
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
HOLY X-MAS 2020
JULSKINKA 
Griskött, socker, salt & nitrit.

ST LOUIS CUT
Fläskkött på ben, salt, svartpeppar, äpplejuice, äpplecidervinäger & antioxidationsmedel (Kaliumsulfit).

GLAZE
Aprikosmarmelad –Socker, aprikos, förtjockningsmedel (pektin) syra (citronsyra)
Äppelcidervinäger –Antioxidationsmedel (Kaliumsulfit), kanel, stjärnanis, kardemumma & ingefära.

BACONPASTEJ
Grislever, bacon, mjölk, fett från gris, griskött (8 %), vetemjöl, bindväv från gris, strösocker,
koksalt, gul lök, ägg, anjovis, vitpeppar, salt, kryddor, antioxidationsmedel, dextros,
natriumnitrit & antioxidationsmedel (E300).

SALAMI
Gris- och nötkött, fett från gris, koksalt, mjölksocker, surhetsreglerande medel (E575), vitlökspulver, 
kryddor, strösocker, natriumnitrit, salt, kryddor, maltodextrin, dextros & starterkultur.

1  |  2  

ANKRILLETTE 
Ankkött & rökt ankfett, socker, salt, nitrit, lök & lagerblad.

JALAPENO & CHEDDAR KORV
Gris- och nötkött, cheddarost (mjölk, salt, syrningskultur, löpe, kalciumklorid, konserveringsmedel
(E251, E235), öl (vatten kornmalt, maltextrakt, humleextrakt, humle), jalapeno, salt, kryddor och örtkryddor 
(paprika, svartpeppar, chiliflakes, oregano, ingefära, lagerblad), antioxidationsmedel (E300),
konserveringsmedel (E250). Naturtarm.

PICKLES
Morot, Blomkål, syltlök, vatten, ättika, socker, lagerblad, senapsfrön & sa�ran.

BBQ SÅS
Vatten, lök, krossad tomat, farinsocker, sojasås (sojabönor, vatten, salt, vetemjöl) vitlök, olivolja,
ancho chilipeppar, worcestersås, balsamvinäger & spiskummin.

ÄPPLEMUST
Äpplemust, kanel, ingefära, kryddnejlika & vaniljextrakt.
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