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Kavli och Sverigeskafferiet i nytt samarbete: 

Tre extra fina, smaksatta majonnäser 
 
Lagom till påsk och grillsäsongen lanserar Kavli tillsammans med 
Sverigeskafferiet tre spännande smaksatta kvalitetsmajonnäser och en 
naturell majonnäs för den som vill smaksätta själv. Alla fyra majonnäser - 
Senap & pepparrot, Rostad vitlök & ört, Fruktig citron och Naturell är 
framtagna med ägg från frigående, svenska höns och fin rapsolja.  
 
Kavli har inlett ett samarbete med det lilla familjeföretaget Sverigeskafferiet som 
specialiserat sig på att skapa fantastiska smaksättningar utifrån färska, fina 
råvaror. Kavli, som är marknadsledare inom majonnäs i Sverige, ville ta fram en 
riktigt fin majonnäskollektion med spännande smaker, baserad på de bästa 
råvarorna. Tillsammans med Sverigeskafferiets passionerade grundare Pia och 
Lasse Schönemyr föddes tre smaksatta majonnäser och en naturell.  
 

- Intresset för goda smaker och produkter skapade av fina, äkta råvaror 
är större än någonsin och detsamma gäller intresset för majonnäs, 
berättar Lena Hedin, marknadsdirektör på Kavli. Våra nya extra fina 
majonnäser gör det enkelt att njuta och de små burkarna underlättar för 
alla att hitta sin personliga favorit vid bordet. 

 
Smaker för kött, fisk, grillat, skaldjur, sallad… 
I Sverigeskafferiets smaklaboratorium experimenterar Pia och Lasse 
Schönemyr fram nya smaksättningar som används i smaksatta rapsoljor, 
dressingar, såser, marinader, marmelader och mycket, mycket annat. Tre av 
Sverigeskafferiets favoritsmaksättningar användes när de båda företagen tog 
fram kollektionen Extra Fin Majonnäs med Senap & Pepparrot, Rostad vitlök & 
Örtmajonnäs och Fruktig Citronmajonnäs. Tillsammans med den naturella 
majonnäsen skapar de en mångsidig kollektion som passar till alla sorters 
rätter, råvaror och årstider.  
 

- Vi är väldigt nöjda med smakerna, berättar Lasse Schönemyr på 
Sverigeskafferiet. Fina råvaror, som t ex fräscha citronbitar, guldgula 
senapskorn, rostade vitlöksbitar och riven pepparrot tillsammans med 
fin rapsolja och ägg från frigående svenska höns gör att de nya 
majonnäserna verkligen förtjänar sitt namn – Extra fin majonnäs.  

 
Extra fin majonnäs är förpackad i glasburk, 180 gram. Alla fyra majonnäser är framtagna 
med svenska ägg från frigående höns och rapsolja. Konsumentpriset är cirka 20 kr.  
 

För ytterligare information, kontakta Lena Hedin, marknadsdirektör O. Kavli AB, 
lena.hedin@kavli.se, +46 (0)70 640 58 93. 
 
Fakta om Kavli 
O.	  Kavli	  AB	  omsätter,	  efter	  samgåendet	  med	  Druvan,	  700	  miljoner	  SEK	  och	  har	  ca	  200	  anställda	  i	  Sverige.	  Tillverkning	  sker	  vid	  
anläggningarna	  i	  Älvsjö	  och	  i	  Eslöv.	  O.Kavli	  AB	  har	  idag	  ett	  flertal	  varumärken	  som	  Kavli,	  Druvan,	  Johnny’s,	  Hultbergs	  och	  Västervik.	  Kavli	  
Group	  omsätter	  2,7	  miljarder	  SEK	  och	  finns	  i	  Norge,	  Finland,	  Danmark,	  Sverige	  och	  England.	  Kavli	  Group	  ägs	  av	  en	  stiftelse	  med	  syfte	  att	  
verksamhetens	  överskott	  ska	  gå	  till	  välgörande	  ändamål	  inom	  områden	  som	  humanitär	  hjälp,	  medicinsk	  forskning	  och	  kultur.	  Läs	  mer	  på	  
www.kavli.se	  och	  www.druvan.se	  	  
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