffe 150gram malet, rödvinsvinäger från Esporao 
500ml, plantbased majonäs - på tub och du 
kommer vilja ha den till allt, grönpeppar med 
kryddkvarn upptill, dijonsenap på tub. Förutom 
att värna om miljön så bidrar du genom att köpa 
denna lådan till Röda korsets viktiga arbete. För 
varje såld låda skänker vi 15kr till Röda Korset.
     
IN7066 1499:-

CHRISTMAS HOLIDAY

En jutesäck kommer packat med: Härlig 
äppelglögg som du med fördel serverar kall, 
Ekologiskt och gårdsrostat kaffe 150gram malet, 
mörk chokladkaka utan tillsatt socker och med 
havssalt på toppen, balsamvinäger white label 
från Sapore i Modena - perfekt på sallad, såser 
med mera, tomteskumskarameller -  tänk er 
smaken av tomteskum fast i karamellformat, En 
påse med lakritsdragerad med mjölkchoklad, 
havssalt och med smak av kola.
     
IN7063 445:-

EKO FOREVER 2,0

KING OF PIZZA

Ingen har väl undgått trenden med att göra egen 
pizza hemma, oavsett årstid! Med detta set så är 
din pizzakväll räddad. Allt kommer packat i en 
trevlig stor trälåda med träull i botten. Förutom 
en keramisk pizzasten som skapar en krispig 
och god pizza så får du även med ett ställ så du 
enkelt kan förflytta stenen samt enkelt servera. 
Det medföljer också en pizzaskärare, ekologisk 
bruschettablandning som du kan blanda med 
vatten och låta svälla och använda som pizza 
sås, ES1010 olivolja 250ml - perfekt till både 
pizzadeg eller att ringla över pizzan, 1 burk 
kryddade sardiner i olivolja - har ni inte testat 
sardiner på pizza innan så gör det, balsampärlor 
från Sapore - perfekt att dekorera pizzan med 
efter tillagning - passar extra bra till pizzor 
med parmaskinka och ruccola, ett örtsalt, en 
tomatketchup från Sauceshop utan tillsatser 
- funkar också denna bra som pizzasås, två 
ekologiska sodor; en med smak av rabarber och 
en med smak av citron. 
     
IN7064 1299:-

HOT SAUCE CHALLANGE

Är du tillräckligt modig att anta denna sås 
utmaning? Perfekt! Vi har valt ut fem st av våra 
favoritsåser som alla har en hetta av rang! 
Bästa setet att testa sig fram är att testa med 
kycklingvingar genom att dränka dem i sås. 
Det medföljer även en favorit på recept på just 
kycklingvingar tillsammans med mer information 
om varje sås. Setet innehåller.Habanero ketchup, 
habanero hot sauce, buffalo hot sauce, sriracha 
chili sauce, original hot sauce.
     
SS1016 399:-
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SIZE DOES MATTER

Vem hade inte blivit överlycklig över denna välfyllda korg? Här får du lite av allt. Man får: Olja 500ml och 
vinäger 250ml från Esporao, white label balsamvinäger från Sapore, vit condimento vinäger från Sapore, en 
burk sardiner i tomatsås och en burk i olivolja, rött ekologiskt te med smak av papaya/lime, ekologiskt kaffe 

”Rimfrost” 250gram malet, ekologisk grönpeppar som kommer med färdig kvarn upptill, blomsterströssel 
som piffar upp, mandelbiscotti - den perfekt skorpan till fikat, tre olika tonics - alla tillverkade i Sverige 

och med unika smaker, tre olika ekologiska sodor - en med smak av rabarber, en med smak av citron, en 
med smak av cola, en burk med romrussin - russin dragerad med mörk choklad, mjölkchoklad, vit choklad 
och med smak av rom, ljus chokladkaka utan tillsatt socker och med havssalt på toppen, sriracha sås - en 
kryddstark sås utan tillsatser, ekologisk dijonsenap på tub, äggtaglitelle från Italien, salt med örtsmak från 

Sal de Ibiza, chips 45gram lättsaltade från Sal de Ibiza.
     

IN7067 1999:-

EXPERIENCE BOX 2,0ORGANIC SET OM 3; VIT BALSAMVINÄGER, 
BALSAMVINÄGER, OLIVOLJA

PRESENTBOX bestående av 2 oljor, en mild 
och en lite pepprigare i smaken samt en 
rödvinsvinäger. Perfekt set för att lyckas i köket.
     
ES1028 445:-

Perfekta setet till bordet. En olivolja, en 
vit balsamvinäger condimento och en 
balsamvinäger aceto. Alla tillverkade på 100% 
italienska ingredienser som är helt ekologiska 
och framtagna på ett hållbart sätt.
     
SP1009 649:-
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HO HO

SET THE TABLE

Bra julklapp där du håller dig inom gåvogränsen och där du dessutom är med och bidrar till Röda korsets 
viktiga arbete . För varje såld låda skänker vi 15kr till Röda Korset. Denna fina trälåda med lock och fina 

läderdetaljer innehåller knäckebröd gjort på sesam, lin och solrosfrön, en julmust från Apotekarnas, 
vardagsolivoljan från Esporao 250ml - perfekt till allt, rödvinsvinäger 250ml från Esporao - perfekt till 

sallader, såser, grytor med mera, mousserande äppelcider, En påse med lakritsdragerad med 
vit choklad och lakritscrisp.

     
IN7062 445:-

Dukningen är minst lika viktig till julen som själva maten och drycken. I denna tomtesäck får man både 
och! Den är fylld med: Julduk i klassiskt rödrandigt mönster, härlig äppelglögg som du bäst serverar kyld, 

150gram malet ekologiskt och gårdsrostat kaffe, Svart ekologiskt klassiskt morgonte; English breakfast, 
julmust från Apotekarnas, rostad hasselnöt dragerad med mjölkchoklad utan tillsatt socker, pepparkakor 

från Nyåkers, klassiska akogräddkola, lakritssnittar, en kallrökt och syrlig korv.
     

IN7060 699:-
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Vi vill att våra produkter så långt det går ska vara producerade på ett så klimatsvänligt 

sätt som möjligt. Även när det kommer till förpackningar, kartonger och presentlådor så vill 

vi även här göra ett så litet avtryck som möjligt på miljön. Därför har vi nu lagt till denna 

klimatsmarta låda som ett alterantiv till låda till våra presentset. Dessa lådor tillverkas 

av skandinaviska träd som har vuxit i FSC certifierade skogar. Pappret produceras sedan 

i skandinaviska pappersbruk, där klimatvänlig förnyelsebar energi används. I alla steg 

försöker man minimiera CO2 avtrycket och i slutändan räknar man ut det återstående 

avtrycket och kompenserar för detta i ett saå kallat Gold Standard-projekt. Det är därför 

vi kan säga att dessa lådorna är 100% klimatsmarta.

  KLIMATSMARTA 
ALTERNATIV
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SÄTT DIN EGEN PRÄGEL OCH BLI UNIK!

VÅRA CERTIFIERINGAR

DITT EGNA
VARUMÄRKE

Prisexempel enfärgstryck 

klimatlåda. Ex låda. 

100stk. 27kr

300stk. 15kr

500stk. 11kr

1000stk. 7kr

Startkostnad 500kr

Prisexempel på etikett. 
Ex produkt.

50 stk. 15 kr.

100 stk. 11 kr.

500 stk. 8 kr.

1000 stk. 7 kr.

Startkostnad 500 kr.

Många väljer att vilja sätta sin egen prägel på våra produkter, något som vi gärna 

hjälper till med.  Tillsammans arbetar vi fram en idé med målsättningen att täcka dina 

förutsättningar och behov. Efter detta finslipar vi detaljerna kring erbjudandet med allt från 

produktutveckling till paketering och slutleverans. Utvalda varor från IN10SE’s sortiment 

kan du redan vid beställning från 50 st göra produkten unik för dig. Detta gäller både 

etiketter samt innehåll, du väljer själv om du vill profilera med logo eller eget budskap. Vill 

man kan man dessutom profilera våra trälådor eller våra presentlådor, kontakta oss så 

berättar vi mer.


