
SE
471
EG

VIKT: 

270 g

Original

7
350068

852015

7350068851018

 Näringsvärde per 100 g:
 Energi  998 kJ/241 kcal
 Fett  19 g
 -varav mättat fett  7,6 g
 Kolhydrat  3,4 g
 -varav sockerarter  0,5 g
 Protein  14 g
 Salt 2,2 g

BÄST FÖRE: 
FÖRP. DAG:

Källsortering: Förpackningen sorteras som mjukplast.
Kylvara: FÖRVARAS VID HÖGST +8°C
Bör konsumeras inom 5 dagar efter bruten förpackning.

Ingredienser:  Griskött* 82% , vatten, potatis-
mjöl, salt, kryddor (bl.a muskot, ingefära, cayenne), 
druvsocker av majs, antioxidationsmedel: askor-
binsyra, konserveringsmedel: natriumnitrit 
Naturligt fjälster. *Ursprung: Sverige

Tillagningstips: 
Lika god att koka, steka, grilla eller äta kall som 
den är. Stick inte hål på fjälstret vid tillagning. 
Konsumentkontakt: 
Tel. 035-2020520 www.slaktarkorv.se

Slaktarkorv är tillverkad av  
grisens alla fina styckningsdetaljer.  
Från sidfläsk och karré till skinka och filé.

SE
471
EG

VIKT: 

270 g

Original Prinskorv

7
350068

852015

7350068851629

 Näringsvärde per 100 g:
 Energi  998 kJ/241 kcal
 Fett  19 g
 -varav mättat fett  7,6 g
 Kolhydrat  3,4 g
 -varav sockerarter  0,5 g
 Protein  14 g
 Salt 2,2 g

BÄST FÖRE: 
FÖRP. DAG:

Källsortering: Förpackningen sorteras som mjukplast.
Kylvara: FÖRVARAS VID HÖGST +8°C
Bör konsumeras inom 5 dagar efter bruten förpackning.

Ingredienser:  Griskött* 82% , vatten, potatis-
mjöl, salt, kryddor (bl.a muskot, ingefära, cayenne), 
druvsocker av majs, antioxidationsmedel: askor-
binsyra, konserveringsmedel: natriumnitrit 
Naturligt fjälster. *Ursprung: Sverige

Tillagningstips: 
Lika god att koka, steka, grilla eller äta kall som 
den är. Stick inte hål på fjälstret vid tillagning. 
Konsumentkontakt: 
Tel. 035-2020520 www.slaktarkorv.se

Slaktarkorv är tillverkad av  
grisens alla fina styckningsdetaljer.  
Från sidfläsk och karré till skinka och filé.

SE
471
EG

VIKT: 

255 g

Ost & Chili

7
350068

852015

7350068854019

 Näringsvärde per 100 g:
 Energi  1049 kJ/253 kcal
 Fett  20 g
 -varav mättat fett  8 g
 Kolhydrat  3,2 g
 -varav sockerarter  0,5 g
 Protein  15 g
 Salt 2,3 g

BÄST FÖRE: 
FÖRP. DAG:

Källsortering: Förpackningen sorteras som mjukplast.
Kylvara: FÖRVARAS VID HÖGST +8°C
Bör konsumeras inom 5 dagar efter bruten förpackning.

Ingredienser:  Griskött* 70% , vatten, OST* 
(11%) Präst®, potatismjöl, salt, kryddor (bl.a 
muskot, ingefära, cayenne), druvsocker av majs, 
chili, antioxidationsmedel: askorbinsyra,  
konserveringsmedel: natriumnitrit 
Naturligt fjälster. *Ursprung: Sverige

Tillagningstips: 
Lika god att koka, steka, grilla eller äta kall som 
den är. Stick inte hål på fjälstret vid tillagning. 
Konsumentkontakt: 
Tel. 035-2020520 www.slaktarkorv.se

Slaktarkorv är tillverkad av  
grisens alla fina styckningsdetaljer.  
Från sidfläsk och karré till skinka och filé.

SE
471
EG

VIKT: 

255 g

Ost & Bacon

7
350068

852015

7350068854026

 Näringsvärde per 100 g:
 Energi  1214 kJ/293 kcal
 Fett  25 g
 -varav mättat fett  10 g
 Kolhydrat  3 g
 -varav sockerarter  0,4 g
 Protein  14 g
 Salt 2,3 g

BÄST FÖRE: 
FÖRP. DAG:

Källsortering: Förpackningen sorteras som mjukplast.
Kylvara: FÖRVARAS VID HÖGST +8°C
Bör konsumeras inom 5 dagar efter bruten förpackning.

Ingredienser:  Griskött* 75% (bacon 10%),  
vatten, OST* (11%) Präst®, potatismjöl, salt,  
kryddor (bl.a muskot, ingefära, cayenne), druv-
socker av majs, antioxidationsmedel: askorbinsy-
ra, konserveringsmedel: natriumnitrit 
Naturligt fjälster. *Ursprung: Sverige

Tillagningstips: 
Lika god att koka, steka, grilla eller äta kall som 
den är. Stick inte hål på fjälstret vid tillagning. 
Konsumentkontakt: 
Tel. 035-2020520 www.slaktarkorv.se

Slaktarkorv är tillverkad av  
grisens alla fina styckningsdetaljer.  
Från sidfläsk och karré till skinka och filé.



SE
471
EG

VIKT: 

270 g

Grov Fänkål & Tomat

7
350068

852015

7350068855016

 Näringsvärde per 100 g:
 Energi  1029 kJ/248 kcal
 Fett  20 g
 -varav mättat fett  8 g
 Kolhydrat  <0,5 g
 -varav sockerarter  <0,5 g
 Protein  17 g
 Salt 2,0 g

BÄST FÖRE: 
FÖRP. DAG:

Källsortering: Förpackningen sorteras som mjukplast.
Kylvara: FÖRVARAS VID HÖGST +8°C
Bör konsumeras inom 5 dagar efter bruten förpackning.

Ingredienser:  Griskött* 99% , salt, fänkålsfrö, 
torkad tomat, svartpeppar,  
antioxidationsmedel: askorbinsyra,  
konserveringsmedel: natriumnitrit 
Naturligt fjälster. *Ursprung: Sverige

Tillagningstips: 
Lika god att koka, steka, grilla eller äta kall som 
den är. Stick inte hål på fjälstret vid tillagning. 
Konsumentkontakt: 
Tel. 035-2020520 www.slaktarkorv.se

Slaktarkorv är tillverkad av  
grisens alla fina styckningsdetaljer.  
Från sidfläsk och karré till skinka och filé.

SE
471
EG

VIKT: 

255 g

Grov Tacokrydda

7
350068

852015

7350068855030

 Näringsvärde per 100 g
 Energi  1029 kJ/248 kcal
 Fett  20 g
 -varav mättat fett  8 g
 Kolhydrat  <0,5 g
 -varav sockerarter  <0,5 g
 Protein  17 g
 Salt 1,9 g

BÄST FÖRE: 
FÖRP. DAG:

Källsortering: Förpackningen sorteras som mjukplast.
Kylvara: FÖRVARAS VID HÖGST +8°C
Bör konsumeras inom 5 dagar efter bruten förpackning.

Ingredienser:  Griskött* 99% , salt, kryddor  
(spiskummin, cayenne, lökpulver, chili),  
antioxidationsmedel: askorbinsyra,  
konserveringsmedel: natriumnitrit 
Naturligt fjälster. *Ursprung: Sverige

Tillagningstips: 
Lika god att koka, steka, grilla eller äta kall som 
den är. Stick inte hål på fjälstret vid tillagning. 
Konsumentkontakt: 
Tel. 035-2020520 www.slaktarkorv.se

Slaktarkorv är tillverkad av  
grisens alla fina styckningsdetaljer.  
Från sidfläsk och karré till skinka och filé.

SE
471
EG

VIKT: 

255 g

Grov Rostad Lök

7
350068

852015

7350068855047

 Näringsvärde per 100 g
 Energi  1029 kJ/248 kcal
 Fett  20 g
 -varav mättat fett  8 g
 Kolhydrat  <0,5 g
 -varav sockerarter  <0,5 g
 Protein  17 g
 Salt 1,8 g

BÄST FÖRE: 
FÖRP. DAG:

Källsortering: Förpackningen sorteras som mjukplast.
Kylvara: FÖRVARAS VID HÖGST +8°C
Bör konsumeras inom 5 dagar efter bruten förpackning.

Ingredienser:  Griskött* 99% , salt, kryddor  
(rostad lök, persilja, kryddpeppar, citronzest), 
antioxidationsmedel: askorbinsyra,  
konserveringsmedel: natriumnitrit 
Naturligt fjälster. *Ursprung: Sverige

Tillagningstips: 
Lika god att koka, steka, grilla eller äta kall som 
den är. Stick inte hål på fjälstret vid tillagning. 
Konsumentkontakt: 
Tel. 035-2020520 www.slaktarkorv.se

Slaktarkorv är tillverkad av  
grisens alla fina styckningsdetaljer.  
Från sidfläsk och karré till skinka och filé.

SE
471
EG

VIKT: 

270 g

Grov Vitlök

7
350068

852015

7350068853012

 Näringsvärde per 100 g:
 Energi  1029 kJ/248 kcal
 Fett  20 g
 -varav mättat fett  8 g
 Kolhydrat  <0,5 g
 -varav sockerarter  <0,5 g
 Protein  17 g
 Salt 2,1 g

BÄST FÖRE: 
FÖRP. DAG:

Källsortering: Förpackningen sorteras som mjukplast.
Kylvara: FÖRVARAS VID HÖGST +8°C
Bör konsumeras inom 5 dagar efter bruten förpackning.

Ingredienser:  Griskött* 99% , salt, vitlök, svart-
peppar, antioxidationsmedel: askorbinsyra,  
konserveringsmedel: natriumnitrit 
Naturligt fjälster. *Ursprung: Sverige

Tillagningstips: 
Lika god att koka, steka, grilla eller äta kall som 
den är. Stick inte hål på fjälstret vid tillagning. 
Konsumentkontakt: 
Tel. 035-2020520 www.slaktarkorv.se

Slaktarkorv är tillverkad av  
grisens alla fina styckningsdetaljer.  
Från sidfläsk och karré till skinka och filé.


