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en unik receptsamling
Hafis receptsamling är en ovärderlig 
inspirationskälla. Här finns beskrivningar 
från Karl Dellgrens tid som äppelmustare 
och recept från 1940-talet då nästa gene- 
ration tog vid för att förädla frukt och bär 
till sylt och saft. Tredje generationens 
syltmakare förnyade sortimentet på 1980- 
talet med en mängd exotiska fruktbland- 
ningar som fortfarande är mycket upp- 
skattade. 

en omsorgsfull process
På Hafi är vi mycket noga med vilka rå- 
varor som används. Svenska bär är natur-
ligtvis favoriter, men exotiska frukter är 
också jättegoda. 

Råvaran ska hålla hög 
klass, gärna vara ekologisk och alltid 
skördad under bra och kontrollerade 
förhållanden. Vi engagerar oss i hela 
processen från plock till lock. Vi är ofta 
på plats när råvaran skördas och i sylt- 
fabriken behandlas frukter och bär 
mycket varsamt för att behålla sina 
naturliga smaker och nyttigheter.

Välkommen till en värld av soliga smaker

I brännarp, alldeles intill järnvägen, ligger syltfabriken Hafi. Från början 
ett mejeri som farmors far gjorde om till äppelmusteri. Tänk om de vackra granit-
väggarna kunde tala! Röster genom seklerna, berättelser om alla flitiga personer 

som mustat, syltat, saftat och dessförinnan ystat och pastöriserat mjölk i utrymmen 
som än idag fylls av soliga smaker och 
förtrollande dofter. 
    En av våra styrkor är att Hafi inte är 
ett varumärke med påhittad historia. 
Vår syltfabrik finns på riktigt. Den drivs 
och ägs av oss, familjen Bjurklint, i fjärde 
generationen. Intresse och kunskap har 
gått i arv och vi kan därför idag erbjuda 
ett omfattande delikatessortiment med 
utgångspunkt i familjeföretagets långa 
tradition.

I en gammal mejeribyggnad på den halländska landsbygden
tog historien om Hafi sin början.
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85 år av soliga smaker
Brännarp var när musteriepoken inleddes 
på 1930-talet ett litet samhälle med han- 
delsbod, telegraf, lantmannaförening, 
storstilad stationsbyggnad och flera barn-
rika familjer. Här fanns även ett i raden 
av ståtliga andelsmejerier som Mellersta 
Hallands Järnväg gett upphov till på 
1880-talet. Det var i den gamla mejeri- 
byggnaden som den uppfinningsrike 
ingenjören Karl Dellgren började pressa 
äppelmust och koka gelé.

    De flesta berättelser om Hafis historia 
är skildrade långt senare och bär nostalgins 
skimmer. Som barn och barnbarn till 
tidigare generationer är det spännande 
att ta del av dessa berättelser. Helt klart är 
att arbetet förr var av annat slag än i dag,

 
men också att Hafis soliga värld av smaker 
då liksom nu handlar om uppfinnings- 
rikedom, fina råvaror, goda smaker, 
duktiga syltkokare och kreativa kunder.

Femte generationen i lingonskogen.

Många generationers insatser har präglat vårt familjeföretag. Farmor Siv älskade sommar och sol.
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SYLT & MARMEL AD 235 g  | packas om 8

Härligt krispig ananaskompott smak-
satt med kokos och rom. Utmärkt som
saftig fyllning i tårtor och bakverk.
Passar även fint till thaimat eller som 
ingrediens i milkshake.

Hafis friska och fruktiga Aprikos-
marmelad är en härlig kombination av
solmogna aprikoser och juice från
citron. En klassisk frukostmarmelad
och utmärkt i desserter eller som
tårtfyllning.

Hafis ekologiska Blåbärssylt är upp-
skattad för sin fina svenska råvara,
höga bärhalt och fylliga smak.
God att ha som fyllning i bakverk,
i yoghurt och pannacotta eller
som pålägg.

ANANAS APRIKOS

HALLONBLÅBÄR

Kokos & Rom

Ekologisk Hallonsylt med hög bärhalt
uppskattas av stora och små. En klassisk
våffelsylt, god som fyllning i muffins och
yoghurt, utmärkt topping på vaniljglass
och småkakor.

Art.nr. 501002 Art.nr. 503001

Art.nr. 535008Art.nr. 511010

HJORTRON
Ekologisk Hjortronsylt av gyllene bär
från norrländska myrar. Passar på ost-
brickan, till våfflor och mandelmusslor.
Gärna uppvärmd till vaniljglass och
vispad grädde.

Art.nr. 536004 Art.nr. 568001

Vår tropiska blandning Passion Mango
Mandarin & Ananas är god som fyllning
i rulltårtan, som topping på glass eller 
som en ingrediens i milkshake.

PASSION
Mango, Mandarin
& Ananas
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SYLT & MARMEL AD 140 g & 150 g | packas om 8

Överraska med Apelsin Saffran till
nybakade scones eller servera till en
mild hårdost. En exklusiv marmelad
som passar fint på julbordet eller i
presentlådan.

APELSIN
Saffran

Art.nr. 502013

Hafis karamelliserade Fikon Oliv
Muscovado marmelad passar fint
till en bit grönmögelost eller som
topping på vaniljglass. Du har
den med fördel som tillbehör på
fördrinkens crostini.

FIKON OLIV
Muscovado

Art.nr. 531001

En mycket uppskattad sylt med frisk
smak som lämpar sig väl på ostbrickan
och frukostbordet. Fin att blanda med
crème fraiche och servera till lax.

HAVTORN

Art.nr. 537002

Jordgubbar och rabarber smakar
sommar och sol. Sylten är lika upp-
skattad till pannkakor och våfflor som 
nygräddade scones. God att blanda
i naturell fil, som topping på glass och
en utmärkt ingrediens i bakverk.

JORDGUBB
RABARBER
Kardemumma

Art.nr. 575004

Päron Kvitten marmelad är god till
så väl hårdost som dessertost.
Passar även utmärkt som topping
på morgongröten.

PÄRON
Kvitten

Art.nr. 570006

Fikon passar utmärkt till dessertostar.
Vi har tillfört lite apelsin för att ge
marmeladen en svag citruston.
Ha den till ost, glass, färsk frukt, 
i naturell yoghurt, såser och dressingar.

FIKON
Apelsin

Art.nr. 531002

CITRON
Mandarin
En användbar marmelad med citrus-
syrlig smak. God på toast eller till en
bit Gruyère. Du har den med fördel
till glass, i mandelmussla eller
chokladkaka. Blanda med vispad
grädde och servera till färsk frukt.

Art.nr. 520002

BJÖRNBÄR
Lakrits

Art.nr. 512001

En klassisk Björnbärs marmelad som kombi-
nerats med lakrits blir ett spännande inslag 
på ostbrickan, den passar även utmärkt till 
glass och som smaksättare i muffins och 
andra bakverk.
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RÖDLÖK
Rödlöksbitar har varsamt kokats i
svartvinbärsjuice och smaksatts med
rödvinsvinäger, salt och svartpeppar.
En smakrik chutney till grillat kött
och patéer. God att blanda med
crème fraiche som dippsås. Perfekt
på en skink- eller ostmacka!

NYPON
Marmeladen är framtagen tillsammans
med ostspecialister och passar därför
fint på ostbrickan. Ett uppskattat
inslag på frukostbordet och ett måste
till getosten. Blanda med naturell
yoghurt efter eget tycke och smak
eller värm och ringla på glass.

SYLT & MARMEL AD 140 g & 150 g | packas om 8

Hafis Körsbärssylt med en gnutta vanilj är
en nygammal klassiker som uppskattas av
ostälskare, passar utmärkt i bakverk och
god att servera varm till vaniljglass.

KÖRSBÄR
Vanilj

Art.nr. 548006

För att bevara äpplets krispighet kokar vi
hela äppeltärningar under vakuum. Äpple-
Kanelsylt är ett uppskattat inslag på ost-
brickan, men lämpar sig även väl på rostat
bröd, smördegsinbakad till vaniljglass, på
gröt och som fyllning i rulltårtor och gifflar.

ÄPPLE
Kanel

Art.nr. 590004

CHUTNEY & GELÉ 140 g & 150 g | packas om 8

Vår uppskattade Rosmaringelé med sina 
aromatiska smaker passar till lamm, fläsk-
kött, kyckling, lasagne & fetaost. Utmärkt 
att blanda med olja och ringla
över rotfrukter och rosta i ugnen.

ROSMARIN

En favorit! Het och fruktig chutney.
Lämpar sig väl till ostar, på tacobuffén 
och en utmärkt smaksättare i hemgjord 
glass.

PERSIKA
Aprikos Jalapeño

Art.nr. 569001

Art.nr. 574001

Art.nr. 580002

Art.nr. 590033

Art.nr. 561001

KRUSBÄR
Vår friska, krispiga Krusbärsmarmelad
uppskattas av de flesta, stora som små,
gärna på havregrynsgröten, i filen eller
på ostmackan. God att blanda med
skorpor och vispad grädde.

Art.nr. 546004

Äpple Ramslöks gelé passar utmärkt 
att servera till grillad fisk och kyckling. 
Även god att smälta ner bland varma 
ugnsrostade grönsaker.

ÄPPLE
Ramslök
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CURD & SPRE AD 235 g | packas om 8

En vegansk variant på klassikern 
lemon curd med härligt krämig,
 ”smörig” citronsmak. God på
rostat bröd och som fyllning i
bakverk. Ett måste i pavlova och
marängpaj. Vi lovar att du blir
förtjust! 

LEMON CURD

Art.nr. 520005

Vegansk!

Hafis veganska Curd med smak av Champagne 
är ett lyxigt tillbehör som sätter guldkant
på ostbrickan och är ett måste på söndags-
brunchen. Passar utmärkt som fyllning
i tårtor och bakverk men även som
topping på pannacotta.

CURD

CHAMPAGNE

Art.nr. 520010

Vegansk!

Med smak av

Hafis bredbara spread är ett lyxigt
pålägg av finaste kakao och jordgubbs-
puré. Den lena krämen är god på mackan 
och pannkakor, i smoothie och bakverk. 
Unna dig en sked när du är sugen på 
något riktigt gott. 

CHOKLAD & 
JORDGUBB

Art.nr. 540054

Med smak av
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SALSA 285 g & 295 g | packas om 8

Tomat Hickory salsa är ett gott och
smakrikt grilltillbehör. Passar också
utmärkt till tacos, pulled pork eller
vegetariska alternativ. Även god
att dippa grönsaker i.

Paprika Oregano & Timjan salsa är ett
gott och smakrikt tillbehör till lammrätter.
Passar också utmärkt som dressing till
sallad och ugnsstekta grönsaker.

TOMAT

PAPRIKA

MANGO
Hickory

Oregano & Timjan

Kokos & Chili

Art.nr. 582002

Art.nr. 582003

Art.nr. 567002

Mango Kokos & Chili är en het
och fruktig salsa. Ett givet
tillbehör till grillat kött,
kyckling, fisk eller vegetariska
rätter. Även god att blanda
med  crème fraiche som
dippsås.
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SÅSER 265 g | packas om 8

Pastasås Tomat & Basilika är en mustig
och smakrik sås gjord på solmogna
tomater. Helt enkelt en utsökt sås i
all sin enkelhet eller som smak-
sättare i klassiska pastarätter.

PASTA
Tomat & Basilika

Art.nr. 582006

Hafis Pizzasås Tomat & Oregano är
en fyllig och smakrik sås gjord på
solmogna tomater och örter.
Helt enkelt en utsökt sås till
hemlagad pizza.

PIZZA
Tomat & Oregano

Art.nr. 582007
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Art.nr. 521002

Choklad Apelsinlikör topping är en god och 
lyxig dessertsås. Passar utmärkt som tillbehör 
till crêpes och våffla eller att ringla över som 
topping på glass.

CHOKLAD
Apelsinlikör

Art.nr. 540063

Vår Jordgubbstopping med smak av
Champagne är en god lyxig dessertsås.
Passar utmärkt som topping på glass och 
sorbet eller som dekoration på pannacotta
och cheesecake.

JORDGUBB

Champagne
Med smak av

Esätts med 
bild som 
Stina tar

TOPPING 295 g | packas om 8
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SAFT 500 ml koncentrat | packas om 12

Art.nr. 511018

Hafis Blåbärssaft är
en smakrik saft som
uppskattas av stora
och små. God
ingrediens i bål
tillsammans
med frysta
skogsbär och
en skiva
citron.

BLÅBÄR

Art.nr. 548007

Hafis Körsbärssaft är utsökt
god till tårta och nybakade
bullar. Utmärkt som saftsås
till Ris á la Malta och
pannacotta. Serveras
med fördel iskall
eller rykande het.

KÖRSBÄR

Art.nr. 540055

Servera Hafis
Jordgubbssaft på
sommarkalaset
eller som saftsås
till Ris à la Malta
på julbordet.
Alla älskar
jordgubbar,
året om!

JORDGUBB

Art.nr. 532010

Vår Fläderblomssaft är en
klassiker som du med fördel
serverar väl kyld. Lämplig
som fördrink och i
parfait.

FLÄDERBLOM

Nytt recept

Art.nr. 575006

Vår Rabarbersaft
smakar sommar och
sol. Servera i vackra
glas, dekorerade
med frysta bär.

RABARBER
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PLOMMON
PERSIKA
Grönt te

Art.nr. 562001

DRICKFÄRDIG DRYCK utan tillsatt socker
250 ml drickfärdig | packas om 12

Hafis drickfärdiga drycker innehåller inget tillsatt socker, utan sötman kommer
naturligt från frukt och fruktjuice. Dryckens balanserade smak lämpar sig väl till
en bit mat eller som törstsläckare. En utmärkt cafédryck och ett trevligt alkoholfritt 
alternativ vid festliga tillfällen.

JORDGUBB
Rabarber

Art.nr. 540021

LINGON
Rosépeppar

Art.nr. 550005

FLÄDER
Ingefära

Art.nr. 532005
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LEMONAD 500 ml | packas om 12

RABARBER

Art.nr. 575012

Vår Rabarber Lemonad är en klassisk 
törstsläckare. Utmärkt att ta med sig 
på  picknicken eller servera som  ett 
alkoholfritt alternativ på sommar- 
kalaset. Njut den väl kyld gärna
med en skiva citron.

CITRUS

Art.nr. 520008

Vår Citrus Lemonad är en klassisk 
törstsläckare. Utmärkt att ta med
sig på picknicken eller servera
som ett alkoholfritt alternativ
på sommarkalaset. Njut den
väl kyld gärna med
en skiva blodapelsin.
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GLÖGG 500 ml | packas om 12

KÖRSBÄR

Art.nr. 548002

Glögg av finaste körsbärsjuice 
smaksatt med stjärnanis. Värm
och servera med hackad mandel
och torkad frukt. God ingrediens
i parfait.

Stjärnanis

Art.nr. 581003

SVART-
VINBÄR

Glögg av finaste svartvin-
bärsjuice, smaksatt med
mandarinjuice och vanilj.
Värm och servera med
hackad mandel och en
skiva apelsin.

Mandarin
& Vanilj

Äkta
kryddor!

Art.nr. 590007

ÄPPLE

Glögg av finaste äppeljuice
smaksatt med vanilj och
pepparrot. Värm och
servera med hackad
mandel och torkad frukt.

Vanilj &
Pepparrot

Äkta
kryddor!

Art.nr. 575009

RABARBER

Glögg framställd av rabarberjuice
och äkta saffran i kombination
med traditionella glöggkryddor.
Servera varm med en skiva apelsin
och mandel eller iskall som frusen
dessert, t ex parfait eller sorbet.  

Saffran

Äkta
saffran!
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ett samarbete med utvalda svenska producenter
Under namnet House of Hafi samarbetar vi med småskaliga producenter för att
erbjuda ett bredare utbud av svenska delikatesser och produkter. Allt för att du
som kund ska få tillgång till ett trevligt och välsorterat svenskt sortiment på ett

och samma ställe. Alla produkter tillverkas i Sverige och säljs i vår egen
fabriksbutik i Brännarp och i delikatessbutiker runt om i Norden.

Botanisera gärna i katalogen eller på www.hafi.com.

Du är också varmt välkommen att höra av dig till oss på info@houseofhafi.com
för mer information eller lägga en order direkt i vår webshop

på www.hafi.com, så har du våra delikatesser inom kort.

Art.nr. 532004 Art.nr. 575005

En pärlande dryck
som gärna serveras
med en skiva citron.
Passar både som
måltidsdryck och
sällskapsdryck.

FLÄDERBLOM

Art.nr. 540015

Oj så gott! Mousserande
jordgubbsdryck som
uppskattas av stora och
små. Ett utmärkt
alkoholfritt alternativ
på sommarkalaset
och picknicken.
Servera gärna med
frusna hallon och
en klyfta lime.

JORDGUBB RABARBER
CITRON
Dryckens bas utgörs av
råsaft av rabarber som
smaksatts med naturlig
citronarom. En härlig
mousserande dryck
som lämpar sig väl
vid festliga högtids-
stunder. Häll upp
på vackra glas
med jordgubbs-
bitar och lite is.

MOUSSER ANDE DRYCK 650 ml drickfärdig | packas om 12
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House of Hafis Äppelmust i bag-in-box 
sätter guldkant på tillvaron. Den pryder 
festbuffén, drinkbordet, sommarpicknicken 
och är en fröjd för ögat när du öppnar 
kylskåpet. Mustens fräscha sötma kommer 
enbart från färskpressade äpplen.

ÄPPELMUST
Färskpressad

ÄPPELMUST – 100 % svenska äpplen
750 ml | packas om 6 • 250 ml | packas om 12 • Bag-in-box 3 liter

Art.nr. 590017

Art.nr. 590019

Art.nr. 590002

Färskpressad och ofiltrerad
must av utvalda svenska
äppelsorter som ger fyllig
och välbalanserad smak.
Exklusiv flaska i mörkt glas
som skyddar musten från
solljus och oxidering.

ÄPPELMUST ÄPPELMUST
Färskpressad Färskpressad

Färskpressad och ofiltrerad
must. Uppskattad cafédryck
av svenska äpplen.

Art.nr. 72031

Medelstark

SENAP 200 g | packas om 15

ÄPPELSENAP

En smakrik senap som framställts av svensk äppelmust, 
senapsfrö, vatten, socker, vinäger, kallpressad rapsolja,
salt och kryddor. God till skinka, korvar och ärtsoppa.
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MJÖLKCHOKLAD MÖRK CHOKLAD
Lingon & Blåbär Hallon & Blåbär
Handgjord vacker chokladkaka av mjölk-
choklad  (40% kakao) toppad med lingon
och blåbär.

Handgjord vacker chokladkaka av mörk
choklad  (70% kakao) toppad med hallon
och blåbär.

Art.nr. 72029 Art.nr. 72027

CHOKL AD 100 g  | packas om 20

HONUNG
250 g | packas om 11

Art.nr. 539001

En gyllene svensk honung som flitiga bin har hjälpt 
oss att framställa i samarbete med Lustgårdens 
biodling i Halland. Lika god som nyttig.
Du har den med
fördel i te, på
macka, i brödbak
eller varför inte
ge bort i stället
för en blomma.

SVENSK HONUNGHAFIS
SVARTA BLANDNING

SVART TE
100 g | packas om 12

Art.nr. 72032

Hafis egen unika
teblandning!
En storsäljare i 
Hafibutiken som
vi även erbjuder 
alla våra ÅF.
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FRAKTVILLKOR
Hafis minimiordergräns är 1500 SEK. Inom Sverige skickas

varorna med Grön frakt, dvs ett fossilfritt transportalternativ.
Order överstigande 6500 SEK är fraktfri.

Vi reserverar oss för att artiklar kan ta slut, men informerar
alltid före leverans om så skulle vara fallet.

TRANSPORTSKADA
Vid transportskada/saknat gods. Kontrollera direkt vid

mottagandet av varorna att ingenting är skadat, och att antal
kolli stämmer. Skulle varorna vara skadade, gör en anmälan

till fraktbolaget senast 7 dagar efter mottagandet.

ORDER & INFORMATION
Webshop: Lägg din order direkt i vår webshop som du hittar på www.hafi.com.

E-post: info@houseofhafi.com
Telefon:  035 299 69 50

Adress:  Hafi, Hallands Fruktindustri AB, Brännarp, 305 77 Getinge
Hemsida: www.hafi.com

Hållbart företagande handlar om att skapa goda villkor för människor och miljö att utvecklas på bästa sätt. Idag är vi
fjärde generationen som med hjälp av ekologiska råvaror, solenergi och nytänkande försöker skapa goda förutsättningar för

kommande generationer att sylta och safta i Brännarp. Den möjligheten har vi vår farmors far Karl Dellgren att tacka för!
Soliga hälsningar från

SKORPOR & KNÄCKEBRÖD
220 g, 210 g, 200 g, & 150 g | packas om 24

CHOKLAD- 
SKORPOR
Smakrika handbakade
chokladskorpor. Goda
till kaffestunden
och gräddiga
desserter.

Art.nr. 583001

MANDEL- 
SKORPOR
Härliga halländska
skorpor med smak av 
mandel. Doppa i glögg
eller servera i sällskap
med Hafis Blåbärssylt
och lättvispad grädde
– en uppskattad
gammeldags dessert.

Art.nr. 583007

JORDGUBBS- 
SKORPOR
Smakrika skorpor med 
jordgubbsbitar. Bakade 
för hand i södra Halland. 
Uppskattad kalasskorpa
som med fördel smulas 
över glass och vispad 
grädde.

Art.nr. 583002

SAFFRANS- 
SKORPOR
Härligt gula och goda 
saffransskorpor som 
bakats för hand i
Laholm av skorp-
bagarna på 
Charlie’s House.
Ett måste till jul!

Art.nr. 583006

KARDEMUMMA- 
SKORPOR
Handbakade skorpor
med härlig karde-
mummasmak, från det
lilla skorpbageriet i 
Laholm. Doppa i kaffet 
eller smula över
gräddiga desserter.

Art.nr. 583003

ANANAS & PASSIONS- 
SKORPOR
Handbakade skorpor
med smak av sol och
sommar. Smula på
glass eller njut till
kaffestunden. 

Art.nr. 583008

RÅGKNÄCKE
Handbakat knäcke av nyttigt
rågmjöl som malts i Slöinge och
bakats i Laholm. Gott till en bit
ost och Hafis marmelad.

Art.nr. 583005
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FRAKTVILLKOR
Hafis minimiordergräns är 1500 SEK. Inom Sverige skickas

varorna med Grön frakt, dvs ett fossilfritt transportalternativ.
Order överstigande 6500 SEK är fraktfri.

Vi reserverar oss för att artiklar kan ta slut, men informerar
alltid före leverans om så skulle vara fallet.

TRANSPORTSKADA
Vid transportskada/saknat gods. Kontrollera direkt vid

mottagandet av varorna att ingenting är skadat, och att antal
kolli stämmer. Skulle varorna vara skadade, gör en anmälan

till fraktbolaget senast 7 dagar efter mottagandet.

ORDER & INFORMATION
Webshop: Lägg din order direkt i vår webshop som du hittar på www.hafi.com.

E-post: info@houseofhafi.com
Telefon:  035 299 69 50

Adress:  Hafi, Hallands Fruktindustri AB, Brännarp, 305 77 Getinge
Hemsida: www.hafi.com

Hållbart företagande handlar om att skapa goda villkor för människor och miljö att utvecklas på bästa sätt. Idag är vi
fjärde generationen som med hjälp av ekologiska råvaror, solenergi och nytänkande försöker skapa goda förutsättningar för

kommande generationer att sylta och safta i Brännarp. Den möjligheten har vi vår farmors far Karl Dellgren att tacka för!
Soliga hälsningar från

Familjen Bjurklint



HAFI
Hallands Fruktindustri AB

305 77 Getinge
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www.hafi.com


