
Beställ så här:
1. Maila din beställning till peter@viltofsweden.se 

2. Vid bekräftelse. Betala via Swish eller Bankgiro. Betalning  

via Swish till nummer 123 620 37 98 (Vilt of Sweden AB).  

Betalning via Bankgiro sker till Bankgiro nr: 5224-7467.  

Glöm inte att märka din överföring med ditt namn, så vi  

vet att betalningen kommit från dig. 

3. När din beställning är klar att hämtas/levereras så meddelas ni 

via mail. Skulle du ha svårt att lösa logistiken, hör bara av dig, 

så löser vi det.

Vilt of Februari

I Hjortlådan finns det råvaror som är helt fantastiska och möjligheterna är 

oändliga. Prova gärna en ”Biff Rydberg” på ytterfilén, rulla ihop magiska  

viltbullar av färsen, eller varför inte en lasagne? Steken, tillagas gärna 

låg-tempererad i ugn, där enbärssås och hasselbackspotatis är naturliga  

tillbehör men prova gärna även att tillaga en underbar Hjortstroganoff 

serverad med favoritpastan.

I N N E H Å L L

Hjortfärs 1,0 kg,  

Hjortytterfilé 0,5 kg,  

Gourmet-grytbitar (Hjort) 0,5 kg,  

Benfri nätad hjortstek ca 1,2 kg

995:- inkl.moms 
Levereras på Jaktia i Åkersberga under torsdagen den 22/2.

Viltgrill (fryst)

495:- 
Vardagsvilt

995:- 

Vi vet att våra barn och vi själva, älskar en burgare eller korv då och då,  

men handen på hjärtat –  det är inte alltid en vill veta om innehållet, både  

avseende kvalitet samt med perspektiv på hur djuret levt. Vår låda ger dig 

möjligheten att äta godsakerna lite oftare, antingen hemma en helt vanlig 

vardag eller till helgens uteaktivitet.

 

I N N E H Å L L

Hjortchorizo 1,0 kg,  

Viltgrillare 1 kg, 

Vildsvinsburgare 6x150 g

495:- inkl.moms 
Levereras på Jaktia i Åkersberga under torsdagen den 22/2.

Varför Vilt?
Många ser idag viltkött som något dyrt, svårtillgängligt 
och klurigt att tillaga. 

Det är inte sant. 

Vi vill erbjuda ett alternativ till det koldioxidkött som 
finns i butikerna och ge dig möjligheten att uppleva de 
bästa råvarorna från svenska skogar och sjöar. Enkelt 
och till ett rimligt pris. 

Vilt är inte kött, vilt är vilt.

För oss på Jaktia i Åkersberga är det viktigt att värna om miljön, hälsa och råvarorna kopplat till vår 
verksamhet. Därför är vi stolta och glada att kunna erbjuda Er medlemmar en egenkomponerad 

viltlåda tillsammans med vår partner Vilt of Sweden. 


