
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. 

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 April

Nu börjar grillsäsongen som öppnar upp för kvällar under filten framför grillen. 

Ge vildsvinsytterfilén lång tid på grillen medan en gräddig potatisgratäng 

puttrar i ugnen. Servera med grillad färsk sparris stänkt med smör och flingsalt. 

Vickningen bjuder heta hjortchorizos kompletterade av en lätt spenatsallad med 

valnötter och päron som toppas med rivna bitar av fårost och ringlad honung.

I N N E H Å L L

Vildsvinsburgare  6 x 150g  

Vildsvinsgrillare  4 x 500g  

Hjortchorizo  4 x 500g  

Viltprinskorvar  500 g 

Grillfärdig Vildsvinsytterfile  1 kg

795:- inkl.moms 
Leverans under eftermiddagen den 26/4 till Jaktia Åkersberga.

Viltgrill (fryst)

495:- 
Vilt of Valborg

795:- 

En grillåda lika anpassad för helgens uteaktiviteter som veckans snabba 

vardagsmat. Grilla eller stek vildssvinsburgarna och avsluta med att låta en 

rejäl västerbottensostskiva smälta över burgaren. Servera burgarna toppade 

med timjansmajonäs och rustikt bröd. Grilla korvarna över öppen eld eller låt 

dem puttra tillsammans med mortlade enbär, grädde och lök i en härlig korvlåda.

I N N E H Å L L

Vildsvinsburgare  6 x 150g  

Vildsvinsgrillare  2 x 500g 

Hjortchorizo  2 x 500g

495:- inkl.moms 
Leverans under eftermiddagen den 26/4 till Jaktia Åkersberga.

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.

www.viltofsweden.se


