
Några av Julens godbitar:
ekologisk julskinka
Håll utkik efter det goda vi har att 
erbjuda i butiken. Är ni ute efter en 
grön jul har vi skinkan för det ekolo-
giska alternativet. vårt ekologiska 
är vårt bidrag till en julskinka från 
grisar som levt ett liv nära deras natur-
liga beteenden. Grisarna kommer från 
utvalda gårdar över hela Sverige, 
samlade under ett gemensamt namn.

vårt ekologiska finns både som 
rimmat och kokt färdigt för griljering.

havor råkorv
Vad vore en jul utan äkta julkorv? 
Vi har tillsammans med havor gårds-
gris tagit fram en färsk råkorv. En 
mild och smakrik korv kryddad med 
klassiker som nejlika och kryddpeppar.

havor julskinka
Julskinka från havor gårdsgris finns 
både som rimmad och kokt.

lammfiol
Lammfiol är en riktig delikatess på 
julbordet. Saltad och rökt gör den även 
fantastisk att servera tillsammans med 
en god pepparrotscreme som en förrätt 
på nyårsafton.

Finns både med ben och som benfri.

För oss innebär det bråda dagar med 
att ta fram skinkor, prinskorvar och allt 
annat gott till både julbord och nyårs-
middag. Passa på och njut av allt det 
goda som hör julen till och ta tillvara 
på tiden med familj och vänner. För det 
ska vara enkelt i år. Inga krusiduller, 
inget utsvävande och inget konstigt. 

Vår längtan tillbaka till det enkla och 
oförställda ställer också högre krav på 
råvarorna. Det är därför vi skapat 
Smak av Gotland.

Passa på att ta tillfället i akt att 
bjuda på ett enkelt julbord med fina 
råvaror fulla av smaker från de ört- och 
kalkrika markerna på Gotland. 

Ta del av våra jul och nyårstips.
Och glöm inte att lyssna i lurarna på 
”smaken av riktigt kött”
– God Jul och Gott nytt År.

thomas östlund
vd svenskt butikskött

Nu är det äNtLIGeN JuL & NYÅr! 

BuLLetIN

havor
Gotländsk gårdsgris med anor
I Havdhem på södra Gotland finns våra 
unika gårdsgris Havor. Släktgården har 
gått i arv i elva generationer och drivs 
idag av bröderna Niklas och Håkan 
Hermansson med familjer. Innan brö-
derna tog över driften på gården ar-
betade de på Alfa Laval och Gotlands 
Energiverk, men kärleken till gården 
och djuren fick dem att ta steget över 

till att arbeta med grisuppfödning.
Lantbruket brukar idag 130 hektar 
mark för eget foder och på gården får 
grisarna en foderblandning av sju olika 
recept bestående av bland annat ärter, 
korn, vete och rågvete. Övrigt foder 
som används i blandningarna kommer 
från intilliggande gårdar.

förrätt:

toast skaGeN
Tore Wretmans goda paradrätt som   
han skapade redan på 50-talet.

ingredienser:
Skagenröra på ett smörstekt eller  
rostat bröd toppad med citronskiva   
och en dillkvist.

efterrätt:

GLace au Four
En dröm för alla dessertälskare som kom-
binerar varmt och kallt, tillagat i ugn.

ingredienser:
Glass och frysta bär täckt med maräng 
på ett lager av sockerkaksbotten.

Restaurangtips
• Överraska med en middag på Djuret.
• Bjud på en klassiker på Villa Gothem.
• Prova något nytt som en Grand Cru 
   på AGs som hängmörats i 60 dagar.
• Ät lokalt på Svartengrens med kött 
   från skärgården.
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NYÅrstIps!
Bjud på en riktig 80-tals middag

varmrätt:

FouNdue
Det perfekta sättet att kombinera 
umgänge och matlagning vid 
middagsbordet.

ingredienser:
Nöt och fläskfilé, charlottenlök, 
färska champinjoner, zucchini, bakad 
potatis och några kalla såser.

BoktIps
• tack för maten: råvarornas mäs-
    tare av Mathias Dahlgren & Rikard Lind

• noma: tid och plats i det nord-
   iska köket av René Redzepi

• desserter med stil av Daniel Roos


