
 

Beställning av Grafmans Godas julsortiment 2021 

 

Julskinka Pris Liten 1,5-2,5 kg Mellan 2,5-3,5kg Stor 3,5-4,5 kg 

Färsk, rimmad 180 kr/kg       

 

Julskinka Pris Liten 1-2 kg Mellan 2-3 kg Stor 3-4 kg 

Rimmad och ugnsbakad 260 kr/kg       

Rimmad, lättrökt och kokad 275 kr/kg       

Färsk, rimmad och lättrökt 230 kr/kg       

 

Har du andra önskemål på din skinka, som t.ex. med ben, nitritfri eller av vildsvin så ordnar vi det. Ange 

det under Övriga önskemål så återkommer vi med prisuppgift. Observera att dessa specialskinkor 

endast säljs som färsk och rimmad. 

 

Övriga julprodukter Pris   

Julkorv (kokkorv) med kryddpeppar, 
ingefära och nejlika. Vikt 300 g/st. 

140 kr/kg Antal: 

Prinskorv, klassisk 250 kr/kg Mängd: 

Leverkorv, kokt. Vikt ca 250 g. 140 kr/kg Antal: 

Lammleverpastej, bredbar. Vikt ca        
200 g. 

30 kr/st Antal: 

Viltsvinspaté med portvin och 
grönpeppar. Vikt ca 380 g. 

75 kr/st Antal: 

Fårfiol, varmrökt och benfri. Säljs i 
hela bitar mellan 350 gr och 1 kg.  

455 kr/kg Mängd: 

Tjocka revbenspjäll 110 kr/kg Mängd: 

Rimmade grisfötter, kluvna. Vikt: Ca 
300 g/ fot 

75 kr/kg Antal fötter: 

Benfri kotlett med svål (till s.k. dansk 
fläskstek) 

157 kr/kg Mängd: 

Ostkaka på fjällkomjölk från Glada 
Getens Gårdsmejeri i Tyringe, 1000 g 

150 kr/st Antal: 

Ostkaka enligt ovan, men 500 g 75 kr/st Antal: 

Grafmans Goda patésauce med 
jordgubbar, grönpeppar, portvin och 
champagnevinäger. Vikt 180g. 

79 kr/st Antal: 

 



 

Övriga önskemål (t.ex. presentförpackning, önskemål om andra produkter eller andra 

speciallösningar): 

 

 

 

 

Namn:                                                                   

Telefonnummer:                                                                         

E-post: 

Önskar hämta under butikens ordinarie öppettider:   

O Fredag 26/11       O Lördag 27/11     

O  Fredag 3/12    O  Lördag 4/12   

O  Fredag 10/12    O  Lördag 11/12    

O  Fredag 17/12     O  Lördag 18/12 

 

Önskar hellre hämta på nedanstående dag då butiken bara är öppen för uthämtning av 

beställda varor kl 12-18: 

 

O Onsdag 22/12  

  

Önskar hämta på REKO-utlämning:   

O I Simrishamn fredag 10/12       O I Ystad onsdag 15/12     

  

 

Lämna in blanketten i butiken eller mejla uppgifterna till info@grafmansgoda.se. Du 

kan också beställa direkt på www.grafmansgoda.se . Vi måste ha din beställning senast 

10 dagar innan önskad hämtning. Förra året fick vi stänga möjligheten att beställa i 

förtid pga mycket högt beställningstryck. Så vänta inte i det längsta med din beställning 

om du vill vara säker på att få det du vill ha. 

För frågor, ring 070-6976207 eller 073-3342266. 

mailto:info@grafmansgoda.se
http://www.grafmansgoda.se/

