
PRESSMEDDELANDE FRÅN INGELSTA KALKON 
Brukstorp den 27 oktober 2016 
 

  
 

”Små fina köttbullar” – en nyhet 
som skapar ett godare julbord  
 
Svensk kalkon är grunden i Ingelsta Kalkons goda sortiment, som länge erbjudit 
många favoriter till det klassiska julbordet. Allt från saftig julskinka av kalkon, 
utsökta prinskorvar, klassisk sylta, Janssons frestelse med kalkonbacon till höstens 
nyhet - Små fina kalkonköttbullar. 
 
- De nya, små, fina köttbullarna är saftiga och har en klassisk smak med tydlig lökton, 
säger , säger produktchef Katja Hansson. De passar utmärkt på det svenska traditionella 
julbordet. De sparar dessutom mycket tid i julförberedelserna, vilket ger mer tid att 
umgås med familj och vänner.  
 
Köttbullarna finns i frysdisken i dagligvaruhandeln och i Ingelsta Kalkons egna 
delikatessbutiker. De finns i förpackningar om 400 gram och är perfekt att ha hemma i 
frysen.  
 
- Vi brukar sticka ut näsan och säga att Ingelsta Kalkon har allt till julbordet förutom 
sillen. Under de senaste åren har allt fler valt våra goda kalkonprodukter till julbordet 
som till exempel julskinka av kalkon, kalkonprinskorv, Ingelstasylta och kalkonbacon. 
Ofta används produkterna till traditionella recept, till exempel med farmors 
griljeringsrecept, säger Katja Hansson. 
 
Recept för det goda julbordet finns på: 
http://www.ingelstakalkon.se/receptsamlingar/julens-lackerheter.  
 
För högupplösta bilder, produktprover och mer information kontakta gärna Katja 

Hansson, produktchef, på Ingelsta Kalkon, katja.hansson@ingelstakalkon.se 
0414 – 282 15. 
 
 

 
Ingelsta Kalkon – ett lokalt skånskt hantverk av de bästa råvarorna 
I över 30 år har Ingelsta Kalkon erbjudit marknaden svensk kvalitetskalkon med hantverksmässiga metoder 
i alla led. Företagets passionerade, kunniga och professionella människor har på egen hand utvecklat ett 
brett sortiment av delikatesser.  
 
Produktutveckling, handstyckning och tillagning sker i Brukstorp och 
i Simrishamn på skånska Österlen. Där finns även företagets 
Gårdsbutik, en av Ingelsta Kalkons fem delikatessbutiker. Övriga 
butiker finns i Malmö, Lund, Göteborg och Stockholm. Ingelsta 
Kalkons delikatesser finns också i välsorterade livsmedelsbutiker och 
restauranger. 2015/16 omsatte Ingelsta Kalkon cirka 280 miljoner 
kronor och hade cirka 200 anställda. 
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