
Produktblad - HÖGLANDETS HONUNG 

 

Vi kan honung! 

Med en erfarenhet som spänner över decennier vet vi 

att honung kommer i många olika sorter och smaker. 

Den mustiga och rika ljunghonungen är en helt annan 

produkt än den friska och mintiga lindhonungen. Detta 

vet också våra kunder, som efterfrågar sin personliga 

favorit i butiker i södra och mellersta Sverige. Nu kan 

även er butik dra nytta av denna kunskap och få ett 

mer varierat utbud i honungshyllan. 

Höglandets honung är ett familjeföretag med målet att 

sälja honung lokalt och regionalt - honungen från våra 

bikupor ska i första hand gå till en butik i närheten av 

bigården. Inget annat företag i Sverige pollinerar så 

många fält, träd och ängar som vi. Vi hoppas att ni vill 

vara med att ge Sverige blommor, frukt och växtkraft. 

 

Produkter 

 

Svensk honung 

Svensk honung från vår biodling. Denna standardhonung är Höglandets 

Honungs bästsäljare och finns i den flesta större butiker i Jönköpings län. 

Svensk honung 500 gram. 

 

Svensk ekologisk honung 

Höglandets honung samarbetar med KRAV-certifierade biodlare i Småland 

för att erbjuda en ekologisk honung av samma höga kvalitet som 

honungen från våra egna biodlingar. Svensk KRAV-honung 500 gram. 

 

Mälardalens honung 

Svensk honung från vår biodling runt Mälardalen. Denna honung säljs som 

lokalprodukt till kunder runt Mälaren. Samma höga kvalitet som i storsäljaren 

Svensk honung. Svensk honung 500 gram. 

 

 

Höglandets honung erbjuder: 

• Naturlig smakvariation utan 

tillsatser genom svensk sorthonung. 

 • Lokal/närproducerad och KRAV-

märkt honung. 

• Stabila leveranser, fraktfritt med 

DHL till hela landet. 

• En säljande produkt från en erfaren 

leverantör med certifikat för IP 

Livsmedel och KRAV.  



 

Naturens smaker - Äng 

Vår ängshonung har en ljus färg och en mild smak och len sötma. 

Ängshonungen slungas på försommaren när våra bin hämtar sin nektar från 

maskros, sälg, lönn, äpple, hallon och vitklöver. Svensk försommarhonung 

500/250 gram. 

 

Naturens smaker - Lind 

Denna högsommarhonung hämtar sin karaktär från linden, biodlarens 

favoritträd, som under varma sommardagar ger stora mängder nektar. 

Lindblomman ger denna honung en frisk, lite mintaktig smak som rundas 

av med nektar från klöverblommor. Svensk högsommarhonung 500/250 

gram. 

 

Naturens smaker - Skog 

Honungsdagg kallas det klibbiga man kan se på blad och barr under 

sensommaren. Tillsammans med nektar ifrån skogens blommor blir denna 

dagg till en mörkare och mineralrik honung med mustig och rik smak. 
Svensk sensommarhonung 500/250 gram. 

 

Naturens smaker - Ljung 

Detta är honungen för den riktiga finsmakaren! Ljunghonungen skiljer sig 

från annan honung genom en mycket stark smak och en kraftig arom, 

omisskännlig för den som en gång lärt sig älska den. Ljungblomman ger 

bara ifrån sig nektar vissa år och dess honung kräver extra kunskap och 
arbete av biodlaren. Svensk ljunghonung 500/250 gram. 

 

Stabil och smidig leverans 

Leverans sker med DHL på halvpall. Honungen packas på brickor med 9 

burkar (500g). Vi står för frakten och vi uppskattar om ni beställer minst 18 

brickor åt gången. Våra produkter tar inte stor plats på lager och har lång 

hållbarhet/bäst före datum. Vi levererar till butiker i hela landet och till 

många av de stora matkedjorna. 

 

 

 

 

 



 

 Kontakta oss 

Höglandets honung 

Tel: 0382-30383 

info@hoglandetshonung.se 

www.hoglandetshonung.se 

Org-nr: 556717-0682 

Bankgiro: 659-1648 
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http://www.hoglandetshonung.se/

