
I samarbete med



På värdechecken ser du hur många 
poäng du har att spendera och på 
beställnings talongen vilka varor du kan 
välja bland. Du kan göra din beställ-
ning direkt på www.scandiafisk.se/
idepoolen eller riva av talongen och 
posta den till oss. I båda fallen måste 
du uppge det checknummer som står 
på värdechecken.  
När du har gjort din beställning 
 kommer du att få ett leveransbesked 
till din e-postadress (om du har angett 
en sådan). Sedan kan du lugnt luta dig 
tillbaka och vänta på att få din gåva 
levererad.



Alla Idépoolens varor är valda med mycket stor 
omsorg och våra delikatesser är frukten av ett 
intimt samarbete med Scandiafisk.   
Den rökta laxen bereds med van hand av 
rökmästaren själv och ger en smakupplevelse 
utöver det vanliga.  
Löjrommen från Kalix är den ädlaste av alla 
kaviarsorter och vad kan smaka bättre än en 
milt enrisrökt älgstek?

Vi bjuder även på härliga ostar, noggrant 
utvalda tillsammans med Falbygdens Osteria. 
Men inte nog med det, du kan också välja 
handplockade hem och fritidsprodukter ifrån 
kända varumärken. Kanske du föredrar en 
axelväska eller en mysig pläd i härlig  
sherpakvalitet?





Rom & Skaldjur 
34 p Kalix löjrom, 100 g

26 p Hummer ca 500 g

Lax 
32 p Gravad laxfilé, mittbit, 

ca 800 g

32 p Rökt laxfilé, mittbit, ca 800 g

32 p Najadlaxfilé, mittbit,  
ca 800 g

22 p Varmrök vildmarkslax, 
ca 350 g

15 p Gravad laxfilé, skivad, 
ca 200 g

15  p Rökt laxfilé, skivad, 200 g

Sill
4 p Löksill, 250 g

4 p Svartvinbärssill, 250 g

Vilt
26 p Rökt älgstek, 400 g

9 p Rökt älgstek, skivad, 100 g

9 p Rökt renstek, skivad, 100 g

6 p Grönpepparpaté, 150 g

Ost
28 p Whiskycheddar, ca 1400 g

14 p Prästost, lagrad, ca 540 g

14 p Morfars Brännvinsost,  
ca 540 g

10 p Cheddar lagrad, 370 g

3 p Castello Golden, 150 g

3 p Castello White Truffle, 150 g

Delikatesser att tillreda
28 p Lammracks, ca 700 g

28 p Ankbröst, 2 x ca 400 g

28 p Kalventrecote, ca 360 g

20 p Bisonburgare, 2 x 200 g

Medelhavet 
24 p Parmesanost, ca 500 g

12 p Champagnevinäger, 250 ml

6 p Peperoni Con Queso, 190 g

5 p Serranoskinka, skivad, 90 g

6 p Prosciutto De Crudo,  
skivad 70 g

5 p Olive Line, utvalda gröna 
oliver, 170 g 

4 p Grissini, 120 g

Choklad
1 p Bouchée choklad 25gr

1 p Toms chokladsköldpadda 
28gr

Korv
12 p Bisonkorv, 200 g

8 p Renkorv, 200 g

8 p Älgkorv, 200 g

5 p Svensk Salami Original, 
160 g

5 p Svensk Salami 
Hammergarlic&Tellicherry 
Pepper, 160 g

3 p Ölkorv, Hot Amigo, 50 g

3 p Ölkorv, White Angel, 50 g

4 p Snacksalami salt&peppar 
70gr

5 p Salami tomat & basilika 
160gr

Du vet väl att du kan lägga till poäng på ditt gåvokort?  Du kan även få utförlig information och bilder på samtliga produkter 
på vår hemsida: www.scandiafisk.se/idepoolen. Vid frågor ring kundservice: 0515-71 72 30.



Hem och Fritid
40 p Canvas Weekend Bag, 

Baseline

40 p Stekpanna, 28cm, Vinga of 
Sweden

40 p Vinglas Orrefors, 4-pack

40 p Bäddset Vinga Ascot, 4 delar

36 p Salt & Pepparkvarn, 20cm
Mannerström

36 p Kockkniv Mannerström
satinpolerad, 20 cm

36 p Sherpapläd Reindeer 
130 x 170 cm

40 p Såskastrull Cesano, Vinga

32 p Axelväska Bagsfirst, ca 50 L

36 p Frottéset Kingsley, Vinga

26 p Mattermos m. sked, 0,5 L
Thermos original

20 p Skärbräda Delikatess & 
Charkuteri, 60 x 15 x 1,5 cm

Fakta om ActionAid
ActionAid är en internationell organisation som arbetar för global rättvisa och hållbar 
utveckling. De finns i över  45 länder och har 3000 medarbetare globalt. Varje år når deras 
hjälp över 28 miljoner människor i drygt 5 000 utsatta områden.
ActionAid tror på lokal närvaro och långsiktiga perspektiv. Därför finns de alltid på plats 
i mellan sex och tio år i de områden där de verkar. Alla insatser genomförs tillsammans 
med de människor som bor i området.  
ActionAids uppgift är att lyssna till deras behov och ge dem egna möjligheter till utveck-
ling och en väg ut ur fattigdom. De engagerar även unga människor och utbildar i ungt 
ledarskap och stödjer entreprenörskap på olika sätt. 
Genom att stötta ActionAid kan du känna dig trygg med att din gåva alltid går till ända-
mål som leder till långsiktiga förändringar.

Bekämpa fattigdomen i världen – ge människor ett värdigt liv!

Skicka en gåva till ActionAid
Om du vill avstå din gåva och istället skicka ett paket som gör stor nytta för be-
hövande runt om i Världen så gör du ditt val här istället. Välj att ge en get eller 
ett skolår genom att fylla i den totala poängsumman du har på värdechecken i 
en av rutorna här nedan!

Get /        Min totala poängsumma
Om du väljer det här alternativet innebär 
det att en kvinna får en get. Den i sin tur 
bidrar till både extra inkomst, mat och 
så småningom fler smågetter. Du gör 
det möjligt för en kvinna att starta något 
nytt, en verksamhet som ger långsiktig 
inkomst och trygghet.

Skolår /          Min totala poängsumma
Att gå i skolan är inte självklart för alla barn. 
Det här valet innebär att du är med och stöt-
tar att ett barn får möjlighet att gå i skolan 
under ett år. Ett år som innebär mycket 
utveckling och många nya kunskaper. Du 
är med och skapar en framtid för en ung 
människa.

Övriga delikatesser       
6 p Rödlökscumberland, 220 g

10 p Olof Viktors Handkavlade 
miniknäcke, 2x85 g

6 p Falbygdens Osterias  
Rågknäcke, 150 g

4 p Delikatessmarmelad päron/
granatäpple/calvados, 125 g

4 p Delikatessmarmelad,  
fikon/äpple, 125 g

6 p Päron Mostarda, 120 g

4 p Carrs ostkex, 150 g

2 p Pepparrotsvisp, 70 g

3 p Hovmästarsås, 200 g

9 p Ramslöksolja stockuts 
250ml

6 p Söt lakrits Almaregårdens 
150gr

Summering

 

Gåvan levereras i en välisolerad, stötsäker kartong. Om det inte finns någon som kan ta emot 
leveransen, ställs paketet utanför dörren. Leveransen kan tyvärr ej föraviseras.

Vissa av våra delikatessprodukter skickas frysta för att sedan långsamt tina 
under transport i speciellt framtagna coolpak-lådor.  
Detta så att du kan tillreda dina delikatesser direkt vid leverans.


