
Välkommen till din  
värld av lokala smaker.

Nöt- & lammlåda
Nötkorv Rak 1 st, 1000 g. Varmkorv Nöt 1 pkt, 400 g.  
Lammkorv 1 pkt, 600 g. Grillkorv Nöt 1 pkt, 480 g.  
Lammkabanoss 2 pkt, 440 g. Totalt 2920 g.                         

Grillåda
Faluring 1 pkt, 800 g. Chorizo 1 pkt, 600 g. Marquez 1 pkt, 
550 g. Kryddgrill 1 pkt, 550 g. Grillkorv 1 pkt, 400 g.  
Ost & Bacon 1 pkt, 330 g. Lindqvistare 1 pkt, 250 g.  
Bratwurst 1 pkt, 240 g. Totalt 3720 g.

Höstlåda (säljs aug-nov) 
Faluring 1 pkt, 800 g. Varmkorv 1 pkt, 800 g. Chorizo 1 pkt, 
600 g. Wienerkorv 1 pkt, 400 g. Lammkorv 1 pkt, 300 g.  
Vegansk korv 1 pkt, 240 g. Salsagrill 1 pkt , 240 g.  
Chili Hot 1 pkt, 220 g. Totalt 3600 g.

Vegansk låda
Vegansk Sorundaboll 1 pkt, 300 g. Vegansk Sorundabit 1 pk, 
300 g. Vegansk Choritzo 1 pkt, 240 g. Vegansk Grillare 1 pkt, 
240 g. Vegansk Svampgrillare 1 pkt, 240 g. Vegansk Üst & Chili 
1 pkt, 240 g. Vegansk Grymt Stark 1 pkt, 240 g.  
Totalt 1800 g.

Lilla lådan
Chorizo 1 pkt, 600 g. Kryddgrill, 1 pkt, 550 g. Ost & Bacon 1 pkt, 
330 g. Lindqvistare 1 pkt, 250 g. Marquez 1 pkt, 220 g. 
 Totalt 1950 g.

Deluxelåda (säljs mars-aug)
Ost & Bacon 1 pkt, 330 g. Chorizo 1 pkt, 240 g.  
Djävulskt Hot 1 pkt, 240 g. Vegansk Choritzo 1 pkt, 240 g. 
Vegansk Grillare 1 pkt, 240 g. Moritzo 1 pkt, 220 g.  
Marquez 1 pkt, 220 g. Salsiccia Original 1 pkt, 200 g.  
Totalt 1930 g.

Påsklåda 
Faluring 1 pkt, 800 g. Varmkorv 1 pkt, 800 g. Prinskorv 1 pkt, 
600 g. Chorizo 1 pkt, 600 g. Kryddgrill 1 pkt, 550 g.  
Grillkorv 1 pkt, 400 g. Totalt 3750 g.

Jullåda (v 46–v 51)
Faluring 1 pkt, 800 g. Varmkorv 1 pkt, 800 g.
Prinskorv 1 pkt, 600 g. Julkorv kokt 2 pkt, 600 g.
Chorizo 1 pkt, 600 g. Kryddgrill 1 pkt, 550 g. Totalt 3950 g.

KORVLÅDOR
Sorunda korvfabrik hälsar dig välkommen som säljare av deras korvlådor för skolklasser och 
föreningar! Deras korvlådor är säsongsbetonade och finns i olika storlekar. Deras lådor är omtyckta, 
lättsålda och innehåller korvar med hög kvalitet. 

Korvlådor
Nöt & Lammlåda 300 kr/låda
Grillåda 300 kr/låda
Höstlåda  300 kr/låda
Vegansk Låda 300 kr/låda

Lilla lådan 200 kr/låda
Deluxelåda 300 kr/låda
Påsklåda 300 kr/låda
Jullåda 300 kr/låda



Vi har erfarenhet sedan 1973 i branschen, och arbetar därför med många 

fina gamla recept. Sorunda korvfabriks historia sträcker sig över tre 

generationer, därför har vi så bra koll på vad som krävs för att lyckas med 

ett gediget mathantverk! Vi tycker det är viktigt att värna om våra svenska 

bönder och har endast svenska råvaror. Både för att det är en hederssak 

att stötta våra lokala producenter, men också för att kvalitén blir så mycket 

högre på slutprodukten som våra kunder får till bords.  

Vi handknyter fortfarande många av våra korvar, ett hantverk från förr 

som bidrar till den genuina och traditionella smaken våra korvar har. För 

oss är hela processen ett hantverk, med fin kryddning och noga utvalda 

råvaror erbjuder vi korvar av högsta kvalité.

Välkommen att upptäcka vårt utbud av korvar!

Mathantverk hos Sorunda sedan 1973



Vårt lokala engagemang 
sträcker sig bortom maten.

Vår kärlek till det lokala ger smak åt mycket av det vi gör.  
Framför allt märks det i butiken där du alltid kan hitta gott om  

varor från våra närmsta bönder och leverantörer – allt från bröd  
och drycker till charkuterier och glass. Att stötta lokala föreningar  

och skolklasser är en annan del av vårt lokala engagemang.  
Vårt arbete med unga är en självklarhet för oss och en viktig  

del i hur vi vill bidra till ett levande samhälle. 

Tillsammans med föreningar och skolklasser ordnar vi  
försäljning i närområdet där ungdomarna säljer produkter från 

vår lokala leverantör Sorunda korvfabrik. Genom försäljningen får 
ungdomarna ett gemensamt mål att jobba mot, de tar ansvar och  
de samarbetar. Samtidigt får både de och kunderna upp ögonen  

för en av våra lokala matmakare som i sin tur kan fortsätta  
att utvecklas och förfina sitt hantverk.

Välkommen in till oss på Maxi Flemingsberg för att upptäcka mer av 
vårt lokala utbud. Vi skickar även med tre kuponger som tillsammans 

ger dig 300 kronor i rabatt på dina nästa köp. Vi ses i butiken!

Tillsammans kan vi göra mer  
för en god morgondag.



BESTÄLLNING AV KORVLÅDOR
Förening/skola  
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Leveransdag 
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