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För oss är det lika viktigt att glassen smakar gott som att den gör gott, för såväl människor som 
djur och natur. Lyckligtvis går det hand i hand på Gute Glass. För när man väljer de absolut  
finaste råvarorna och inte tillsätter några konstigheter är det ganska enkelt att göra glass  
som är god på riktigt. Ur alla aspekter. 

Unika på marknaden
Samtidigt som vi är ett litet, modernt företag med tydlig miljöprofil står vi med ett 
ben i 1800-talet. Vi gör nämligen glass som man gjorde förr i tiden. Det vill säga 
med enbart naturliga och ekologiska råvaror. Ingenting annat. Något som i 
princip är unikt på marknaden idag. Många av våra konkurrenter låter  
påskina att de gör detsamma, men det är bara att ta en liten titt  
på innehållsförteckningen för att bryta den illusionen. 

Mer än ekologiskt
Vi är närmast övernitiska när det kommer till råvaror. Grunden 
i vår glass är alltid ekologisk grädde och mjölk, ekologiska ägg 
från frigående höns, ekologiskt socker och ekologisk honung nästan 
uteslutande från Gotland. Det är alltid kvaliteteten på råvarorna som 
styr vilka smaker som ser dagens ljus på gårdsmejeriet i Stafva. 

Vi gör exklusiv glass folklig
På Gotland finns en gedigen hantverkstradition, 
inte minst när det kommer till hantverk som går att äta. Med fötterna fast  
förankrade i den bördiga, gotländska myllan gör vi exklusiv glass tillgänglig  
för alla. På så vis kan vi sprida lite mer gotländsk godhet till världen. 

Gute Glass drivs av Jimmy Hardingz och Klara Schultz, glass- 

entreprenörer med hjärtat på rätta stället som brinner för såväl 

supergod glass som hållbarhetsfrågor.

GOTLÄNDSK GODHET 
EKOLOGISKT GLASSHANTVERK FRÅN GOTLAND
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GRUNDEN TILL ALLT GOTT
Det enkla är det geniala. Hemligheten bakom den gotländska  

godheten ligger i de få men fantastiska ingredienserna. 

Färsk ekologisk grädde 
från svenska gårdar

Ekologiska jordgubbar 
från Widegrens gård

Ekologisk choklad från 
Malmö Chokladfabrik 

Ekologiska hasselnötter 
 från Piemonte

Ekologisk bourbonvanilj 
från Madagaskar

Ekologiska granskott 
 från Lilla Bjers 

Blåbär från  
Widegrens gård

Ekologiskt kaffe 
från Gute Rosteri

Ekologiska saffrans- 
pistiller 

Ekologisk lakrits
från Svart af Hälsingborg

Färsk ekologisk mjölk 
från svenska gårdar

Färska ekologiska ägg 
från frigående höns

Ekologiskt socker 
 

Ekologisk honung 

EKOLOGISKA SMAKFÖRHÖJARE 

basen i vår ekologiska glass

• Helt ekologiskt sortiment
• Endast naturliga ingredienser
• Inga tillsatser 
• Närproducerat och småskaligt 
• Hantverksmässig produktion

Salt kolasås från  
Börslycke Gård 

VI ÄLSKAR GLASSIGA  
SAMARBETEN
Även om vi är lite gammaldags när det kommer till glass- 
produktion så älskar vi nya spännande samarbeten. Vi har  
till exempel långvariga samarbeten med såväl SAS som 
Destination Gotland, till vilka vi levererar speciellt framtagna 
smaker. Vi samarbetar även med kockar, restauranger, 
odlare, gårdsbutiker och vem vet, kanske med dig? Hör av dig 
om du är intresserad av att skapa något unikt tillsammans med 
oss. Här är några exempel på våra senaste samarbeten:

Gabriel Jonsson, Mästerkocken 2019
Årets smak som vi tar fram tillsammans med Gabriel  
presenteras inom kort.

Destination Gotland
Varje år tar vi fram en ny Skeppsglass tillsammans med  
Destination Gotland som säljs exklusivt på deras fartyg. 
Årets smak röstas fram av resenärerna.

PAnta våra förpackningar med BOWER-appen
Tack vare vårt samarbete med Bower kan alla våra pappers- 
förpackningar pantas, vilket ökar sannolikheten för att de 
sorteras på rätt sätt. Läs gärna mer på getbower.com

ÄKTA VARA
Gute Glass var det första varumärket  
att certifieras med Äkta vara-märkning. 
Äkta vara-märkningen syftar till att
underlätta för konsumenter som söker 
livsmedel som är helt fria från tillsatser. 
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Ta en kula för 
miljön - välj 
ekologiskt

Vi brinner för hållbarhet och ekologiskt jordbruk, 
för oss är det självklart att endast använda eko-
logiska råvaror i vår produktion. Men varför gör vi 
det och vad innebär det egentligen i praktiken? 
Låt oss gå igenom några viktiga aspekter som 
ligger oss särskilt varmt om hjärtat.

När man väljer ekologiska varor brukar man tala 
om de sex stora ekovinsterna: 

1. Biologisk mångfald

2. Rent vatten

3. Levande jordar

4. Inga kemiska bekämpningsmedel

5. Extra god djuromsorg

6. Mat utan konstgjorda tillsatser 

När du väljer Gute Glass innebär 
det, rent konkret: 
•  Korna får gå ute längre och får på så vis mer frisk luft  
 och motion samt möjlighet att beta färskt grönt gräs.

•  Kon får ha kvar sina kalvar för att ge di.

•  Hönorna får gå ute på större ytor och sprätta.

•  Avsaknaden av kemiska bekämpningsmedel som   
 läcker ut i naturen och senare i grundvattnet ger oss  
 renare vatten där vi kan bada, fiska och leka.

•  I ett ekologist kretslopp överlever fler arter. Livsviktiga  
 pollinerare som humlorna och bina till exempel, som i  
 allra högsta grad bidrar till den biologiska mångfalden.

•  Sist men inte minst slipper du alla former av:  
 tillsatser, färgämnen och aromer.
 
 

NÄrproducerat eller ekologiskt?
Det här borde egentligen aldrig vara alternativ som står 
mot varandra, då båda dessa tankegångar eftersträvar 
ett hållbarare samhälle. Bäst är naturligtvis ekologiskt i 
kombination med korta transporter, men tvingas vi välja 
går ekologiskt alltid före närproducerat. Egentligen blir det 
ju ännu viktigare att välja ekologiskt när du handlar när-
producerat, eftersom du förstås inte vill bidra till att någon 
sprider ut farliga kemikalier i närheten av där du bor. 

Vi handlar enbart av företag som producerar ekologiskt, 
oavsett om deras produktionsanläggningar ligger 
nästgårds eller på andra sidan jorden. På så vis lär vi 
leverantörer vad vi önskar och det blir upp till våra lokala 
producenter att bemöta de kraven, samtidigt som vi upp-
muntrar producenter i andra länder att ta bättre hand om 
vår gemensamma planet.
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För dig som älskar att skeda
150 ml bägare

Våra snygga förpackningar  matchar inte bara godheten på 
utsidan utan är också funktionella. De är tydligt färgkodade 
vilket gör det enkelt för kunden att navigera bland smakerna 
och på insidan av locket finns en sked (precis som tidigare). 
Inför glassäsongen 2022 har vi jobbat för högtryck i vår lilla 
glassfabrik på Gotland för att kunna erbjuda 10 oemotstånd-
liga smaker i lyxförpackning.

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

Vanilj
101
240 kr/ krt (12 st) 
150 ml
7350053921016

Choklad
102
240 kr/ krt (12 st) 
150 ml
7350053921023

Hounung & saffran
104
240 kr/ krt (12 st) 
150 ml
7350053921047

Rocky Rauk
135
240 kr/ krt (12 st) 
150 ml
7350053921252

VANILJ CHOKLAD ROCKy RAUK

Honung & Saffran

350053 9210167 350053 9210237

350053 9210477

350053 9212527

EKOLOGISK GRÄDDGLASS med 
Bourbonvanilj från madagaskar

EKOLOGISK GRÄDDGLASS MED  
EN MIX AV DE FINASTE kakaobönor

EKOLOGISK gräddglass med  
gräddkola, havssalt & våra egna 

chokladcookies

EKOLOGISK GRÄDDGLASS med gotländsk  
honung & mortlad saffran

150 ml bägare

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

Jordgubb & lime
137
240 kr/ krt (12 st) 
150 ml
7350053921375

Kokos & citron
138
240 kr/ krt (12 st) 
150 ml
7350053921689

Jordgubb & Lime Kokos & Citron Päron efta åtte

350053 9213757 350053 9216897

EKOLOGISK sorbet med söta 
jordgubbar & solmogen lime

EKOLOGISK MJÖLKFRI GLASS MED
SÖT KOKOS OCH SYRLIGA CITRONER

EKOLOGISK gräddglass MED päron  
och krossad mintchoklad från  

malmö chokladfabrik

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

Päron efta åtte
151 
240 kr/ krt (12 st) 
150 ml
7350053921511

Granskott
148 
240 kr/ krt (12 st) 
150 ml
7350053921481

GRANSKOTT

350053 9215117

350053 9214817

Ekologisk gräddglass med späda  
granskott från LILLA BJERS

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

Kalkstenshawaii
109
240 kr/ krt (12 st) 
150 ml
7350053921344

KALKSTENSHAWAII

350053 9213447

EKOLOGISK GRÄDDGLASS med  
passionsfrukt, mango & ananas

FRYSBOX RUND
Höjd: 83 cm  
Diameter: 57 cm
Inklusive glassflagga 
och glasskarta.  

FRYSBOX STANDARD
Längd: 72,54 cm   
Djup: 65,4 cm   
Höjd: 91,6 cm
Inklusive glassflagga 
och glasskarta.  

NYHET! 
Jubileums-

Smak
Sorbet mjölk- 

fri  

VANILJ
EKOLOGISK GRÄDDGLASS  

med Bourbonvanilj från  
madagaskar

Hasselnöt
EKOLOGISK GRÄDDGLASS med  

rostade hasselnötter 
 från PIEMONTE

Honung 
 & Saffran
EKOLOGISK GRÄDDGLASS  
med gotländsk honung  

& Mortlad saffran

Gotländsk  
sommarnatt

Ekologisk gräddglass  
med jordgubbar, hallon 

 och apelsin

kalkstens- 
hawaii

EKOLOGISK GRÄDDGLASS  
med passion, mango 

 & ananas

CHOKLAD
EKOLOGISK GRÄDDGLASS  

MED ÄKTA KAKAO

ROCKY RAUK
EKOLOGISK gräddglass  

med smak av gräddkola, 
 havssalt & hembakade  

chokladcookies

EKOLOGISK sorbet med 
söta sommarhallon

Hallon- 
SORBET

Jordgubb 
& LIME

EKOLOGISK sorbet  
med söta jordgubbar 

 & solmogen lime

Nyhet!

PRIS:

Nyhet!

VANILJ
EKOLOGISK GRÄDDGLASS  

med Bourbonvanilj från  
madagaskar

Hasselnöt
EKOLOGISK GRÄDDGLASS med  

rostade hasselnötter 
 från PIEMONTE

Honung 
 & Saffran
EKOLOGISK GRÄDDGLASS  
med gotländsk honung  

& Mortlad saffran

Gotländsk  
sommarnatt

Ekologisk gräddglass  
med jordgubbar, hallon 

 och apelsin

kalkstens- 
hawaii

EKOLOGISK GRÄDDGLASS  
med passion, mango 

 & ananas

CHOKLAD
EKOLOGISK GRÄDDGLASS  

MED ÄKTA KAKAO

ROCKY RAUK
EKOLOGISK gräddglass  

med smak av gräddkola, 
 havssalt & hembakade  

chokladcookies

EKOLOGISK sorbet med 
söta sommarhallon

Hallon- 
SORBET

Jordgubb 
& LIME

EKOLOGISK sorbet  
med söta jordgubbar 

 & solmogen lime

Nyhet!

PRIS:

Nyhet!
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PRODUKTNAMN

INPRIS
VOLYM
EAN

Limited Edition
Fråga efter säsongens utgåva 
240 kr/ krt (12 st) 
150 ml
7350053921993

350053 9219937

LiMITED EDITION
Glassiga samarbeteN 

fråga efter säsongens utgåva



Äkta glass i stora lass 
500 ml bägare

Gute Glass står för god smak. I dubbel bemärkelse.  
Våra förpackningar kommunicerar tydligt att man erbjuder 
en unik produkt som ligger helt rätt i tiden. En utsökt  
ekologisk hantverksmässigt tillverkad glass, helt fri från  
tillsatser. Förpackningarna är tydligt färgkodade för att  
skapa tydlighet för kunden och sticker ut i både hyllan  
och frysboxen.  

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

Vanilj EKO
001
42,00 kr
500 ml
7350053920019

Choklad EKO
002 
42,00 kr
500 ml
7350053920026

Honung & saffran EKO
004
42,00 kr
500 ml
7350053920040

Rocky Rauk EKO
025
42,00 kr
500 ml
7350053920255

Honung & Saffran

350053 9200407

VANILJ
EKOLOGISK GRÄDDGLASS med 

Bourbonvanilj från madagaskar

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

Jordgubb & lime | sorbet EKO
037
42,00 kr
500 ml
7350053920378

Jordgubb & Lime
EKOLOGISK sorbet med söta 

jordgubbar & solmogen lime

CHOKLAD
EKOLOGISK GRÄDDGLASS med 

en mix av de finaste kakaobönor

EKOLOGISK GRÄDDGLASS med gotländsk  
honung & mortlad saffran

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

Polka & hallon EKO
011 
42,00 kr
500 ml
7350053920118

350053 9201187

GUTEPOLKA
EKOLOGISK gräddglass med fatlagrad 

pepparmyntsolja & hallon

Sorbet

500 ml bägare

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM
EAN

Salt gräddkola EKO
024 
42,00 kr
500 ml
7350053920248

Hallon & yoghurt EKO
008 
42,00 kr
500 ml
7350053920088

Limited Edition
Fråga efter säsongens utgåva 
42,00 kr
500 ml
7350053920996 

350053 9202487 350053 9209967

SALT GRÄDDKOLA
EKOLOGISK GRÄDDGLASS MED  

gräddkola & våra egna 
salta kolakakor

Hallon  & Yoghurt
EKOLOGISK yoghurtglass med 

söta sommarhallon

Med Gute Glass kan du erbjuda 
dina kunder en unik produkt som  
är helt rätt i tiden; ekologisk,  
tillsatsfri, hantverksmässigt  
tillverkad Och himmelskt god. 

Yoghurt- 
glass

LiMITED EDITION
Glassiga samarbeteN 

fråga efter säsongens utgåva
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NYHET!

ROCKy RAUK
EKOLOGISK gräddglass med  

gräddkola, havssalt & våra egna 
chokladcookies



TA EN KULA FÖR GOTLAND
4,75 l skopglass

Många är de som har upplevt vår legendariska glass i solen på 
Gotland. Många minns också ”gutekulen”, som var en extra kula 
som tilldelades den som kunde säga ”romrussin” på perfekt 
gotländska. Vår glass kan lyckligtvis avnjutas av vem som helst, 
var som helst. Utöver årets 23 utsökta smaker kan vi även bistå 
med tjusiga frysboxar, glasskartor, trågskyltar – allt som behövs 
för att sprida lite gotländsk godhet, helt enkelt.

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

Vanilj EKO
601
285 kr
4,75 liter

Salt gräddkola EKO 
624
295 kr
4,75 liter

Choklad EKO
602
285 kr
4,75 liter

Kaffi EKO
610
285 kr
4,75 liter

Rocky Rauk EKO
625
295 kr
4,75 liter

VANILJ CHOKLAD ROCKy RAUK

SALT GRÄDDKOLA

EKOLOGISK GRÄDDGLASS med 
Bourbonvanilj från madagaskar

EKOLOGISK GRÄDDGLASS med 
en mix av de finaste kakaobönor

EKOLOGISK gräddglass med  
smak av gräddkola, havssalt &  

våra egna chokladcookies

KAffi
EKOLOGISK GRÄDDGLASS med smak 

av nybryggt kaffe från gute rosteri
EKOLOGISK GRÄDDGLASS MED  
gräddkola och våra egna 

salta kolakakor

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

Honung & saffran EKO
604
285 kr
4,75 liter

Gotländsk sommarnatt EKO 
619 
285 kr
4,75 liter

Gutepolka EKO 
611 
295 kr
4,75 liter

Jordgubb EKO
605
295 kr
4,75 liter

4,75 l Skopglass

Honung & Saffran Gotländsk  
sommarnatt

Ekologisk gräddglass med  
jordgubbar, hallon och apelsin

JORDGUBB
Ekologisk gräddglass med jordgubbar  

från Widegrens gård på Gotland

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

Kalkstenshawaii EKO 
634
285 kr
4,75 liter

KALKSTENSHAWAII
EKOLOGISK GRÄDDGLASS med  

passionsfrukt, mango & ananas

EKOLOGISK GRÄDDGLASS med gotländsk  
honung & mortlad saffran

GUTEPOLKA
EKOLOGISK gräddglass med fatlagrad 

pepparmyntsolja & hallon

Lakrits
EKOLOGISK GRÄDDGLASS med lakrits  

från svart af hälsingborg

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

Lakrits EKO 
635
285 kr
4,75 liter

KOKOS & CItron
EKOLOGISK MJÖLKFRI GLASS MED

SÖT KOKOS OCH SYRLIGA CITRONER

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

Kokos & citron EKO
638
285 kr
4,75 liter

Mjölk- 
Fri

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

Granskott EKO 
648
295 kr
4,75 liter

Granskott
Ekologisk gräddglass med späda  

granskott från LILLA BJERS
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ROMRUSSIN
EKOLOGISK GRÄDDGLASS med 

rom & Sultanrussin

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

Romrussin EKO 
618
295 kr
4,75 liter

SALMBÄR
GRÄDDGLASS med 

gotländska Salmbär

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

Salmbär
603
285 kr
4,75 liter



4,75 l Skopglass

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

Citron & ingefära | sorbet 
647
315 kr
4,75 liter

Päron efta åtte EKO 
651
295 kr
4,75 liter

Hallon & yoghurt EKO 
608
315 kr
4,75 liter

Mango, Citron  
& INGEFÄRA

Ekologisk sorbet med ingefära, 
 syrliga citroner och söt mango

Päron efta åtte
Ekologisk gräddglass med päron  

och krossad mintchoklad från  
Malmö chokladfabrik

Hallon  & Yoghurt
EKOLOGISK yoghurtglass med 

söta sommarhallon

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

Snickershamn EKO 
623
295 kr
4,75 liter

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

Jordgubb & lime | sorbet EKO 
637
315 kr
4,75 liter

Sommarbär EKO 
649
315 kr
4,75 liter

Jordgubb & Lime

Sommarbär

EKOLOGISK sorbet med söta 
jordgubbar & solmogen lime

Ekologisk sorbet med solmogna  
hallon, blåbär och svarta vinbär

Snickershamn

SorbetSorbet
Yoghurt- 

glass

Ekologisk gräddglass med choklad,  
karamelliserade hasselnötter och  

kolasås med havssalt

FRYSBOX SKOPGLASS
Längd: 105,4 cm  
Djup: 65,4 cm
Höjd box: 78 cm
Inklusive smakskyltar, 
glassflagga, våffelställ.

GLASSKOPA
ANTAL 1 st
PRIS 220 kr

GLASSBÄGARE STOR
VOLYM  245 ml
ANTAL 160 st
PRIS 195 kr
PRIS /ST 1,22 kr

GLASSBÄGARE LITEN
VOLYM  160 ml
ANTAL 200 st
PRIS 170 kr
PRIS /ST 0,85 kr

TRÄSKED
ANTAL 100 st
PRIS 40 kr
PRIS /ST 0,40 kr

PAPPERSSKED
ANTAL 500 st
PRIS 650 kr
PRIS /ST 1,40 kr

VÅFFLA MEDIUM NR.4
VOLYM  2-3 kulor
ANTAL 360 st 
PRIS 500 kr/kartong  
PRIS /ST 1,39 kr 

VÅFFLA STOR NR.5
VOLYM  2-3 kulor
ANTAL 240 st
PRIS 365 kr/kartong  
PRIS /ST 1,52 kr 

VÅFFLA LITEN NR.3 
VOLYM  1-2 kulor
ANTAL 336 st
PRIS 475 kr/kartong
PRIS /ST 1,41 kr
 

SERVETT GUTE GLASS
Oblekta papperservetter
ANTAL 500 st
PRIS 85 kr
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PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

Limited Edition
Fråga efter säsongens utgåva 
310 kr
4,75 liter

LiMITED EDITION
Glassiga samarbeteN 

fråga efter säsongens utgåva

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

PRODUKTNAMN
ARTIKELNR
INPRIS
VOLYM

Visbynougat EKO 
652
285 kr
4,75 liter

Blåbärsbris EKO 
653
295 kr
4,75 liter

VISBYNOUGAT Blåbärsbris
Ekologisk gräddglass smaksatt  
med italienska hasselnötter och  

en mix av kakaobönor

Ekologisk gräddglass med
BLÄRBÄR FRÅN WIDEGRENS GÅRD

NYHET! NYHET!



BAKOM KULISSERNA PÅ STAFVA  
GÅRDSMEJERI - SÅ GÖR VI ÄKTA GLASS
 Småskalig och hantverksmässig produktion med enbart ekologiska råvaror

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÅVAROR
Att göra äkta glass är ett riktigt hantverk. Och de kanske 
allra viktigaste byggstenarna i att skapa gotländsk godhet 
är förstås - ingredienserna och valet av råvaror.  Oavsett var 
i världen vi hämtar våra ingredienser är våra grundkriterier 
stenhårda: 100% äkta vara, 100% fria från tillsatser och 
konstgjorda aromer och: 100% ekologiska. Lika självklart 
är det att vi alltid i första hand utgår från rikedomarna som 
finns runt hörnet. Det är därför vi använder gotländsk honung 
i all vår glass liksom grädde, mjölk och ägg från gårdar i 
närheten.  

JORdens godaste
Vår jakt på de godaste smakerna och finaste råvarorna har 
förstås även tagit oss till många andra platser på jorden, som 
till exempel Madagaskar (ekologisk vanilj), Italien (ekologiska 
citroner och lakritsrot) och Sri Lanka (ekologisk kanel). 
Nu senast besökte vi Piemonte-distriktet i Italien där de är 
världsledande på ekologisk hasselnötsodling, vilket innebär 
att du numera kan njuta av silkeslen hasselnötsglass med 
kanderade hasselnötter av högsta kvalitet.

SAMARBETEn
Vi samarbetar även med svenska ekologiska producenter 
som tar både smak och hållbarhetsarbete på lika stort allvar 
som vi gör. Exempel på det är Widegrens gård, Gute rosteri, 
Lilla bjers, Malmö chokladfabrik och Börslycke gård som alla 
producerar ingredienser till vår glass.

FörberEdelser
Första steget i själva tillagningen är att förbereda de fina 
råvarorna varsamt. Saffranspistiller mortlas för hand, 
vaniljstänger skrapas omsorgsfullt och salmbärssylt kokas. 
Ekologisk mjölk och grädde blandas till den perfekta fett-
halten på ca 15 %. Socker och honung ger sötma och smak 
men är också en nödvändig ingrediens för att ge glassen 
dess mjuka och krämiga konsistens. 
 
KOKNING
Mjölk, grädde, rårörsocker, äggula och honung - som är 
grunden i nästan all vår glass - blandas i en stor gryta och 
kokas upp under omrörning. Vid 82°C grader emulgerar 
och tjocknar glassmeten, vilket är en effekt av äggulan som 
är det enda naturliga emulgeringsmedlet vi använder (till 
skillnad från de flesta andra glasstillverkare som ersätter 
äggulan med mer eller mindre onaturliga tillsatser).  

 

SmaksättniING 
När glassmeten kokat klart smaksätts den med äkta råvaror 
varpå smeten kyls ner till 4°C. Därefter får den mogna kallt 
i minst 12 timmar för att mjölkproteinerna ska svälla vilket i 
slutändan ger en mjukare och smidigare glass. 

FRYSNING
Det tredje steget är frysning och paketering. Via slangar 
pumpas nu glassmeten in i en glassfrysare som kyler 
glassmeten från 4°C till ca -7°C  grader samtidigt som 
luft vispas in. Visp, eller vi menar vips - så har äkta glass 
skapats! Luft är en viktig ingrediens i glass då brist på luft 
ger en hård och kompakt glass som är svår att skopa medan 
för mycket luft ger en fluffig glass som riskerar att tappa 
mycket i smak. På Gute Glass tillsätter vi ca 35 % luft 
som vi anser är idealiskt för att bevara smakerna samtidigt 
som man får en smidig glass som är enkel att skopa i våra 
glassbarer. 

 
FYllNING och förpackande  
Vår fyllningsmaskin - som kan vara den minsta på marknaden 
- fyller förpackningarna med rätt volym varpå de får ett lock 
på toppen och ett datum i botten. Sedan packar vår duktiga 
personal glassen i lådor och skyndar in i frysen som håller 
-25°C där glassen får härda. Vi eftersträvar att nå -12°C 
så fort som möjligt för att avstanna bildningen av  
iskristaller som riskerar göra glassen isig istället för 
krämigt god.  Glassen är nu redo att levereras till 
alla våra underbara återförsäljare, antingen via 
våra samarbetspartners eller med våra egna 
glass-truckar.  

Som glass 
 gjordes förr  

i tiden
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Fryskedjan 
Glass som inte innehåller några tillsatser är väldigt känslig 
för brutna fryskedjor. Till skillnad från industriglass som kan 
klara upp till flera timmar i för höga temperaturer, på grund av 
tillsatser som t ex stabiliseringsmedel och konsistensgivare, 
börjar Gute Glass tina redan vid -12°C. Om detta inträffar kan 
det bildas större iskristaller när den fryser på nytt och glassen 
känns isig istället för krämig. Kort och gott: Keep it cool!

SERVERING
Vid servering råder det omvända: ta fram glassen i god tid inn-
an servering och låt gärna tina i kylskåp istället för i rumstem-
peratur för en jämnare upptining. Glass smakar som godast 
mellan -12°C till -8°C grader. Vi rekommenderar att våra 500 
ml-förpackningar får chilla i cirka 30 minuter i kylskåp innan 
servering. 

Tips till dig som hanterar skopglass
För att glassen skall gå att skopa (kula) krävs särskild  
hantering innan den är redo för detta. Vissa smaker kräver 
längre upptining än andra, vilket beror på saker som fetthalt, 
sockerhalt och mängden luft i glassen. Vid stor glassåtgång  
är det viktigt att i god tid ta fram ett nytt tråg innan det gamla 
är slut så att den hinner uppnå rätt serveringtemperatur.   
Våra sorbéer kräver dock ingen upptining. 

Börja gärna dagen med att avlägsna eventuell is på kanterna i 
frysboxen (för att den skall hålla jämn kyla). Lyft ur trågen med 
glass så att du kan kontrollera att allt är rent, kom bara ihåg att 
glassen inte får stå framme för länge. Säkerställ att glassen 
håller god kvalitet, passa på att skrapa bort eventuell isig glass 
på toppen, jämna ut glassen och torka av kanterna på skop-
glasstrågen. Under dagen är det viktigt att torka bort spilld 
glass och se till att glassen håller rätt serveringtemperatur. 
Sätt noga på locket på alla tråg och se till att luckorna är helt 
stängda i slutet av dagen. Glassboxen skall ej vara placerad i 
direkt solljus och helst inte utomhus. 

TIPS OCH RÅD  
VID HANTERING AV  
ÄKTA GLASS

LUSSEGLASS & POLKA
Glöm torra lussebullar och stenhårda polkastänger. De saftigaste lussekatterna och den 
krämigaste polkan hittar du i frysdisken. Beställ hem julens coolaste desserter i tid!  
 

Julkampanj 2021:  

SKAPA EN NY COOL julTRADITION  
- med lussekatter och polkagrisar som är chill
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VÅRA GLASSIGA PAKET

GlassBOX med eller utan  personal
Hyr en frysbox laddad med åtta valfria smaker som serveras 
i våffla eller bägare. Vi bistår med allt du behöver, från 
glasskopa och smakskyltar till våfflor och skedar. Även 
personal om så önskas. Perfekt för företagseventet,  
födelsedagsfesten eller barnkalaset.

INGÅR:  Gute glass (8 smaker kulglass) i snygg glass- 
 box, personal och all övrig utrustning. 

PLATS:  Gotland och Stockholm 

SERVERING:  Ca. 100 glassar i timmen (beräknat på  
 2 kulor/person)

2.

DEMo i butik 
Vill du göra din kunder riktigt glada? Hör av dig till oss så kommer  
vi till din butik och bjuder dem på äkta glass från Gotland. 

PLATS: Gotland och Stockholm   
KOSTNAD:  0 kr.

1.

GLASSIGA EVENT,  
MINGEL OCH DEMOS

Hemligheten bakom en riktigt glassig fest är förstås: glass. 
 Och inte vilken glass som helst. Ekologisk glass som är småskaligt  
och hantverksmässigt tillverkad av de finaste råvaror ska det vara 
såklart. Addera gärns några glada, gotländska glasslangare,  
coolaste glastrucken på Gotland och/eller en egen frysbox på det. 
Glassigare blir det inte. 

Vi erbjuder ett flertal olika paketlösningar som hjälper dig att sätta 
pricken över i:et på ditt evenemang - oavsett om det handlar om ett 
litet barnkalas eller ett stort företagsevent. 

Bokningskontakt:  
Klara Schultz  |  klara@guteglass.se  |  0498-28 41 00

VANILJ
EKOLOGISK GRÄDDGLASS  

med Bourbonvanilj från  
madagaskar

Hasselnöt
EKOLOGISK GRÄDDGLASS med  

rostade hasselnötter 
 från PIEMONTE

Honung 
 & Saffran
EKOLOGISK GRÄDDGLASS  
med gotländsk honung  

& Mortlad saffran

Gotländsk  
sommarnatt

Ekologisk gräddglass  
med jordgubbar, hallon 

 och apelsin

kalkstens- 
hawaii

EKOLOGISK GRÄDDGLASS  
med passion, mango 

 & ananas

CHOKLAD
EKOLOGISK GRÄDDGLASS  

MED ÄKTA KAKAO

ROCKY RAUK
EKOLOGISK gräddglass  

med smak av gräddkola, 
 havssalt & hembakade  

chokladcookies

EKOLOGISK sorbet med 
söta sommarhallon

Hallon- 
SORBET

Jordgubb 
& LIME

EKOLOGISK sorbet  
med söta jordgubbar 

 & solmogen lime

Nyhet!

PRIS:

Nyhet!

Glassbox fulladdad med  
fyllda glassbägare
Vill du att dina gäster skall kunna servera sig själva?  
Hyr en glassbox med våra populära portionsbägare  
(finns i nio olika smaker). 

INGÅR: Rund frysbox med Gute Glass samt leverans 

PLATS:  Gotland och Stockholm

GUTE GLASS-CYKELN OCH  
GUTE GLASS-TRUCKEN
Vill du att Gute Glass-trucken eller Gute Glass-cykeln ska 
dyka upp på ditt event, barnkalas eller fest? Vi närvarar 
gärna vid såväl privata tillställningar som festivaler, 
idrottsevenemang, marknader och mässor.

GUTE GLASS-FABRIKEN  
Varmt välkommen att ta en titt bakom kulisserna och få en inblick i hur ver-
kligt småskalig, hantverksmässig och ekologisk tillverkning går till i praktiken.  
Vårt grundupplägg är att vi gör en rundvandring och presenterar tillverknings- 
processen - från råvara och glassmet till färdig produkt (och ibland provs-
makning direkt från glassmaskinen). Vi berättar även om platsen Stafva och 
de andra företagen på gården samt visar upp gårdsbutiken. Vi bjuder på kaffe 
eller te och minst tre olika sorters Gute Glass. Vi är även öppna för skräddarsy-
dda lösningar, som att skapa sin egen smak eller vara delaktig på annat sätt. 

3.

4.

5. PLATS: Stafva Gård Barlingbo 

TID: ca 1 timme 

MAX ANTAL: 20 personer   
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Gotlands glassigaste
Avsmakningsmeny

LILLA AVSMAKNINGSMENYN
Idén med att testa och dela flera smaker tillsammans tog  
vi även ut i mindre skala på Tofta i form av en äggkartong  
(i oblekt och ekologiskt papper, förstås). 

KLIMATSMARTA BÄGARE
Ytterligare en framgångsrik idé på vårt favorit-tema (dvs 
snyggt, smart, roligt och hållbart) var ett specialerbjudande 
som inbegrep en Gute Glass-emaljmugg. Kunder som sedan 
återanvände muggen vid beställning fick rabatt. 

Vi älskar utveckling och att testa nya saker - oavsett 
om det handlar om smaker, samarbeten, hållbarhet, 
tillverkning eller kanske bara en kul idé. En i raden av 
alla idéer förra året handlade om att skapa en avsmak-
ningsmeny för att fler människor skulle få möjlighet  
att testa flera av våra smaker. 

Sagt och gjort. Vi kontaktade Urskog (som vanligtvis 
gör creddiga brädor) och bad dem skräddarsnickra en 
snygg och hållbar avsmakningsbricka.  Till allas stora 
lycka blev det en riktig tiopoängare i Gute Glass-baren 
i Visby.  
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Gute Glass bildades i Visby 1982. Glass-
fabriken som både var ett glasscafé och en 
produktionsanläggning låg på Strandgatan 
mitt i Visby. Sedan dess har Gute Glass alltid 
haft sin tillverkning på Gotland men på olika 
platser runt om på ön. Så småningom öppnade 
Gute Glass Cappuccino-baren i Hästbacken 
där den berömda ”Gutekulen” blev ett pop- 
ulärt inslag. Den så kallade ”Gutekulen” var en 
extra kula för gotlänningar. Beviset för att du 
var gotlänning var att kunna uttala ”romrussin” 
på perfekt gotländska. 

Gotland, kvalitet och nyskapande är ord som 
beskriver Gute Glass framfart under tidigt 
80-tal, addera genuint och hållbar utveckling 
och du har Gute Glass idag. Tanken på att göra 
något annorlunda i en tid då glass mest var 
choklad, vanilj och jordgubb var drivkrafterna i 
Gute Glass på 80-talet. Liknande visioner fick 
produktionen av gotländsk glass att dra igång 
på nytt 2010 då glass mestadels var aromer, 
färgämnen och konstgjorda fettsyror.

Jimmy Hardingz som tillsammans med sin
sambo Klara Schultz är en av grundarna till 
Gotlandsglass AB (som äger varumärket Gute 
 
 
 
 
 

 
 

Glass) hade precis tagit examen i kvalitet och  
hållbar utveckling vid högskolan på Gotland 
och längtade att få praktisera sina nya kun-
skaper. Att implementera hållbar utveckling 
i ett befintligt bolag är en tuff utmaning och 
det enklaste hade kanske varit att grunda ett 
nytt företag där dessa värderingar fanns med 
redan från start. Men när chansen att köpa 
den gamla nedlagda glassfabriken i Roma och 
det älskade varumärket Gute Glass dök upp var 
valet ganska enkelt för paret, Klara hade redan 
erfarenhet av att tillverka och sälja glass. 

Trots att Gute Glass hade legat nere under ett 
par år hade varumärket fortfarande en stark 
förankring på ön. Gamla klassiska smaker  
och namn behölls, men recepten gjordes om. 
Alla tillsatser togs bort och en tydlig plan för  
en ekologisk och tillsatsfri glass av närprodu- 
cerade råvaror tog fart. 

Idag sker tillverkningen på Stafva Gårdsmejeri  
i Barlingbo och sedan 2017 är hela sortimentet 
ekologiskt. Ett varumärke vars värderingar 
känns bra hela vägen in hjärtat gör allt hårt 
arbete enkelt och är den drivkraft som alltid 
ska finnas kvar i Gute Glass.

 A V  G O T L Ä N D s k  G O D H E T

VÅR HISTORIA
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500 ml bägare
Våra 500 ml-förpackningar levereras i returbackar från svenska retursystem och är förpackade om 10 st i varje låda. Ingen minimumorder. 

PRODUKT ART. NR. EANKOD PRIS  ANTAL 

Vanilj EKO  001 7350053920019 42,00:- 

Choklad EKO 002 7350053920026 42,00:- 

Honung & saffran EKO 004 7350053920040 42,00:- 

Hallon & yoghurt EKO 008 7350053920088 42,00:- 

Rocky Rauk EKO   025 7350053920255 42,00:- 

Jordgubb & lime | Sorbet  EKO 037 7350053920378 42,00:- 

Gutepolka EKO 011 7350053920118 42,00:- 

Salt gräddkola EKO 024 7350053920248 42,00:-

Limited Edition  73500539209964 42,00:-

150 ml bägare portionsförpackningar
Våra 150 ml-förpackningar levereras i wellpack-kartong med 12 st i varje låda. Inköpspris nedan är per kartong. 
 
PRODUKT ART. NR. EANKOD PRIS/KRT  ANTAL 

Vanilj EKO  101 7350053921016 240:- 

Choklad EKO 102 7350053921023 240:- 

Honung & saffran EKO 104 7350053921047 240:-

Kalkstenshawaii EKO 109 7350053921344 240:- 

Jordgubb & lime | Sorbet  EKO 137 7350053921375 240:- 

Rocky Rauk EKO   135 7350053921252 240:- 

Kokos & citron EKO   138 7350053921689 240:- 

Granskott EKO 148 7350053921481 240:- 

Päron efta åtte EKO  NYHET 151 7350053921511 240:-

Limited Edition  7350053921993 240:- 

Prislista/Beställning
Kund:  

Kontaktperson: 

Adress:

Notering:  

4,75 liter tråg
 
PRODUKT ARTIKELNUMMER PRIS      ANTAL 

Vanilj EKO 601 285:-

Choklad EKO 602 285:-

Salmbär 603 285:-

Honung & saffran EKO 604 285:-

Jordgubb EKO  605 295:-

Hallon & yoghurt EKO 608 315:-

Kaffi EKO 610 285:-

Gutepolka EKO 611 295:-

Romrussin EKO  618 295:-

Gotländsk sommarnatt EKO 619 285:-

Salt gräddkola EKO 624 295:-

Rocky Rauk EKO 625 295:-

Kalkstenshawaii EKO 634 285:-

Lakrits EKO 635 285:-

Jordgubb & lime | Sorbet EKO 637 315:-

Kokos & citron EKO 638 285:-

Mango, citron & ingefära | Sorbet EKO 647 315:-

Granskott EKO 648 295:- 

Snickershamn EKO  623 295:-

Päron efta åtte EKO 649 295:- 

Sommarbär | Sorbet EKO 650 315:-

Visbynougat  EKO NYHET 652 285:-

Blåbärsbris EKO NYHET 653 295:-

Bägare Gute Glass, 160 ml små  200 st   170:- (0,85:-/st)

Bägare Gute Glass, 245 ml  stor 160 st   195:- (1,22:-/st) 

Våffla nr 3  (1-2 kulor ) 364 st  475:-/kartong (1,41 :-/st)

Våffla nr 4  (1-2 kulor ) 360 st NYHET  500:-/kartong (1,39:-/st)

Våffla nr 5  (2-3 kulor) 255 st  365:-/kartong (1,52:-/st) 

Glasskopa 1 st  220:-

Servett Gute Glass 500 st  85:-

Träsked 100 st  40:- (0,40:-/st)

Papperssked 500 st  650:- (1,30 :-/st)  
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Försäljning Gotland
Klara Schultz
klara@guteglass.se
0498-28 41 00 (tryck 1 i växeln)

Försäljning Stockholm
Frida Zettergren
frida@guteglass.se
070-916 66 80


