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RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING

TACK & 
Glad påsk!
Tack kära kunder för ett 

fantastiskt bemötande i 
samband med vår nyinvig-
ning i torsdags. Det har varit 
en tuff, men rolig tid att försö-
ka skapa framtidens livsmed-
elsbutik i en lokal med lång 
historia. Vi tror och hoppas 
att våra förändringar och 
satsningar kommer att göra 
butiken attraktivare. Är det 
något du fortfarande inte är 
nöjd med, tveka inte att tala 
om det för oss. Vi vill vara din 
bästa matbutik. Många varor 
har fått nya platser. En fram-
tagen karta ska underlätta 
för dig den första tiden, men 
snart hoppas vi att du känner 
dig som hemma igen.

Vi vill också rikta ett stort 
tack till alla leverantörer och 
hantverkare som har bidragit 
i ombyggnaden. Ni har varit 
helt suveräna.

Sist men inte minst, en rik-
tigt Glad Påsk!

Stefan och Mauritz 
med personal

Osten är tillbaka!

Mariannelundsskinka
kokt och rökt

Ridderheims

Max 3 kg

Ridderheims 
krögarrostbiff

28 år som styckare.
Kjell Skånberg kan sin sak.
– Vi hoppas snart komma igång 

med egen styckning och pakete-
ring i butiken, säger han.

Kjell Skånberg kom till Supermarket i 
Älvängen i somras. I bagaget har han 
med sig en gedigen utbildning som styck-
are och 28 års erfarenhet från yrket.

– Jag är uppväxt i Älvängen så det är 
kul att vara här i tjänsten. Butikens ut-
veckling är spännande. När vi börjar med 
egen styckning hoppas vi kunna tillhan-
dahålla den köttbit som kunden efter-
frågar – oavsett det gäller oxfilé eller en 
stor stek, säger Skånberg.

Under sin resa som styckare har han fått 

uppleva många förändringar. Dagens 
kunder skiljer sig från gårdagens.

– Kött för långkok är inte längre så ef-
terfrågat. Idag ska det gå fort och vara 
lättlagat, säger han.

Köttfärs är storsäljaren, tätt följd av 
kotlett. Själv steker han helst en saftig 
och mör entrecôte.

Hur tillreder man entrecôten bäst?
– Ta ut den i rumstemperatur en halv-

timme före stekning. Hetta upp pannan 
ordentligt och vänd köttet ett par gånger 
innan du sänker temperaturen. För att 
veta när du ska vända på köttet avvak-
tar du till saften tränger igenom.

Vilka fel gör Svensson vid stekpan-
nan?

– Många är rädda för det röda köttet 
och steker alldeles för länge.

Kjell Skånberg trivs m
Ica Supermarket. Fatta

Större delikatessdisk med ett utökat 
sortiment och en hedersgäst.
– Ja, nu har osten fått ett prioriterat 
utrymme och vi hoppas de faller våra 
kunder i smaken. En manuell ostdisk 
är ett stort plus för butiken, säger ost-
mästarinnan, Camilla Hallgren.

En större manuell delikatessdisk har varit 
önskvärt hos både kunder och personal. 
Nu är den äntligen verklighet. Falbygdens 
ost har fyllt upp ostdisken och bland chark-
produkterna märks delikatesser från bland 
andra Ridderheims.

– Vi har också fler inläggningar än tidiga-
re bland annat vitlöksspäckade oliver. Dess-
utom gör vi numera även en egen räksallad 
med handskalade räkor, berättar Katarina 
Renström.

Delikatesser säljer som aldrig förr.
– Påläggsvaror äts på ett annat sätt idag. 

Det behövs inte alltid en smörgås för att äta 
en bit Tryffelsalami till exempel.

Katarina Renström och Camilla Hallgren gläds åt en utbyggd delikatessdis
rymme. Från delikatessen kan du också beställa diverse färdiga brickor oc

Endast svenska råvaror

179:-

39 /kg
90

Max 2 kg/kund

I bit:
Fläskkarré

Skivad:

4490
/kg59 /kg

90
Färsk & svensk!

Max 2 kg/kund

FläskfiléFläskfi lé
DanskDansk

149:- Vår stora påskraket!

En styckmästare till er tjän

Katarinas favoritost
Roulé, dessertost med 
mycket vitlök.
Favortdelikatess:
Aromskinka

Camillas favoritost
Taleggio, en röd kittost
Favoritdelikatess:
Magneficosalami

/kg

/kg


