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Så lyder den skånska översättningen till 
affärsidén bakom Åhus Sylt & Bär. Det är 
det nära och småskaliga företaget med all 
tillverkning hemma på Krokiga Gatan i 
centrala Åhus som producerar denna sylt.

- Därför kan vi med all rätta använda 
uttrycket ”riktig hemlagad sylt”, berättar 
Fredrik

För ungefär fem år sedan fick Helena och 
Fredrik möjligheten att ta över verksam-
heten efter Gert Persson. Affärsidén är att 
tillverka god sylt och råsaft med hög bär-
halt, inga färg- eller smakämnen och aldrig 
uppblandat med andra bär. Efter en del in-
vesteringar i ett annex på tomten finns nu 
en godkänd livsmedelslokal. En kokgryta 
på 160 liter, en bra tappningsmaskin och 
lite andra tillbehör. Dessutom många goda 
råd av Gert och verksamheten var igång. 
Bassortimentet med hallon, blåbär, lingon, 
jordgubb samt storsäljaren hjortronsylt, 
med bär från Vilhelmina, samt en bärhalt 
på 70 % finns kvar. Det är också samma 
recept som tidigare. Nya produkter är sylt 
på tranbär, havtorn, björnbär samt boy-
senbär men framförallt råsaft från havtorn, 
tranbär och blåbär.

De färgglada flaskorna har gjort succé tack 
vare den väldigt höga vitaminhalten och 
många kunder föredrar att se vad dom 

häller ur flaskan istället för att äta kapslar. 
- Det är fantastiskt med all gammal 

klokskap om naturens egna tillgångar be-
rättar Helena. Sylt och råsaft tillverkas året 
om medan topping till glasskiosker tillhör 
sommarhalvåret.

Företaget har hittat sina kunder på noga 
utvalda mat och slottsmässor, matmarkna-
der och liknande evenemang. 

- Cirka 140 resdagar och väldigt många 
mil blir det. Vi provade Danmark och det 
visade sig att dom älskar våra produkter, 
Tyttebaer,  Multebaer och Havtorn säljer 

väldigt bra och nu sitter ” snakkedanskan” 
där, skrattar Helena. 

Förutom egen försäljning har de ca 20 
återförsäljare i Skåne/Halland/Blekinge 
samt en delikatessbutik i Schweiz. Lokalt 
kan man köpa produkterna hos Jonte´s, 
Martins Rökeri och Olssons Ost,  men de 
har  inte hela sortimentet och därför finns 
möjlighet att komplettera via hemför-
säljning från Åhus Sylt & Bär´s lager på 
Krokiga Gatan om man bara ringer först. 
Redan idag skickar de redan en hel del och 
nätförsäljning kommer inom kort.

- Det snurrar på riktigt bra och vi har att 
göra 365 dagar om året, berättar Helena 
och Fredrik. 
 
På hemsidan finns en kalender där man 
kan följa var Fredrik och Helena befinner 
sig.  
- Om solen skiner kanske vi ses på torget i 
Åhus under påsken, hälsar de båda. 
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