Produktkatalog

SVENSKT
MATHANTVERK
Lillhärdal • Härjedalen

Allt bröd bakas av
ekologiskt mjöl.

HÅRT BRÖD
1101
1127

Hällbröd stora runda
Skogsknäcke stora runda

Hällbröd och julbröd 485 gram, packas om 20 st.
Skogsknäcke 385 gram packas om 22 st.
Brödkakorna är 23 cm i diameter.

1109
1114

Hällbröd i ask
Skogsknäcke i ask

Innehåller 225 gram och packas om 12 st.
Brödkakorna är 13 cm i diameter.

1141
1142
1143
1144
1145

Dinkelknäcke i ask
Morotsknäcke i ask
Tomatknäcke i ask
Rödbetsknäcke i ask
Blåbärsknäcke i ask

Innehåller 170 gram och packas om 14 st.
Brödkakorna är 13 cm i diameter.

1115
1116
1111
1110

Dinkelbröd i papper
Morotsbröd i papper
Lyxknäcke i papper
Skrädbröd i papper

Innehåller 200 gram och packas om 14 st.

Rostad
havre
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SKORPOR
1416
1417
1418
1419

Saffransskorpor
Pepparkaksskorpor
Hjortronskorpor med choklad
Blåbärsskorpor

Våra skorpor
tillverkas som man
bakade förr.
Passar ypperligt till
”duppa” som man gjorde
i äldre dagar.

Innehåller 150 gram och packas om 10 st.
Bakas av ekologiskt mjöl.

KARAMELLER & GODSAKER
4401
4403
4404
4405
4409
4410
4411
4412
4437

Smultronpuss glasburk
Hallonkarameller
Blåbärskarameller
Hjortronkarameller
Fjälltoppar
Godhjärtat
Fläderhjärtan
Apelsinhjärtan
Bakfylleknappar

Innehåller 150 gram och packas om 20 st

4420
4421
4422
4423
4424

Varmchoklad doppinne (115g)
Chokladkaka med blåbär (ljus)
Chokladkaka med hallon (ljus)
Chokladkaka med jordgubb (ljus)
Chokladkaka med jordgubb (mörk)

Innehåller 90 gram och packas om 6 st

Choklad
i samarbete
med Göteborgs
Chokladfabrik
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SYLT
2102
2101
2106
2105
2103

Skogsbären
i vår sylt
och marmelad
kommer från
Härjedalen och
Dalarna.

Hjortronsylt med vit hätta
Punchblåbärssylt med tyg
Vildhallonsylt med tyg
Romkrusbärssylt med tyg
Whiskylingon med tyg

Hjortronsylten innehåller 250 gram
övriga innehåller 350 gram alla packas om 12 st.

2115
2113
2116
2112
2111

Krusbärsylt med svart lock
Lingonsylt med svart lock
Hallonsylt med svart lock
Hjortronsylt med svart lock
Blåbärsylt med svart lock

Innehåller 250 gram och packas om 12 st

MARMELAD
2201
2202
2203
2208

Morotsmarmelad med tyg
Svartvinbärsmarmelad med tyg
Rödlöksmarmelad med tyg
Rabarbermarmelad med tyg

Innehåller 350 gram och packas om 12 st

2211
2212
2213
2218

Morotsmarmelad med svart lock
Vinbärsmarmelad med svart lock
Rödlöksmarmelad med svart lock
Rabarbermarmelad med svart lock

Innehåller 250 gram och packas om 12 st

SENAP, HONUNG
& TILLBEHÖR
2401
2403
2404
2406
2407
2408

Sötstark senap
Helgrov senap
Honungsenap
Dundersenap
Punschsenap
Julsenap

Innehåller 250 gram och packas om 12 st

4020
2304
2331

Kvacksalvardroppar 100 ml
Honung med saffran
Kvacksalvarhonung 155 gram

Packas om 12 st
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Julsenap är
underbart gott
på julbordet.

SIROP
2352
2354
2355
2357
2358
2359

Sirop - ett
äldre sätt att söta
och smaksätta matoch efterrätter eller
kanske ringla över
glassen...

Saffran
Choklad
Blåbär
Karamell
Smultron/vanilj
Vildhallon

Sirop i glasflaska innehåller 250 ml,
packas om 8 st

SAFT
3303
3306

Saften
tillverkas av rena
pressade bär och
blommor.

Flädersaft
Jordgubbssaft

Tappade på 50 cl flaska, packas om 12. Gjord på ekologiska åvaror.
Tillgången kan vara begränsad under vinterhalvåret då vi använder
oss av färska bär i huvudsak. Prata med oss om tillgång vid beställning.

BORDSDRICKA
3202
3205
3206
3203
3201
3204

Flädermust
Hjortronmust
Rabarbermust med citron
Svartvinbärsmust
Enbärsmust
Hallonmust

65 cl, packas om 12 st

3207

Äppelmust ej kolsyrad

65 cl, packas om 12 st

3210

Svagdricka

75 cl, packas om 9 st

3101
3107
3102
3103

Enbärsmust
Äppelmust ej kolsyrad
Sockerdricka
Äpplepäron

33 cl, packas om 20 st
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Midvinternattens
köld är hård,
godsakerna från
Härjedalen gnistra
och glimma.

JULENS SMAKER
1104

Julhällbröd stora 485 gram

Brödkakorna är 23 cm i diameter,
packas om 20 st.

1105

Julhällbröd i ask 225 gram

Brödkakorna är 13 cm i diameter,
och packas om 10 st.

1416

Saffransskorpor

Innehåller 150 gram och packas om 10 st

4413
4414
4416
4415
4419

Julhjärta rött godis
Grönt julhjärta godis
Julkuddar med saffran
Glöggkulor
Chokladpolka

Innehåller 150 gram och packas om 20 st

4408

Julsenap

Innehåller 250 gram och packas om 12 st

2352

Sirop saffran

Sirop i glasflaska innehåller 250 ml,
packas om 12 st

2304

Honung med saffran

Packas om 12 st

4201
4210
4211
4212
4214

Sockertoppar:
Lilltopp 5 cm (utan papper)
Kvartstopp 13 cm (röd, grön och brun)
Ettan 20 cm
Tvåan 28 cm
Fyran 40 cm
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Ordet glögg är en modern
form av det gamla ordet glögd.
Betydelsen är glödgat vin och
kommer från sättet att söta ett
surt vin eller en besk maltdryck.
Det gick för det mesta till så att toppsocker
antändes med alkohol och fick rinna ner
i drycken och på så sätt söta den.

JULDRYCKER
& GLÖGG
3403
3405
3406
3414
3415
3404

Vår glögg är både spännande och
god och gjord av rena bär från
svenska landskap.

Jaktglögg
Saffranslögg
Äppleglögg med kanel
Lingonblåbärsglögg
Apelsinglögg med nejlika
Hjortronglögg

Innehåller 50 cl och packas om12 st

Utsedd till bästa
hjortronglögg av
Hjorttronakademin

3101
3201
3204

Enbärsmust 33 cl
Enbärsmust 65 cl
Hallonmust 65 cl

3210
3211
2517

Svagdricka
Julmumma
Julkaffe
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KONTAKT & ORDER
Härjedalsskafferiet
Svenskt Mathantverk
840 80 Lillhärdal
Org nr: 556931- 8115
Allmän mail: info@ svensktmathantverk.se
Webb: www. svensktmathantverk.se
Telefon: 0680 –76 11 50
Ordermail: order@svensktmathantverk.se

ALLMÄNNA VILLKOR
ÖPPETTIDER VÄXEL

RETURER

Måndag till fredag 09.00-16.00.
Lunchstängt 12-13. Lör och sön stängt.
Dag före röd dag 09.00-13.00

Vid eventuell retur av varor debiteras en avgift på 20% av
fakturakostnaden. Dock minst 200 kr. Beror returen på fel
orsakade av Härjedalsskafferiet utgår ingen kostnad.

KÖPVILLKOR
Minimiordergräns är 2000 SEK /200 EUR.
Vi tillämpar i de flesta fall 30 dagars kredit. Vid betalningspåminnelse debiteras en avgift på 60 kr. Vid sen betalning
debiteras räntekostnader. Går ärendet till inkasso tillkommer ytterligare avgifter. Vi samarbetar med olika finansbolags fakturatjänster i dessa ärenden.
FRAKTVILLKOR
På inrikesfrakt debiterar vi en enhetstaxa på
425 kr/pall vid ordervärde 2000-6499 kr. Maxvikt för
paket är 25 kg och debiteras med 250 kr. Andra priser kan
förekomma för uddaort- och ö-tillägg.
Ordrar överstigande 6500 kr exkl moms, är fraktfria.
Till utlandet gäller andra villkor, kontakta oss för mer
information.
OBS! TRASIGT OCH SKADAT GODS
Om ni vid leverans upptäcker att godset är skadat skall
ni påtala detta för chauffören. Chauffören skall göra en
anteckning på både er och sin fraktsedel. Ring sedan oss
så att vi kan komma överens om fortsatt tillvägagångssätt. Om du inte lämnar någon anmärkning kan du inte
få någon ersättning för ditt skadade/stulna gods. Besked
om att skada inträffat måste komma oss tillhanda inom 7
dagar, enligt speditörens regler.

RESERVATIONER
Vi reserverar oss för tryckfel och att en artikel kan ta slut.
Vikt, mått och färger kan skilja mot bilder i denna broschyr.
PRIVATE LABEL
För dig som vill ha något eget kan vi erbjuda produkter
med egna etiketter. Kontakta Härjedalsskafferiet för
information om så kallad ”private label/egen etikett/
varumärke” på våra produkter.
ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Härjedalsskafferiet förbehåller sig äganderätten över
varorna tills dess full betalning erlagts. Om betalning ej sker
har Härjedalsskafferiet rätt att häva köpet och påfordra
återlämnade av varan/varorna. Om köparen skulle bli
försatt i konkurs har Härjedalsskafferiet separationsrätt i
konkursen, d v s varan/varorna ingår inte i konkursboets
tillgångar.

