KORVLÅDORNA SÄLJS EXKLUSIVT AV SVERIGES FÖRENINGAR, LAG OCH SKOLKLASSER
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KORVLÅDOR

PRODUKTBLAD JULSÄSONG 2018

NÅGOT FÖR ALLA
SMAKER OCH TILLFÄLLEN

SÄSONG - JUL
Ett säsongsutbud av korvar som ger
inspiration till härlig matlagning under vintern.
Vi erbjuder allt ifrån klassisk prinskorv,
rökt på alspån, till julbordets traditionellt
kryddade och matiga korvar med hög
kötthalt.

VARDAGSMAT
För att underlätta matlagningen i vardagen
så har vi komponerat några Korvlådor som
ger utrymme för både näringsrik och
mättande mat till veckans måltider.

PÅLÄGG - TILLTUGG
Våra delikatesskorvar passar utmärkt både
på smörgåsen och som snacks. Klassikern
Blomman, en så kallad ”prickig korv” ligger
fint på frukostmackan och våra ölkorvar ger
bra kryddning då det är dags att duka upp
till fredagsmyset.

SÄSONG - JUL
1. Julbordet 250:-

4. Tomtens Favoriter 250:-

Julbordets klassiska smaker för dig som uppskattar
tradition och recept från förr.

En härlig blandning av korvar som passar till
veckans alla måltider och mys.

Prinskorv Original 36st ca 700g totalt
En klassisk handknuten prinskorv rökt på alspån
med mycket hög kötthalt.

Julkorv 3st 300g/st
Köttrik fläskkorv med julig smak. Passar utmärkt
i vardagen och kan ätas i all enkelhet med mos.

Leverkorv 1st 250g
Härlig klassisk korv med mycket leversmak.

4 Pepper 6st 40g/st
Ölkorv med en väl balanserad mix av rosé-, krydd-,
vit-, och svartpeppar.

Pressylta 1st 500g
Traditionellt recept av goda råvaror på fläsklägg
och bogfläsk.
Lökkorv 1st 500g
En av Marieholmskorvs gamla godingar som
uppskattats som pålägg i flera generationer.

2. Julens Kallrökta 250:Kallrökta delikatesser som passar både till julbordet
och som fredagsmys.

Rökt Ring 1st 500g

Marieholmskorvs klassiska korv, gjord på samma
sätt och samma recept ända sedan 1927.

Finsmakaren 1st 280g
Extra rökt liten ring. Delikat som tilltugg.
Blomman 1st 500g

Marieholmskorvs storsäljare från delikatessdisken
får du i bit. Godare pålägg får du leta efter.

Red Devil 6st 40g/st

För den som gillar starka ölkorvar kryddad med
chili och vitlök.

3. Kung Prinskorv 250:Ge bort ett unikt paket med produkter som har valts ut
exklusivt för Korvlådan och som du inte hittar i julhandeln.

Prinskorv Original

36st ca 700g totalt
En klassisk handknuten prinskorv rökt på alspån
med mycket hög kötthalt.

Prinskorv Vildsvin 18st ca 350g totalt

En klassisk handknuten prinskorv rökt på alspån
med mycket hög kötthalt och smak av det vilda.

Prinskorv Ramslök 18st ca 350g totalt
En klassisk handknuten prinskorv rökt på alspån
med mycket hög kötthalt och kryddad med ramslök.

Hjortkorv 1st 320g
Kallrökt delikatesskorv kryddad med timjan och
rosépeppar. God som pålägg eller tilltugg.
Prinskorv 18st ca 350g totalt
En klassisk handknuten prinskorv rökt på alspån
med mycket hög kötthalt.

5. Nyårsfesten 250:Utvalda delikatesskorvar och ostar att njuta av
under nyårsfirandet.

Ostbrickan 3st ca 125g/st
Tre stycken exklusivt utvalda ostar med olika
karaktär som passar till alla ostbrickor.
Ölkorv Mix 9st 40g/st
Våra tre ölkorvar, Red Devil, 4 Pepper, Whiskeypinne.
Whiskeyring

1st 280g
Extra torkad specialare med en smak av whiskey.

6. Julgrillen 250:-

Ett urval av goda grillkorvar som är perfekta till
grillning även på vinterhalvåret.

Chipotle & Garlic 6st 100g/st
Grillkorv med rökt chipotle och kryddad med vitlök.
Ramslökskorv 6st 100g/st

Omsorgsfullt kryddad med väldoftande ramslök.

Roasted Garlic & Herbs 6st 100g/st

Härlig mix av rostad vitlök och örter som ger en
somrig upplevelse.

VARDAGSMAT

7. Vardagslådan 250:-

VÅRA PRODUKTER

Smak- och köttrika korvar, enkla och snabba att
tillaga i vardagen.

Vi värnar alltid om bästa kvalitet.
Därför har alla våra produkter hög kötthalt
av svenskt kött och är tillverkade i Sverige
av ett företag som har gjort korv sedan 1927.
För att få riktigt mustiga korvar så röks
dom alla traditionellt på en blandning
av äkta bok- och alspån.

Falukorv 2st 500g/st

En falukorv med extra hög kötthalt. Omtyckt av
alla i familjen och ett säkert kort till middagen.

Wienerkorv 8st 53g/st

Klassisk wienerkorv från Marieholmskorv.

Lunchkorv 5st 100g/st

Matig och uppskattad korv som passar utmärkt till
många olika måltider.

Chorizo 5st 100g/st

• Laktos-, Gluten- och Mjölkfritt
• Hög kötthalt
• Äkta spånrökt

8. Nöt Vardagslådan 250:-

9. WP Lådan 250:-

Endast nötkött. Smak- och köttrika korvar, enkla
och snabba att tillaga i vardagen.

WP är en knackwurst, en korv som är mer grovmalen
och “köttigare” i alla avseenden än den korv du är van
vid. Det är en korv som är mustigt spånrökt med en
mix av bok- och alspån och alldeles speciell konsistens.

Mustig och smakrik kor v. Bra balans mellan
kryddor och sälta, ej stark.

Nöt Falukorv 2st 500g/st
En falukor v med extra hög kötthalt. Omtyckt
av alla i familjen och ett säkert kort till middagen.
Nöt Wienerkorv 20st 53g/st

Klassisk wienerkorv från Marieholmskorv.

WP Knackwurst

15st 100g/st
Knackwursten med ett spänstigt tuggmotstånd.
Mustigt spånrökt och med det rätta “knacket”.

WP Smal

15st 53g/st
Samma kor v som originalet WP Knackwurst,
fast i en smal version.

PÅLÄGG - TILLTUGG
10. Marieholmskorv 250:Delikatess
Kallrökta delikatesser som passar både till vardag
och fredagsmys. Marieholmskorvs klassiker
blandade med specialtillverkade produkter.

12. Fredagsmys 200:Kallrökta delikatesskorvar från stenugnsrök.
Perfekt till ostbrickan eller bara som snacks.

Whiskeypinne 3st 40g/st
Ölkorv med en skvätt whiskey för det där lilla extra.

Rökt Ring 1st 500g
Marieholmskorvs klassiska korv, gjord på samma
sätt och samma recept ända sedan 1927.

Red Devil 6st 40g/st

Vildsvinskorv 1st 320g

4 Pepper 6st 40g/st

Kallrökt delikatesskorv kryddad med rosmarin.

En liten stark skåning 1st 280g
Extra torkad liten rökt ring. Läcker som tilltugg.
Blomman 1st 500g

För den som gillar starka ölkorvar kryddad med
chili och vitlök.
Ölkorv med en väl balanserad mix av rosé-, krydd-,
vit-, och svartpeppar.

Whiskeyring 1st 280g
Extra torkad specialare med en smak av whiskey.

Marieholmskorvs storsäljare från delikatessdisken
får du i bit. Godare pålägg får du leta efter.
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11. Jägaren 200:Delikata korvar med unik kryddning och smak av
det vilda. Passar både som tilltugg och på mackan.

Hjortkorv 1st 320g
Kallrökt delikatesskorv kryddad med timjan och
rosépeppar. God som pålägg eller tilltugg.

Älgkorv

1st 320g
Kallrökt delikatesskorv kryddad med enbär.

Vildsvinskorv 1st 320g
Kallrökt delikatesskorv kryddad med rosmarin.

VÅR TILLVERKARE
Marieholmskorv är ett företag med
gedigen erfarenhet av att tillverka korv och
som dessutom lever på sina traditioner
av att göra korv precis som man gjorde
förr, på riktigt, med en process som får
ta den tid det behöver. Allt för att korven
skall blir så bra som möjligt.

Rökt ring, korven allt började med. En
kallrökt korv med en alldeles unik frisk och
rätt syrlig smak som fortfarande tillverkas
efter Yngve Nilssons originalrecept.
Den speciella kryddningen i kombination
med att korven kallröks över en bädd av
alspån, under fem till sex dagar, ger den
dess speciella karaktär och balanserade
sälta. Perfekt att skära i skivor och lägga
på frukostmackan eller att servera till en
kall öl.

1. Julbordet 250:-

7. Vardagslådan 250:-

2. Julens Kallrökta 250:-

8. Nöt Vardagslådan 250:-

3. Kung Prinskorv 250:-

9. WP Lådan 250:-

4. Tomtens Favoriter 250:-

10. Marieholmskorv Delikatess 250:-

5. Nyårsfesten 250:-

11. Jägaren 200:-

Julbordets klassiska smaker för dig som uppskattar
tradition och recept från förr.
Kallrökta delikatesser som passar både till julbordet
och som fredagsmys.
Ge bort ett unikt paket med produkter som har valts ut
exklusivt för Korvlådan och som du inte hittar i julhandeln.
En härlig blandning av korvar som passar till veckans
alla måltider och mys.
Utvalda delikatesskorvar och ostar att njuta av
under nyårsfirandet.

6. Julgrillen 250:Ett urval av goda grillkorvar som är perfekta till
grillning även på vinterhalvåret.

Smak- och köttrika korvar, enkla och snabba att
tillaga i vardagen.
Endast nötkött. Smak- och köttrika korvar, enkla
och snabba att tillaga i vardagen.
Knackwurst med ett spänstigt tuggmotstånd.
Mustigt spånrökt och med det rätta “knacket”.
Kallrökta delikatesser som passar både till vardag
och fredagsmys.
Delikata korvar med unik kryddning och smak av
det vilda. Passar både som tilltugg och på mackan.

12. Fredagsmys 200:-

Perfekt till ostbrickan eller bara som snacks.

Först ut var vår dröm om en egen Knackwurst, WP’n.
Nu är vi i gång med nästa dröm, Korvlådan. Vi erbjuder
föreningar och skolor ett enkelt koncept med bra förtjänst.
I utbudet finns specialtillverkade produkter som endast
kan köpas genom WP:s Korvlådor, mixat med produkter
som även finns i butik.
Smaklig spis!
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KORVLÅDOR

Något för alla smaker och tillfällen

Winther & Persson

WP Knackwurst, Bruksgatan 14, 241 71 Marieholm. Tel: 0413-70633 Mail: info@wpknackwurst.se

