
Familjeföretaget som i trettio år har producerat sötsaker med fokus på av chokladdragéring av nötter,
lakrits, frukter och bär. Narr är en sammansättning av initialerna från respektive familjemedlems förnamn

VIT CHOKLADSTUBBE påse 120 gr Storsäljare! 
Lakrits dragerad med vit choklad och lakritscrisp

HAVSSALTSNÖT påse 120 gr 
Hasselnötter dragerade med mjölkchoklad (85 %) och havssalt

VIOLLAKRITS påse 120 gr 
Ny produkt som är blivit populär på kort tid. Lakrits dragerad med vit choklad 
med smak av viol

SALT KOLALAKRITS 150 gr burk Storsäljare! 
Lakrits dragerad med mjölkchoklad, havssalt och med smak av kola. Vacker och god!

HALLONLAKRITS påse 150 gr 
Lakrits dragerad med vit choklad och hallon

CAPPUCCINONÖT burk 150 gr  
Hasselnöt dragerad med mjölkchoklad, mörk choklad, kaffe 
och kakaopulver

N A R R

Fröken Foodie erbjuder mathantverk från fantastiska svenska matverkare. Alla med
hjärtat på rätta stället  och flertalet som producerar utifrån hantverksmässiga
traditioner. Vi drivs av passionen för smaker, människor och drömmar som
förverkligas genom ljuvliga produkter. Välkommen till vår värld av underbar mat!

Vårt sortiment utökas hela tiden, hör gärna av dig om du saknar något.

                                                    Email: order@frokenfoodie.se
                                                             Tel: 0709-968600                                                                                     
                                                           www.frokenfoodie.se 
   
                                                                                                   

S O R T I M E N T S L I S T A  Å T E R F Ö R S Ä L J A R E



Småskaligt mathantverk med Lisa i spetsen. Hennes produkter har vunnit priser i SM i Svenskt
Mathantverk. Produkterna är lika goda som vackra.

SALTLAKRITS KOLASTÅNG 100 gr Storsäljare! 
En helt fantastisk kolastång som är väldigt populär.

CHOKLAD KOLASTÅNG 50 gr 
En helt ljuvlig kolastång som passar alla.

SMÖRKOLA CHOKLADTÄCKT KOLASTÅNG 50 gr 
Mycket god sötsak - aningen lyxigare med sitt chokladtäcke.

KOLASÅS BRYNT SMÖR OCH VANILJ 185 gr Storsäljare! 
Denna kolasås är oyroligt god på bakverk och glass.

KOLASÅS CHOKLAD HAVSSALT 185 gr
En mycket uppskattad kolasås som passar alla åldrar.

L I N D H A G S  D E L I K A T E S S E R

Jenny, eller Choklad-Jenny som hon kallas,  är oerhört noga med hållbarhet. Hon 
importerar kakaobönorna utan mellanhänder, tillverkar ekologiskt och hantverksmässigt 
från böna till kaka och smaksätter med lokala bär. Alla choklad är fria från soja, nötter, 
mjölk och gluten. Varje förpackning innehåller 3-stegs chokladprovning.

SALT LAKRITS 90 gr Storsäljare! Vegansk
En fin blanding av choklad och lakrits. Mörk choklad och väldigt behaglig i sin smak.

BLÅBÄR 90 gr Vegansk
Mycket god med sina torkade bär där smaken av blåbär breder ut sig 
smakfullt efterhand. 

HAVRE 90 gr Vegansk
Istället för mjölk använder Jenny svensk havre och det gör denna ljusa 
choklad lik mjölkchoklad. Söt, milt och krämig!

N O R D I C  C H O C O L A T E

"Bara det bästa är gott nog" Detta ekologiska småskaliga bageri använder sädesslag som levereras 
varje vecka direkt från kvarnen i lokalområdet. Bara med finaste råvarorna kan man få de 
bästa produkterna.

FRÖKNÄCKE 200 gr Storsäljare! 
Ett mycket gott fröknäcke med massor av krisp. Gott som det är eller till ost 
och marmelad.

K N Ä C K  O C H  B R Ä C K



Gården drivs av Anna och David, 14´de generationen. För Anna och David är det viktigt att
använda sig av närproducerade råvaror till sina förädlade produkter när  de odlas i deras
närområde. Väldigt höga smaker!

RABARBERMARMELAD 115 gr Storsäljare! 
Fantastisk marmelad med klar smak av rabarber  och aningen lime. En höjdare!

FIKONMARMELAD 115 gr 
Rena smaker av fikon - det är som att bita i en färsk frukt. Mycket god till ost 
eller desserter.

FIKONMARMELAD WHISKY 115 gr 
Fikon och whiskyn sjunger ihop. Här har man använt whisky från High Coast 
Destillery, som är världens nordligaste whiskydestilleri.

G Å R D S B U T I K E N  I  H Ö G A  K U S T E N

Familjeföretaget som grundades på Öland av kärleksparet Pia och Sven-Inge är numera ett
familjeföratag som utgår från Småland. Med hjärtat på rätta stället och med underbar
svenskproducerad konfektyr erbjuder vi deras fina produkter.

Chokladstrutarna finns även i 50 gram vilket är en lite mindre, smäcker strut som ger utrymme
till annan försäljning.

CHOKLADHJÄRTAN Budskap 50 gr Storsäljare!
Ljuvliga chokladhjärtan med hasselnöt i budskapspåse. Mycket 
populära och finns i rött och guldpapper.

STRUTAR CHOKLADTRYFFEL 50 gr - 100 gr
Olika smaker och utförande. Otroligt fina och väldigt 
smakfulla. Passar perfekt till gå-bort-gåvan, blommorna 
eller  bara att njuta av som de är.

Alla produkter från Brobergs Konfektyr går att få med 
egen logga. Kontakta oss vid intresse!

B R O B E R G S  K O N F E K T Y R

SÄSONGSKNÄCKE 200 gr Knäckesort efter säsongen. Det ger ditt sortiment 
en naturlig variation och är mycket uppskattat av kunder. 

KARDEMUMMASKORPOR 200 gr Storsäljare bland skorpor. En 
kardemummaskorpa är svårslaget.



Unika traditioner med recept från Tyskland har fört Heberleins genom fyra generationer till
vart de är idag. Ett fantastiskt mathantverk där man fortfarande värnar om de bästa
råvarorna och ger oss möjlighet att njuta av korvar som på gammeldags vis rökts över al- och
bokspån i minst ett dygn.
Mycket fina hantverkskorvar med svenskt kött som passar bra i presenter, som gå-bort-
presenter eller att njuta av till en god dricka. 

RACKABAJSARE ÖLKORV 100 gr Okyld BV
Rackabajsaren är en av Heberleins mest uppskattade korvar. En kryddig ölkorv 
smaksatt med cayenne och vitlök. Lufttorkad, vakuumförpackad.

AQUAVIT SALAMI 175 gr Okyld BV
I samarbete med Spirit of Hven Distillery är detta en salami som smaksatts 
med Hven destilleris ekologiska aquavit. Lufttorkad, vakuumförpackad.

HEBERLEINARE 175 gr Okyld BV
En korv med många möjligheter kryddad med vitlök. Heberleins mest kända produkt 
som är äts som den är men även god att grillas. Lufttorkad, vakuumförpackad.

H E B E R L E I N S  C H A R K

Lykke startade som ett projekt att förändra kaffevärlden och tillsammans med en bonde i
Panama så öppnade de en kaffegård. Ryktet spred sig och idag driver de gårdar tillsammans med
flera tusen kaffebönder, bland annat i samarbete med SIDA, både i Afrika och Sydamerika.
Färgglada och inbjudande förpackningar.

DARKNESS 500 gr Malda bönor. Intensitet 5/5 Storsäljare!
En robust blandning. Passar de som njuter av en rejäl mörkrost.

HAPPINESS 500 gr Malda bönor. Intensitet 3/5
Ett lättdrucket kaffe som passar många med sin balanserade fräsch- och fruktighet
med toner av nougat, toffee och päron. 

OK CIAO! 500 gr Hela espressobönor. Intensitet 5/5
Full smak med inslag av piptobak, plommon och jordnötssmör. 
En nötig rostning som väcker sinnena.

OJ! 250 gr Malda bönor. Intensitet 3/5
Ett fylligt kaffe med toner av choklad, mandel och torkad frukt.

L Y K K E  K A F F E G Å R D A R



Ett företag som tar lakrits på stort allvar och som inte bara gör godsaker utan även ser lakritsens
välgörande egenskaper som den medicinalväxt den är. Alla produkter nedan är deras storsäljare!

SALT 150 gr påse
Saltlakrits precis som saltlakrits ska smaka. Gjord av mjuk
och lyxig lakrits

KYSSTA GRODOR Hallon-salmiak 150 gr påse
En mix av grodor med smak av hallon och salmiak.

KYSSTA GRODOR Söt viol- saltlakrits 150 gr påse
En mix av grodor med smak av söt viol och saltlakrits

KYSSTA GRODOR Salta - sura 150 gr påse 
Salta och sura lakritsgrodor. Gjord av seg och mjuk lakrits

BÄR MED MIG Hallon- saltlakrits 150 gr påse
Saltlakrits smaksatt med hallon. En oslagbar kombo. Gjord
av mjuk och lyxig lakrits

S V A R T  A F  H Ä L S I N G B O R G

De flesta av producenterna har storpack av sina produkter  - kontakta oss om du vill höra mer om det!



Englamust är ett litet familjeägt musteri mitt emellan Båstad och Torekov i Skåne. Grundidéen i
musteriet är att lyfta fram olika äpplesorter och deras unika karaktärer genom att göra sortspecifika
hantverksmässiga äppelmuster genom att musta en äpplesort per batch istället för en mix av olika
sorter. Ett slags ´single malt´ kan man säga.

ORIGINAL 25 cl Stilla
En ofiltrerad och helt ljuvlig must - mångas favorit.  

EKO 25 cl Stilla
En ofiltrerad äppelmust där fokus ligger på smak och karaktär som varierar 
spännande mellan äppelsort och säsong. 

ORIGINAL BiB 3 lit Stilla
Passar perfekt i café och restaurang och i butiker där kunderna önskar lite 
större volym. 

GONE FISHING 25 cl Mousserande
En mousserande must på burk som verkligen är något speciellt. 
Ett festligare akoholfritt alternativ. 

RABARBER 25 cl Mousserande
En moussernade must med klar smak av rabarber. 
Ett festligare akoholfritt alternativ. 

E N G L A M U S T

När grundarna inte kunde hitta en riktigt god lemonad utan tillsatser, konserveringsmedel och
raffinerat socker så föddes idéen till Solsken. Noga utvalda råvaror och hantverksmässigt framställt
ger fantastisk lemonad.

EKO CITRONLEMONAD BiB 3 lit Stilla
Storsäljare! Som lemonad ska smaka, perfekt syrlighet. 

FLÄDERLEMONAD BiB 3 lit Stilla
En ljuvligt svalkande lemonad med rabarber. 

EKO CITRONLEMONAD 33 cl Stilla
Storsäljare! Som lemonad ska smaka, perfekt syrlighet. 

RABARBERLEMONAD 33 cl Stilla
En lemonad med rabarber från Skåne. Stilla

FLÄDERLEMONAD 33 cl Stilla
En ljuvligt svalkande lemonad med fläder. 

S O L S K E N



Sedan 2017 har det producerats premiumtonic på Österlen. Ekologiska och med en aning sötma som tar
fram smakerna på ett särskilt sätt vilket gör dem till ett trevligt alternativ till läsk även utan gin. Snygg
design.

RABARBER 20 CL Storsäljare! 
Med en klar smak av rabarber är denna storsäljare en klar favorit för många.

GRANSKOTT 20 cl
Med en mycket överraskande smak som är ljuvlig både till gin eller precis som den 
är som måltidsdryck. Underbar!

ORIGiNAL 20 CL
En tonic som tonic ska smaka!

E K O B R Y G G E R I E T

SPARKLING LEMONADE 25 cl Mousserande
Mousserande lemonad vars små bubblor flörtar med champagne. 

SPARKLING PINK LEMONADE 25 cl Mousserande
Mousserande lemonad med smak av röd grape vars små bubblor 
flörtar med champagne. 

SPARKLING RASPBERRY LEMONADE 25 cl Mousserande
Mousserande lemonad med smak av hallon vars små bubblor 
flörtar med champagne. 
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