
 

OM IKEA SVERIGE 
Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. IKEA Gruppen erbjuder väldesignad, 
funktionell och prisvärd heminredning med hög kvalitet för livet hemma. Vi integrerar hållbarhet i allt som görs 
och stöder kontinuerligt sociala initiativ. IKEA grundades 1943 och har idag 19 varuhus och e-handel i Sverige, 
varuhusen har årligen har 34 miljoner besökare. IKEA Gruppen har 303 varuhus i 26 länder som årligen har 
690 miljoner besökare och hemsidan har en miljard besökare varje år. IKEA katalogen trycks i 211 miljoner 
exemplar på 29 språk. www.IKEA.se 
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Årets IKEA julbord med klassiska och nya smaker 
 
 
Den 21 november är det premiär för julbordet på de svenska IKEA varuhusen. 
Årets version är en blandning av det klassiska och det nytänkande och bjuder 
på traditionell julmat varvat med småländska specialiteter, nya spännande 
smakupplevelser och en hel del vegetariskt. Julbordet serveras på alla svenska 
IKEA varuhus från kl. 15.00 varje dag ända fram till dagen innan julafton.  
 
Den årliga julbordstraditionen på IKEA varuhusen forsätter och för fjärde året i rad 
erbjuds svenska folket ett vällagat och prisvärt julbord där välkända och nya smaker 
möts.   
 
I år går vi tillbaka till våra småländska rötter och dukar fram beprövade favoriter så som 
köttbullar och traditionell griljerad julskinka tillsammans med favoriter från Småland i 
form av ostkaka och isterband. Nyheterna består av nya spännande rätter som 
kaviarströmming och äpplecurry-sill. Dessutom kommer julbordet att innehålla flera 
vegetariska rätter så som selleri- och äpplesallad, grönsakskroketter och skärgårdssill 
gjord på aubergine.  
 
– Det känns fantastiskt att vi även i år kan servera våra kunder ett välfyllt julbord med 
såväl klassiska som moderna smaker och som passar hela familjen. Det är viktigt för oss 
att kunna erbjuda ett traditionellt julbord med hög kvalitet till ett pris som passar de 
många människorna, säger Ann Holster, IKEA Food Manager, IKEA Sverige. 
 
Julbordet serveras på samtliga svenska IKEA varuhus mellan den 21 november till den 23 
december, varje dag från kl. 15.00. Priset är 99 kr för IKEA FAMILY medlemmar och 199 kr 
för övriga gäster. Barn under 13 år äter för 49 kr. 
 
På årets IKEA julbord serveras: 
Lingonsill 
Torekov senapssill 
Kaviarströmming 
Pressylta 
Kroppkakor 
Grönsakskroketter 
Sirapsfläsk  
Små isterband 
Griljerad skinka  
Och mycket, mycket mer… 
 
För mer information kontakta:  
Anna Pilkrona Godden, stf pressansvarig, IKEA Sverige, anna.pilkrona.godden@ikea.com, 
0723-52 79 54. 
 
Ann Holster, IKEA Food Manager, IKEA Sverige, ann.holster@ikea.com, 0733-47 11 54. 


