
IBERICO BEEF 
EXKLUSIV SPANSK

Kunskap, kvalitet och service har varit vårt signum ända 
sedan start. Kompetent personal med branschvana samt 
ett brinnande intresse för det vi håller på med.

Vi på Stockholm World AB strävar efter att skapa ett bra 
och starkt samarbete med våra kunder och leverantörer på 
lång sikt och att vi upplevs som ett trovärdigt företag som 
fungerar på det sätt som vi kommer överens om i alla led.
Vi försöker alltid att uppfylla alla våra kunders olika önskemål 
tillsammans med våra leverantörer runt om i hela världen och 
vi som arbetar på Stockholm World AB har lärt oss genom 
åren att nästan ingenting är omöjligt.

BRA RÅVAROR AV KÖTT OCH FISK 
FÖR BUTIK OCH GROSSIST.

Kända restauranger som serverar 
Vacum-produkter

• City Country Michelin Stars

• Café De París Mónaco Monaco

• Senderers Paris France **

• Joel Robuchon Hong Kong China ***

• Otto Y Mezzo Hongkong China ***

• Jordi Vallega - Marriott Hotel Hong Kong Kina *

• Alex Fargas - Fofo Hong Kong Kina *

• Metropark Francisco Pazos Hong Kong Kina

• Ritz Charlton Hong Kong Kina

• Bentley’s Restaurant Abu Dhabi

• Enoteca Pinquiori Florencia Italien ***

• Hotel Bulgari Milano Italien

• Nelson Muller Essen Tyskland **

• Meatco Group - 
 Executive Chef Roy Soundranayagam Dubai ***** 

• Ritz Charlton Dubai

• Le Meridien - Beef Bistro Dubai

• Hotel Waldorff Astoria Dubai

• Carcass Veurne Belgique

VÄRLDENS BÄSTA KÖTT

Den 4:e juli 2017 hölls den årliga World Steak Challenge i 
London. Över 200 aktörer från hela världen deltog i ”köttets 
världsmästerskap”. Bland fl era spanska deltagare var Vacum 
den enda som kom hem med medaljer!

Juryn tilldelade Vacum följande medaljer:

• Sirloin Breed Casina (Guld)

• Rib eye Casina Breed (Guld)

• Rib eye Rubia Gallega Crossing Casina (Silver)

Dessa utmärkelser av våra gastronomiska juveler bekräftar att 
Vacum producerar förstklassiga råvaror med unik smak även 
för den kräsnaste av konnässörer! För oss är Vacum det givna 
valet om du söker hög kvalitet. 

Främst används de utvalda raserna Rubia Gallega och Casina 
men även noggrant utvalda djur från andra spanska raser och 
crossbreeds. Varje vecka genomgår man en urvalsprocess för 
att kunna säkerställa en regelbunden kvalitet. Djuren betar fritt 
fram till de sista 150 dagarna då djuren fodras med ett utvalt 
foder. 

En god åldringsnivå på köttet bryter ner muskelfi brerna, 
koncentrerar smakerna och torkar ut den fukt som köttet inte 
kräver. Ett korrekt åldrat kött får en behaglig doft och ett torrt 
utseende. Vacum har under fl era år utvecklat en unik dry-
age-process där fokus har legat på temperatur och fuktighet. 
Dry-age ses som ett alternativ till traditionell hängmörning.

RÅVARAN

DRY-AGE

PRODUCENTEN



Vi kan nu stolt presentera att vi är 
generalagentur för det spanska 
högkvalitetsköttet Iberico Beef. 
Producenten Vacum tog hem 
guld- och silvermedaljen i World 
Steak Challenge 2017. 

Köttet är ett rustikt spanskt nötkött från de nordliga regionerna 
i Spanien, Castilla y Leon och Galicien. Det främsta känne-
tecknet för Iberico Beef från Vacum är att man är noga med:

• Fetthalt

• Ras

• Ålder

• Kost

• Betesmarker (norra Spanien)

Man föredrar äldre djur (ca 6-8 år) med en tydligare 
köttsmak och genom noga selektering, hängmörning 
och dry-aging säkrar man en god kvalitet.

IBERICO BEEF 
EXKLUSIV SPANSK

CASINA
 
Uppfödning
Spanska highland boskap , frigående äldre djur, 
uppfödda i norra Spanien.

Foder
Färskt gräs från Spanska Highlands, kompletterat 
med torrt gräs och foder under slutet av levnadstiden.

Köttet
Köttet har en härlig köttrosa färg, med fett som sträcker 
sig från en pärlvit till en mörkare gul, mycket mjuk och 
fi n konsistens.

 
RUBIA GALLEGA
 
Uppfödning
Rubia Gallega är växt främst i Galicien. Dvs Norvästra Spanien
Kött från frigående Djur som går på väldigt stora betesmarker.
 
Foder
Färskt gräs och majs.

Köttet
Köttet har en härlig köttrosa färg, med fett som sträcker 
sig från en pärlvit till en mörkare gul, mycket mjuk och 
fi n konsistens.

RASERNA

Vacum Beef  har skapat en unik QR-kod som fungerar 
som en ”Beef Passport”, ett informationssystem som ger 
konsumenten en komplett guide om varje kött detalj, Ursprung, 
uppfödningsort, vikt, ålder, boskapsbestånd, åldrande, foder 
med mycket mera. Ett spännande och transparant presentation 
om dessa unika detaljer. Qr koder fi nns just nu på långrygg 
med ben och kommer att utvecklas så att samtliga detaljer har 
denna fullskaliga information på varje ädeldetalj unikt.

Biff, entrecote, högrev, innanlår, fl ankstek, fl apmeat, oxfi le, 
T-ben, entrecote med ben, långryggar, dubbelbiff, njurtapp, 
tomahawk, märgben, picanha, rostbiff, short ribs, oxsvans, 
lufttorkat.

Eftersom köttet selekteras och produceras åt oss behöver vi 
en order i god tid för att säkerställa leveransen. Vi behöver en 
förbokning på detta unika kött med unik smak 2-4 veckor.
Köttet är värt att vänta på. 

Stockholm World AB
Kylhusgatan 8
121 62 Johanneshov 

08-556 139 50
info@sthlmworld.se
www.sthlmworld.se

DETALJER

BESTÄLLNING/ORDER

SPÅRNING

VÄRLDENS BÄSTA KÖTT


