
marknadsföra mycket väl valda högkvalitativa 

ekologiskt odlade produkter från producenter 

med en lång historia i syditalien. Det milda 

klimatet mellan de Ionska- & Tyrrenska haven 

samt den omväxlande naturen borgar för en god 

växtlighet. Växlingar mellan strålande sol och 

snabbt övergående häftiga regn skapar de bästa 

förutsättningarna för lyckade skördar året om.

 

Vi använder oss inte av några mellanhänder utan 

alla våra produkter kommer från gårdarna i 

Italien direkt till Sverige. På så sätt undviker vi 

onödiga transportsträckor som är slitsamma på 

miljön.

PRIMOLETE grundades 2016 med syftet att 

Kontakt

PRIMOLETE

 

@primolete

@primolete

Lars-Erik.jonsson@primolete.com, ida.holmberg@primolete.com



För finsmakaren Leverantörer

FAMIGLIA PICCIONE
Startade sin verksamhet med olivlundar och 

olivproduktion i början av 1900-talet och den 

har pågått i tre generationer. 100% Kalabriska 

oliver för olivolja av högsta kvalitet. 

Vi började vår butiksresa våren 2020 med samarbeten 

i delikatessbutiker och med kolonialavdelningar och vi 

har fortsatt den steg för steg sedan dess. Idag har vi 

utvecklade samarbeten i Stockholm med bl. a. ICA 

Kvantum i Liljeholmen, ICA MAXI Lindhagen, 

Delikatessboden i Huddinge och DeliVerkstaden i 

Gustavsbergs hamn.

 

Under 2021 har vi genomfört provsmakning med 

direktförsäljning hos våra partners och resultatet har 

varit mycket positivt - konsumenterna gillar vårt utbud.

 Vi har; extra jungfrulig olivolja, handrullad- & 

bronsvalsad pasta, olika tapenade, ´Nduja di Spilinga, 

rödlöks-, bergamott- & citronmarmelader mm. 

FAMIGLIA SCHIARITI
Har specialiserat sig på typiska Kalabriska 

produkter. Ett noga urval av marmelader och 

såser av den kända rödlöken från Tropea, 

soltorkade tomater, N'duja med mera.

Kontakta oss

Specialiteter från lokala syditalienska tillverkare 

Primolete söker ny partner till vårt sortiment av 

högkvalitativa ekologiskt framställda och 

hantverksmässigt tillverkade produkter från lokala 

företag med lång tradition i Kalabrien. Vi vill gärna 

att just ni blir vår nästa partner och ser fram emot 

möjligheten att inleda en dialog med er.

 

Kika gärna på vår hemsida www.primolete.com

 

Bästa hälsningar, Lars-Erik Jonsson och Ida Holmberg 

 

Kontakt: lars-erik.jonsson@primolete.com 

Telefon: +46- (0) 705757052

 

Låt dig bli förälskad Kalabrien!

 


