
 

Pressinformation ICA Grill 2015 – Produktfakta  

 
 

ICA lanserar svenskt kvalitetskött och färsk fisk inför årets grillsäsong  

Inför sommaren 2015 släpper ICA flera goda nyheter för grillen. I år ligger fokus på svenskt kött av 
hög kvalitet och färsk fisk. Säsongens smaker är honung, timjan, äpple, fänkål och ramslök.  
 
 
 

Kött 
Svenskt ursprung som faktor när man väljer kött till grillen har blivit allt viktigare. Bland ICAs kunder 
märks även en stor efterfrågan på kött med hög kvalitet. Nu lanserar ICA ett flertal nyheter under 
en ny sortimentslinje, ICA Selection svenskt premium – ett sortiment av högkvalitativt, svenskt kött. 
 
ICA Selection Naturbeteskött  
ICA Selection Naturbeteskött är bland det bästa Sverige kan frambringa – ett kvalitetskött av 
högsta saluhallsklass. Det kommer från utvalda djur, alla med fin marmorering av insprängt fett. 
Djuren går ute och betar och köttet möras sedan länge. Köttet får smak av gräset och örterna 
samtidigt som svenska hagmarker hålls öppna och artrika. I sortimentet finns bland annat ryggbiff, 
entrecôte, högrevskärna och luffarbiff. Finns i butik från vecka 16. 
 
ICA Selection Frilandsgris  
ICA Selection Frilandsgris är vårt bästa svenska fläskkött – grisarna har inte bara haft det riktigt 
bra, de smakar också bra. ICA har inlett ett samarbete med en gård i Kristianstad där grisarna föds 
upp på ett sätt som ger dem ett så naturligt liv som möjligt och där de är frigående året runt. 
Suggorna går ute på ängarna, föder utomhus i hyddor och kultingarna lever utomhus den första 
tiden i sitt liv. Öppna stallar gör att grisarna kan gå in och ut som de vill. Grisarna är av rasen 
Duroc, som ger ett väl marmorerat kött, vilket blir både saftigt och smakrikt. I sortimentet finns 
bland annat kotlett, karré med svål, picnicbog och fläskytterfilé. Finns i butik från vecka 16.  
 
 

Fisk och skaldjur 
Grilla färsk lax eller koljafilé i sommar! Nu lanserar ICA färdigpackad färsk fisk, vilket gör färsk fisk 
tillgängligt för fler – alla dagar i veckan. Sortimentet ICA Gott liv färsk fisk består av ett tjugotal 
produkter, bland annat lax, skrei, skaldjur och pannfärdiga rätter som gör det enkelt att lyckas med 
vardagsmaten. Produkterna har 6-8 dagars hållbarhet och på förpackningarna finns en guide om 
hur fisken och skaldjuren smakar och varför de är ett hälsosamt val.  
  
ICA Gott liv Laxfilé i bit med smak av äpple, rödlök och fänkål 
Laxfilé i bit kryddad med svenska smaker blir ett nyttigt och fräscht alternativ på grillen. Finns i 
butik från vecka 16. 
  
ICA Gott liv Rökta räkor MSC  
MSC-märkta räkor med rökig, god smak. Perfekta att servera ihop med grillad avokado till minglet 
vid grillen eller servera som de är med en klick aioli. Finns i butik från vecka 10. 
 
ICA Gott liv Koljafilé 
Kolja är en fast, vit fisk med en lätt skaldjurssmak. Kolja är kanske en fisk som vi uppskattar som 
”Fish and chips” i England, men den passar riktigt bra att sätta på grillspettet tillsammans med lax.  
Kolja fiskas i Norska havet, Skagerack, Kattegatt och Nordsjön. Finns i butik från vecka 10. 
 
 
 
 
 



 

 

Fryst premiumfisk 
ICA lanserar även fryst fisk – som färsk fisk fast i frysen. Premiumsortimentet består av sex 
produkter med noga utvalda fiskar som har skinnet kvar för att bevara maximal smak och 
konsistens. 
 
ICA Gös från Hjälmaren 

MSC-märkt gös fiskad i Hjälmaren av noga utvalda fiskare. Fisken är fjällad, filead och delad för 
hand. Gösen blir riktigt god i foliepaket på grillen ihop med svenska smaker såsom fänkål och 
honung. Finns i butik nu. 
 
ICA Fjällrödingfilé  
Fjällröding som är odlad och fiskad i kalla, rena vatten av noga utvalda fiskare. Rödingen är fjällad, 
filead och delad för hand. Finns i butik nu. 
 
 

Kyckling  
Inom ICA Gott liv-serien lanseras två kycklingnyheter lagom till grillsäsongen med smak av bland 
annat persilja och ramslök.   
 
ICA Gott liv Kycklingklubba med smak av ingefära och persilja 
Smaksatt kycklingklubba som grillas tills innertemperaturen når 82 grader. Gott till en fräsch sallad. 
Finns i butik från vecka 16.  
  
ICA Gott liv Kycklingfilé (delad), med smak av citron, ramslök och svartpeppar  
Smaksatt filé som grillas tills innertemperaturen når 72 grader. Den delade filén blir saftig och är 
enkel och snabb att grilla. Passar perfekt som fräsch variant på burgare i ett hamburgerbröd. 
Finns i butik från vecka 16. 
 
 

Grönt 
Grönsaker är gott på grillen som huvudroll eller tillbehör. Grönsaker bidrar även till smaken!  
 
Grillsnackmorot  
Lägg morötter direkt på grillen och vänd snabbt för fina grillränder, eller baka i foliepaket ihop med 
fisk eller färska örter. Finns i butik från vecka 18. 
 
ICA Grillvitlök  
Prova att helbaka vitlök på grillen, gott till både kött och grönsaker. Finns i butik från vecka 18. 
 
ICA Grill Pimento de Padron  
Goda som grillade tapas till minglet vid grillen, alternativt grillade i foliepaket och serverade som de 
är med en nypa flingsalt över. Finns i butik från vecka 18. 
 
ICA Grillcitron  
Prova att grilla citronhalvor och servera till fisken. Även gott till sommarens marinader och såser. 
Finns i butik från vecka 18. 
 
 

Smaksättningar  
Glaze, marinader och rubs bidrar till att lyfta smakupplevelsen. Inför årets grillsäsong lanseras flera 
smaksättningar, där alla är smaksäkrade att passa grönt, fisk, fågel, lamm, fläsk- eller nötkött.     
 
ICA Grillglaze Apple 
Denna glaze har en tydlig, frisk smak av äpple och inslag av kanel. Passar perfekt på fläskkött som 
fläskfilé, men är även god på grillade grönsaker som aubergine eller champinjoner. Finns i butik 
från vecka 16. 
 



 

 

 
ICA Grillrub Chili och coriander  
Smaken av chili, koriander och tonerna av citrus passar fint ihop med fisk eller kyckling. Gnid in i 
köttet precis innan du grillar. Finns i butik från vecka 16. 
 
ICA Grillmarinad Herbs and garlic 
Vattenbaserad marinad som är god till lamm eller grönsaker. Marinaden får bäst effekt om lammet 
får marineras riktigt länge före grillning. Finns i butik från vecka 16. 
  
ICA Sweet Green Chilisås 
En hetare och mindre söt variant av sweet chilisås som passar allra bäst till grillade skaldjur. Såsen 
går fint att blanda med naturell Crème Fraiche för en mildare kall sås till grillat. Finns i butik nu. 
 
ICA Crème Fraiche Chili och ingefära 
En nyhet i mejerikylen är Crème Fraiche med 30 procent fetthalt, smaksatt med chili och ingefära. 
Finns i butik från vecka 20. I serien finns även Crème Fraiche i smakerna Getost, Honung och 
Rosmarin samt Pepparrot, Citron och Havssalt. Alla produkter är av svensk råvara.  
 
 

Alkoholfria måltidsdrycker  
ICA ser fortsatt stor efterfrågan på alkoholfria måltidsdrycker och lanserar nu ett antal nyheter. 
 
ICA Selection Äppelmust med smak av svartvinbär 
Must med en frisk och tydlig äppel- och svarvinbärssmak med inslag av hallon, körsbär och 
björnbär. Passar till fläsk, fisk eller grönt. Produceras i Skåne. Finns i butik från vecka 16. 
 
ICA Selection Lemonad Hallon 
Lätt kolsyrad lemonad med smak av hallon och inslag av söta jordgubbar och smultron. Passar 
extra bra till fisk, nöt eller grönt. Produceras i Skåne. Finns i butik från vecka 16. 
 
ICA Selection Lemonad Citron 
Lätt kolsyrad lemonad med rund och syrlig citronkaraktär och lätta inslag av päron, krusbär och 
fläder. Gott att dricka till fisk, kyckling eller grönt. Produceras i Skåne. Finns i butik från vecka 16. 
 
  

Bröd 
 
ICA God smak från Hamburgerbröd Brioche  
Bakat av det lokala, småskaliga bageriet Dahls Bageri i Göteborg med gedigen hantverkskunskap. 
För att uppnå den speciella smörsmaken på det klassiska franska brödet knådas degen elastisk 
och smidig innan rumstempererat smör tillsätts. Vetesurdeg och en lång jästid ger ett mjukt och 
saftigt inre. Finns i butik nu.  
 
 
 
 
 
För mer information 
ICAs presstjänst, telefon: 010-422 52 52 eller Frida Larsson, PR, ICA Sverige AB, e-post: frida.larsson@ica.se 
ICAs kundkontakt, telefon: 020-83 33 33 

ICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och 
förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 314 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. 
ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se. 
 


