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SKÅNEMEJERIER MJÖLK 3%

SKÅNEMEJERIER MJÖLK EKOLOGISK 3%

Skånemejeriers Mjölk
innehåller hela 18 av de 22
näringsämnen vi varje dag
behöver få i oss. Dessutom
är den precis lika god i
matlagningen som till
frukostgröten. 1 liter.
Fetthalt 3%.
Ursprung Sverige.

Hjordnära Eko Mjölk är
skapad med omtanke och
varsamhet i alla led, från
kornas betesmarker, foder
och välmående – till mejeriet
och den färdiga mjölken.
1 liter. Fetthalt 3%.
Ursprung Sverige.

8,75 kr/liter

SKÅNEMEJERIER VISPGRÄDDE 40%

11,38 kr/liter

LINDAHLS GRÄDDE 35% UHT

Skånemejeriers Vispgrädde
40% är en färsk grädde som
lockar fram smakämnen
ur råvarorna och förhöjer
smaken på maten. Gjord
på mjölk från gårdar i södra
Sverige med de högsta
kraven på djuromsorg.
1 liter. Fetthalt 40%.
Ursprung Sverige.

Lindahls Grädde 35%är
UHT-behandlad för extra
lång hållbarhet. Grädden är
kokbar och passar till både
matlagning, desserter och
bakverk. 1 liter. Fetthalt
35%. Ursprung Tyskland.

36,00 kr/liter

SKÅNEMEJERIER CRÈME FRAICHE

37,00 kr/liter

SALAKIS TURKISK YOGHURT

Skånemejeriers Crème
Fraiche har en fyllig smak
och en frisk syrlighet. Passar
utmärkt i alla former av
matlagning och är gjord
på mjölk från våra gårdar i
södra Sverige. 2 kg. Fetthalt
34%. Ursprung Sverige.

49,00 kr/kg

Vi på Skånemejerier Storhushåll vill vara den mest kompletta och kompetenta mejeripartnern
för det professionella köket. I vårt sortiment hittar du närproducerade mejerivaror såväl som
ett brett urval europeisk kvalitetsost. storhushall.skanemejerier.se

Mild yoghurt, med en
behaglig syra och krämig
konsistens. Den naturliga
syran hos Turkisk yoghurt
gör den perfekt som bas i
exempelvis dressingar och
såser. 5 kg. Fetthalt 10%.
Ursprung Tyskland.

19,50 kr/kg

Nov/
Dec

LINDAHLS SMÖR NORMALSALTAT

SKÅNEMEJERIER SMÖR NORMALSALTAT

Lindahls normalsaltade smör
är kärnat på färsk grädde
med 1,4 g salt. Passar
till allt från matlagning,
stekning, bakning och
att ha på mackan. 1 kg.
Fetthalt 81%. Ursprung
Nederländerna.

Vårt smör tillverkas av
mjölk från gårdar i södra
Sverige med de högsta
kraven på djuromsorg.
Tillverkad av svensk
grädde. 1 kg.
Fetthalt 82%.
Ursprung Sverige.

59,50 kr/kg

SKÅNEGOTT MATFETTSBLANDNING

82,00 kr/kg

BISTRO GOUDA SKIVAD

Skånegott tillverkar vi av
smör kärnat på mjölk från
svenska gårdar, svensk rapsolja och lite salt. Smöret ger
Skånegott sin goda smak
medan rapsoljan gör produkten bredbar direkt från kyl.
240 x 8g. Fetthalt 75%.
Ursprung Sverige.

Mild, rundpipig ost. 1 kg.
15g/skiva. Fetthalt 29%.
Ursprung Nederländerna.

96,00 kr/kg

SALAKIS GREKISK FETA TÄRNAD

59,50 kr/kg

PRÉSIDENT BRIE

Feta är den traditionella vita
grekiska osten. Osten är
gjord på får- och getmjölk,
minst 70% av mjölken kommer från får. Den produceras
efter traditionella grekiska
metoder. Smaken är salt,
koncentrerad och fyllig.
1,8 kg. Fetthalt 23%.
Ursprung Grekland.

89,00 kr/kg

Vi på Skånemejerier Storhushåll vill vara den mest kompletta och kompetenta mejeripartnern
för det professionella köket. I vårt sortiment hittar du närproducerade mejerivaror såväl som
ett brett urval europeisk kvalitetsost. storhushall.skanemejerier.se

Président Brie täcks av ett
tunt lager vitmögel. Smaken
är mild och mycket smakfull och osten är alltid
serveringsklar. Serveras
rumstempererad. 1 kg.
Fetthalt 31%. Ursprung
Frankrike.

84,00 kr/kg

