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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 att 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
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ROSA BANDET ÅRET RUNT

Oftast uppmärksammas rosa bandet under oktober. Vi vill slå ett extra slag och uppmärksamma det året 
runt. I denna härliga låda så får du förutom härliga chips med rossmak så får du även rossalt från Sal de 

Ibiza som har tagits fram i sammarbete med rosa bandet. För varje såld burk så doneras 1 Euro. Du får 
dessutom en mousserande smultrondryck och lite härligt blomsterströssel. Vi på Adelante skänker också 

10kr per varje såld låda till Ung cancer. Det finns även en möjlighet att köpa till ett armband från Ung 
cancer till en kostnad av 60kr. Innehåller:

• 1st Fönsterförpackning i natur med träull i botten. 
• 1st Roschips från Sal de Ibiza 45g.
• 1st Fleur de salt rosa limited edition från Sal de Ibiza 140g.
• 1st Mousserande smultrondryck 33cl.
• 1st Blomsterströssel 15g.
• 10kr till Ung cancer

     
IN7082 445:-
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LILLA ROSA

En trevlig liten påse som förutom att smaka gott gör gott. Förutom allt gott du hittar här i så medföljer 
också ett armband från Ung cancer och därmed stöttar du deras viktiga arbete med att hjälpa unga vuxna 

som drabbas av cancer. Innehåller:

• 1st Ros chips från Sal de Ibiza 45gram.
• 1st Flaska mousserande smultrondryck 33cl. 
• 1st Armband från Ung cancer.
• 1st Naturfärgad påse med handtag och fönster.
     

IN7073 249:-
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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 bruschetta blandning som du kan 

blanda med vatten och låta svälla och använda som pizza sås, olivolja - perfekt till både pizzadeg eller 
att ringla över pizzan. 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. Till detta följer även lite dryck som man kan avnjuta tillsammans med pizzan 
eller under tiden man gör den. Med ketchupen och örtsaltet kan man också blanda sin egna pizzasås. 

Innehåller:

• 1st Stor öppen trälåda med träull i botten.
• 1st Pizzasten med tillhörande ställning.
• 1st Pizzaskärare.
• 1st Ekologisk soda rabarber 27,5cl.
• 1st Ekologisk soda citron 27,5cl.
• 1st Tomatketchup från Sauceshop 260g.
• 1st Olivolja naturell från Herdade do Esporão 250ml.
• 1st Ekologisk bruschetta kryddbladning med kvarn 125g.
• 1st Ekologiskt örtsalt 75g. -1st Burk med sardiner från NURI 125g.
• 1st Burk med balsampärlor från Sapore  50g.
• 1st Burk sardiner i olivolja från NURI 125g. 

     
IN7064 1449:-
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LILLA GRILL

En härlig liten trälåda med det mest nödvändiga till grillningen. Lite snacks innan och under tiden du 
grillar i form av härliga lättsaltade chips samt en tonic som du kan dricka som den är eller blanda som 

du önskar. En perfekt allround bbq sås som passar till det mesta. När du grillat klart så har du en perfekt 
rengöringsborste så att grillen ser fin och trevlig ut. Innehåller:

• 1st Liten öppen trälåda med träull i botten.
• 1st Påse med lättsaltade chips från Sal de Ibiza 45g.
• 1st Flaska med tonic water naturell 33cl. 
• 1st Flaska bbq orginal sås från Sauceshop 275g.
• 1st Rengöringsbortse med tre olika funktioner. 

IN7076 299:-
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BBQ PERFECTION

Du som är en riktig perfektionist eller nörd när det kommer till grillning kommer älska detta set. Förutom 
ett blad med olika grilltider så får du också med lite grillspett i bambu samt olivolja som går åt till alla 

marinader, en allround rub som passar perfekt med lite olja eller ihop med allround bbq såsen. Innehåller:

• 1st Klimatlåda. 100% klimatsmart med träull i botten.
• 1st Paket med grillspett i bambu 20st. 
• 1st Blad med grilltider. 
• 1st Olivolja från Herdade do Esporão i Portugal 250ml ES1010.
• 1st Orginial BBQ rub från Sauceshop  150g.
• 1st Orginal BBQ sås från Sauceshop 275g.

     
IN7078 349:-
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HOT SAUCE CHALLANGE

Är du tillräckligt modig att anta denna sås utmaning? Perfekt! Vi har valt ut 5st av våra favorit såser som 
alla har en hetta av rang! Bästa sättet att testa sig fram är att testa med kycklingvingar och  genom att 
doppa dem i sås. Det medföljer även en favorit på recept på just kycklingvingar tillsammans med mer 

information om varje sås. Innehåller:

• 1st Habanero ketchup 255g.
• 1st Habanero hot sauce 155g.
• 1st Buffalo hot sauce 155g.
• 1st Sriracha chili sauce 255g.
• 1st Original hot sauce 155g.
     

SS1016 399:-

GIFT SET OF 3 SAUCES; TOMATO 
KETCHUP, SMOKY CHIPOTLE KETCHUP, 

BBQ SAUCE

Perfekta setet för BBQ , grytor eller egentligen vilken maträtt som helst. Bara naturliga ingredienser och 
alla såser är vegetariska, veganska och glutenfria. Setet Innehåller:

• 1st Tomatketchup 260g.
• 1st Smoky chipotle ketchup 260g. 
• 1st Orginal BBQ sauce 275g. 
     

SS1009 379:-
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EXPERIENCE BOX 2,0

Presentbox bestående av två oljor, en mild och en lite pepprigare i smaken samt en 
rödvinsvinäger. Perfekt set för att lyckas i köket. Innehåller:

• 1st Rödvinsinväger från Herdade do Esporão i Portugal 250ml.
• 1st Olivolja naturell från Herdade do Esporão i Portugal 250ml. 
• 1st Pepprig och komplex olivolja från Herdade do Esporão 250ml.
     

ES1028 445:-

CHOKLADBOXEN 

3st chokladburkar i en svart handsnickrad ask. Perfekt ”gåbort” present 
eller tack för hjälpen gåva. Innehåller: 

• 1st Burk romrussin 150g.
• 1st Burk toffemandel 150g.
• 1st Burk hallonlakrits 150g.
     

NR1015 225:-
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BBQ TAKE AWAY

Perfekt påse som du enkelt kan ta med till alla härliga grillpickningar eller grillmiddagar 
som väntar. Innehåller:

• 1st Naturfärgad påse med handtag och fönster.
• 1st Grillpensel i silkon.
• 1st Förpackning torkad rosmarin från Othrys farms 50g.
• 1st  South carolina bbq sås från Sauceshop, perfekt allround sås 260g.
     

IN7071 199:-

BURGER LOVER

Vem älskar inte en perfekt grillad hamburgare? Ett set som är som gjutet för hamburger älskaren. Självklart 
får du en hamburgerpress och till detta så får du en vegansk burgersås från HLTH punk som tar din 

burgare till nya nivåer, eller testa med Hamburgersåsen från Sauceshop. Som ytterligare redskap får du en 
grillpensel i silikon. Innehåller: 

• 1st Klimatlåda. 100% klimatsmart med träull i botten.
• 1st Hamburgersås på tub från HLTH Punk 150g.
• 1st Burgersås från Sauceshop 260g.
• 1st Hamburgerpress.
• 1st Grillpensel i silikon.

     
IN7077 349:-
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ODLA HEMMA…NÄSTAN

Att odla är ju alltid trevligt men ibland kan man behöva lite hjälp på traven. Här får du fantastiska kryddor 
som är odlade på helt naturligt vis och plockade för hand i Grekland. Du får både basilika, timjan och 

rosmarin. Använd basilikan till salladen, timjan till köttet och rosmarin till lammracksen för att nämna några 
av alla variationer som finns. Pensla eller toppa sen med lite olivolja från prisbelönta Herdade do Esporão  

i Portugal och strössla över lite havssalt från Sal de ibiza. Innehåller: 

• 1st Klimatlåda.100% klimatsmart.
• 1st Torkad basilika från Othrys farms 50g.
• 1st Torkad timjan från Othrys farms 50g.
• 1stTorkad rosmarin från Othrys farms 50g.
• 1st Flaska olivolja från Herdade do Esporão 250ml ES1010.
• 1st Ströare mellanstorlek från Sal de Ibiza, SI1003, 125g.

     
IN7075 299:-



1995:-
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SIZE DOES MATTER

Vem hade inte blivit överlycklig över denna välfyllda korg? Här får du allt och lite till. Fullkomlig lyx!
Innehåller:

• 1st Stor öppen trälåda med träull i botten.
• 1st Rödvinsinväger från Herdade do Esporão i Portugal 250ml. 
• 1st Olivolja naturell från Herdade do Esporão i Portugal 250ml
• 1st  White label balsamvinäger från Sapore 250ml. 
• 1st Vit condimento vinäger från Sapore 250ml.
• 1st Burk sardiner i tomatsås från NURI 125g.
• 1st Burk sardiner i olivolja från NURI 125g.
• 1st English breakfast ekologiskt te 55g.
• 1st Ekologiskt kaffe ”Dagg” 150gram malet.
• 1st Ekologisk svartpepparkvarn 140g.
• 1st Blomsterströssel 15g.
• 1st Paket med mandelbiscotti 150g.
• 1st Pink tonic 20cl.
• 1st Fläder tonic 20cl.
• 1st Orginal tonic 33cl.
• 1st Ekologisk soda citron 27,5cl.
• 1st Ekologisk soda cola 27,5cl.
• 1st Ekologisk soda rabarber 27,5cl.
• 1st Burk med romrussin  150g. 
• 1st Ljus chokladkaka utan tillsatt socker och med havssalt på toppen 90g.
• 1st Tomatketchup utan tillsatser från Sauceshop 260g.
• 1st Ekologisk dijonsenap på tub från HLTH 150g.
• 1st Pasta äggtaglitelle från Appennino 250g.
• 1st Salt med blommor från Sal de Ibiza 75g.
• 1st Chips  lättsaltade från Sal de ibiza 45g.
• 1st Mousserande smultrondryck 33cl.
• 1st Mousserande cider 33cl.
• 1st Ekologisk bruschetta kryddbladning med kvarn 125g.
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SKÄRGÅRDSUTFLYKTEN

Ta med denna färdigpackade väska och ge dig ut med båten, husvagnen, bilen eller cykeln. Perfekt för lite 
enkel picknick. Innehåller:

• 1st Picknickväska i jute med handtag.
• 1st Mousserande äpplecider 33cl.
• 1st Mousserande smultrondryck 33cl.
• 1st Påse chips från Sal de Ibiza med smak salt&vinäger 125g.
• 1st Mörk chokladkaka med havssalt på toppen och utan tillsatt socker.
• 1st Påse med mandelbiscotti  150g.
     

IN7074 325:-
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FREDAGSLÅDAN

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 - kallrökta och mustiga och kryddade med chili och vitlök. Perfekt till sommarens alla aw. 
Innehåller:

• 1st Påse med lättsaltade chips från Sal de Ibiza 45g.
• 1st Påse med grissini med havssalt på toppen från Sal de Ibiza 65g.
• 1st Pink tonic 20cl.
• 1st Orginal tonic fläder  20cl.
• 1st Orginal tonic naturell 33cl.
• 1st Paket med ölkorvar 200g.
• 1st Trälåda med lock och svarta läderdetaljer samt träull i botten.
     

IN7061 399:-
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Vad förknippas mer med sommar än midsommar? Denna lådan har allt som du kan behöva till midsommar 
men funkar ju också till andra fester. Lägg in din egen sill med sillinläggningskryddan, enkelt och snabbt. 
Du får dessutom både potatis och snacks och ett litet blad med snapsvisor - bara att ta ton!. Innehåller:

• 1st trälåda med lock och svarta läderdetaljer, kommer fyld med träull. 
• 1st Påse med potatis ca 2kg
• 1st Flaska ekologisk citron soda 27,5cl.
• 1st Orginal bbq sauce från Sauceshop 260g.
• 1st Påse sillinläggningskrydda ”dimma” 30g.
• 1st Lättsaltade chips från Sal de Ibiza 45g.
• 1st Rosmarin från Vrino 50g.
• 1st  Påse salt kola lakritskulor 120g.
• 1st blad med tre härliga snapsvisor.
     

IN7083 445:-

MIDSOMMARLÅDAN
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SUMMER BBQ

Perfekt set att ha i din utställning eller i din butik som kunden enkelt kan plocka med. Perfekt set för 
sommarens alla grillträffar. Innehåller:

• 1st Presentlåda i naturmaterial med fönster och träull i botten.
• 1st Oregano från Vrino 50g.
• 1st Himalaya salt med kvarnverk 300g.
• 1st Carolina mustard bbq sauce från Sauceshop 260g.
• 1st Smoky chipotle rub från Sauceshop  150g.
• 1st Blad med rekommenderade grilltider och temperaturer.
     

IN7084 399:-
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En elegant påskpåse, perfekt att ställa på kundens fikabord eller ge bort till medarbetarna. Innehåller:

• 1st Naturfärgad påse med handtag och fönster samt en gul rosett.
• 1st Flaska ekologisk citron soda 33cl.
• 1st Påse med påskmandlar 200g.
• 1st Påse med påskskumsharar 100g
     

IN7072 199:-

PÅSKENS FAVORITER
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Fredrik Eriksson är en av Sveriges mest erfarna och prisbelönta kockar och krögare.  Idag driver Fredrik 
Eriksson två restauranger i Stockholm, Långbro Värdshus och Restaurang Nationalmuseum. Tillsammans 
med Adelante har han tagit fram fem unika produkter som här samlas i en härlig låda. Gott kex knäcke 

gjort på sesam, lin och solrosfrön - perfekta tilltugget till osten eller till löjromscremé. Det kommer också 
en härlig grovkornig senap som funkar både till korven som till julskinkan. Två härliga kryddblandningar; en 
perfekt för grillen och den andra som gjuten för kyckling i alla dess former. Sist men inte minst får man med 
ett paket med kardemummaskorpor som antingen kan ätas som dom är till kaffet eller smulas över en god 

rabarberkräm med lite gräddmjölk till. Innehåller:

• 1st Trälåda med lock och svart läderdetaljer samt träull i botten.
• 1st Paket med kexknäcke 150g.
• 1st Paket med kardemummaskorpor  60g.
• 1st  Kryddkvarn med ekologiska kryddor Vitlök, rosmarin och citron 125g.
• 1st Kryddkvarn med ekologiska kryddor Salt & Rosmarin 250g.
• 1st Grovkornig senap 265ml.

     
IN7081 445:-

FREDRIKS LÅDA
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Fin presentpåse med handtag i naturmaterial. Smidigt och enkelt och ge bort ochinnehåller allt gott du 
kan behöva. Perfekt till både kunder eller medarbetare eller andra samarbetspartners när man vill visa sin 

uppskattning. Innehåller:

• 1st Naturfärgad påse med handtag och fönster.
• 1st Påse med vita chokladlakritsstubbar dvs lakrits dragerad med vit choklad och lakritscrisp 120g.
• 1st Påse med salta kola lakritskulor 120g.
• 1st Flaska mousserande äpple cider 33cl.

IN7070 149:-

GOTTEPÅSEN



ADELANTE SS 2023S.66

GRILL TASTING

Äntligen är lådan här där du kan gå loss på alla dina grillfantasier. Här är lådan där du kan prova dig fram 
till ditt favorit tillbehör när du grillar. Är det south carolina såsen med lite mer senapssmak eller den rökiga 
chipotle ketchupen som tar hem vinsten? Smaken är som man brukar säga delad så vi är övertygade om att 
alla kan hitta en favorit i denna låda. Innehåller:

• 1st Klimatlåda 100% klimatkompenserad med träull i botten.
• 1st South carolina BBQ sås från Sauceshop 260g. 1st Orginal BBQ sås från Sauceshop 275g.
• 1st Orginal BBQ rub från Sauceshop 150g.
• 1st Smoky chipotle rub från Sauceshop 150g.
• 1st Smoky chipotle ketchup från Sauceshop 260g. 1st Blad med grilltider och temperaturer. 
     

IN7080 445:-
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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.



info@adelanteab.se      www.adelanteab.se
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