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Kalix Löjrom
Upplev

Upptäck hösten  
och havets guld 
i Kalix skärgård

Boka ditt Kalixäventyr nu! 
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Vår vardag –
besökarens lyx
Allt som behövs för att bereda den 
världsberömda Kalix Löjrom är 4 % 
havssalt och en massa kärlek. 

Precis som upplevelserna här i Kalix, 
behöver vi inte tillsätta några  
konstigheter för att göra ditt 
besök helt fantastiskt.

Foto: Håkan Stenlund

Hos oss får ni utrymme för avkoppling i lugn 
harmonisk miljö. Njut av lyx och service med 
naturens element alldeles intill. Här får du 
njuta av den orörda älvens mäktighet, här får 
du bada i fjällvatten från Kebnekaise. Bo i 
hotellrum eller stugor vid älvkanten. Föredrar 
ni skogens sus och äldre hus med atmosfär 
så ska ni bo i Lantgården på höjden, 200 

Kalix Riverside Inn

Övernatta i löjrommens rike

meter från älven. Här finns 6 stora rum 
med ljusinsläpp från tre håll. Lantgården är 
inredd med fina secondhand fynd. Hos oss 
får ni god service med mat som i huvudsak 
kommer från lokala ekologiska gårdar. Vi 
kan tillaga maten ute på öppen eld eller i vår 
restaurang vid älvkanten.

ADDRESS: Marieberg 17, 952 92 Kalix  
TELEFON: +46 (0)70 - 622 70 66  
E-MAIL: marie@riversideinn.se

750 SEK
Pris från

inkl. frukost

Dubbelrum / 2 personer 
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Upplev Kalix Löjrom

Tillgänglighet: september/oktober 

Löjromssafari Premium
Upplev norrländsk kultur och mathantverk. Följ fisket, 
förädlingen och hantverket bakom Kalix Löjrom. Du 
kommer att få se fisket efter siklöjan ute i skärgården, äta 
traditionsenlig lunch på vår Norrbottensgård ute på  
Bottenvikens största ö, Rånön. Du får också prova på  
jobbet som ”löjrensare” i fiskfabriken Guldhaven Pelagiska, 
där du gör din egen hemmagjorda löjrom. 

SÄSONG: september – oktober  
LÄNGD: 3 dagar ANTAL: 2-10 personer 
FÖRETAG: Cold Adventures

14500 SEK
/person

Tillgänglighet: september – oktober

Löjromscafé by Arctic Treats
Nära men ändå mitt i skogen står vårt unika löjromscafé 
för dagen, en kåta, uppvärmd med ved från skogen runt 
omkring oss. Vi njuter av berättelser, tystnaden, elden, 
sällskapet och en härlig fika med löjromsinspiration med 
arktisk twist bestående av råvaror från orten. Vi halstrar 
löja över öppen eld, lär oss hur vi gör kokkaffe på äkta 
norrländskt vis och får veta mer om fisket efter siklöjan 
och beredningen av Kalix Löjrom. 
 
SÄSONG: september – oktober LÄNGD: 2,5 timmar  
ANTAL: 2-15 personer  
FÖRETAG: Arctic Treats

Från  
595 kr
/person

Tillgängliga datum:  29/9, 4/10, 5/10

Gör din egen löjrom
I samverkan med livsmedelsproducenten Guldhaven Pe-
lagiska AB, Kalixortens största leverantör av Kalix Löjrom, 
erbjuder vi nu besökare möjligheten att få en inblick i en 
fiskares vardag, träffa människorna bakom produkten och 
se hur de förädlar löjrommen. Dessutom får du prova på 
hantverket själv – att göra din egen löjrom.
 
SÄSONG: september – oktober LÄNGD: 4 timmar 
ANTAL: 10-30 personer 
FÖRETAG: Cold Adventures

1990 kr
/person

Tillgänglighet: året runt

Löjromsprovning
Provsmaka Kalix Löjrom på olika vis, i pittoresk skärgårds- 
miljö. Innan provsmakningen börjar berättar jag om mitt 
fiske efter siklöja, processen vid tillverkningen och vad 
som gör Kalix Löjrom så unik. Till provsmakningen  
serveras alkoholfritt mousserande vin. 

SÄSONG: året runt LÄNGD: 1-2 timmar ANTAL: 2-6 
personer FÖRETAG: Storöns Fisk

Från 

650 kr
/person

Foto: Håkan Stenlund

Upplev Kalix Löjrom

Tillgänglighet: Lör, sön, mån 

Ut i skärgården
Vi startar vid sjöboden med en laxsmörgås medan jag 
berättar om Storön, skärgården och fisket. Tillsammans 
planerar vi också dagens äventyr. Under dagen tillagar 
vi en lunch ute på en ö i skärgården. Efter lunchen finns 
möjlighet att åka vidare för att utforska någon annan ö 
eller ta en längre båttur genom skärgården. Vi väljer 
platser att utforska utifrån era önskemål och det väder som 
råder. Under dagen serveras mellanmål och dryck till alla.  

SÄSONG: året runt LÄNGD: 4–8 timmar ANTAL: 2–8 
personer FÖRETAG: Storöns Fisk

Från 

1250 kr
/person

Mer än bara löjrom

Tillgänglighet: 20/5-15/10, start 9.30

Guidad kajakpaddling på Kalix älv
Upplev Kalix från vattnet. Paddla uppströms från centrala 
Kalix och njut av en lugn, avskild del av älven. Efter några 
kilometer vänder vi nedströms i älvens huvudfåra. Vi gör 
ett strandhugg på den kulturhistoriska platsen Vassholmen 
och avnjuter fika innan vi återvänder. Du som deltar har 
möjlighet att vandra omkring på Vassholmen och får lära 
dig mer om älven och dess omgivningar, timmerflottningens 
era samt den kultur och historia som präglat Kalix. 
 
SÄSONG: maj–oktober LÄNGD: 3–4 timmar  
ANTAL: 2–20 personer FÖRETAG: Nordic Life Experience 

1100 kr
/person

Tillgänglighet:  September - oktober

Löjromsäventyr
Kalix löjromsäventyr startar när du landar på Luleå flyg-
plats. Efter cirka en timmes transfer är du på anrika Filips-
borgs herrgård i Kalix. Vi tar oss ut med båt till fiskeplat-
serna i skärgården och träffar professionella fiskare som 
jobbar mitt i årets viktigaste säsong. Fiskemetoderna kan 
vara partrålning, push-up fällor eller löjromsskötar. Vi gör 
strandhugg för att laga mat över öppen eld och återvänder 
till Filipsborg för middag, bastu och badtunna. 

SÄSONG: september/oktober LÄNGD: 4 dagar   
ANTAL: 4–12 personer FÖRETAG: Filipsborg 

Från 
12.880 kr

/person

Tillgänglighet:  September - oktober

Träffa en fiskare
Välkommen till Storöns fisk, här får ni träffa fiskaren 
Roland Stenman. Han berättar om det traditionella skötfisket 
som bedrivs i liten skala och om arbetet med att gallra löja 
för att producera det orangea guldet - Kalix Löjrom.

SÄSONG: september/oktober LÄNGD: 1 h 
ANTAL: 4–6 personer  
FÖRETAG: Storöns Fisk

250 kr
/person
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Gör din egen kaffeost
Välkommen till Kalix Ost och möt Jaana, med sitt ursprung 
i Tornedalen guidar hon oss vant genom kaffeostens värld. 
Här får du en unik chans att ett stenkast från Kalixälven 
tillverka den traditionella kaffeosten. Under tre timmar 
följer vi hela tillverkningsprocessen från färsk mjölk till 
färdiggräddad ost. Vi avslutar så klart med att avnjuta vår 
egentillverkade kaffeost tillsammans med en kopp rykande 
kaffe. Med er hem får ni varsin ost och minnen att njuta av 
långt efter besöket i Bondersbyn är över.
 
SÄSONG: året runt LÄNGD: 3 timmar ANTAL: 2–6 
personer FÖRETAG: Kalix Ost

Tillgänglighet: Alla dagar, kl. 9-12 

Tillgänglighet:  10/5-25/11, start 9.00

Guidad skogsvandring
Utforska en kustnära skog tillsammans med en lokal guide. 
Lär dig känna igen spår efter djur och växter. Gå bland 
gamla tallar och besök “Landa-kyrkan” – en grotta där  
Landan, ett väsen ur lokal folktro sades ha sitt tillhåll. 
Avnjut lunch över öppen eld med utsikt över Kalix skärgård.

SÄSONG: maj–november LÄNGD: 4 timmar  
ANTAL: 2–20 personer 
FÖRETAG: Nordic Life Experience

Innala Arkipelag AB
BÅTAR: Innala 1 - Finnspeed 1040 (max 12 passagerare), 
Tiftö V - Waterman fiskars (20 passagerare)  
OMRÅDE: Haparanda skärgård 
KONTAKT: innala.se

Cold Adventures AB
BÅT: Båtskär 600 (4 passagerare)
OMRÅDE: Kalix skärgård 
KONTAKT: coldavdentures.se 

Storöns fisk 
BÅT: Norrbåt (max 7 passagerare)
OMRÅDE: Kalix skärgård 
KONTAKT: storonsfisk.se

Upplev Baskeri Skärgård
BÅT: Nordanvind 6 m (6 passagerare)
OMRÅDE: Kalix skärgård 
KONTAKT: upplevbaskeriskargard.se

Filipsborg AB
BÅTAR: Tidigare mindre bogserbåt (12 passagerare), 
OMRÅDE: Kalix skärgård 
KONTAKT: filipsborg.se 

Båttransport tar dig till 
skärgårdens pärlor
Lämnade du båten hemma? Ingen fara, man 
behöver inte ha egen båt för att uppleva 
skärgården! 

Från 
695 SEK
/person

1050 kr
/person

Malören
BÅTAR: Pure Orange, stridsbåt 90 (12 passagerare), 
OMRÅDE: Kalix skärgård 
KONTAKT: maloren.se

Mer än bara löjrom

Välkommen till Kalix för att uppleva 
Kalix Löjrom med alla dina sinnen!
Allt som behövs för att bereda den 
världsberömda Kalix Löjrom är 4 % 
havssalt och en massa kärlek. Precis 
som upplevelserna här i Kalix, här  
behöver vi inte tillsätta några  
konstigheter för att göra din upplevelse 
fantastisk.
 

Med kärlek 
från Kalix

Vi delar vår vardag med dig och ser till att det 
blir en upplevelse du sent ska glömma. Här i 
Kalix har vi tid, tid att hälsa dig välkommen, 
tid att visa dig vägen, tid att dela värmen och 
samtal vid elden över en kopp kaffe. Vi tror att 
du redan smakat Kalix Löjrom och det är inte 
därför vi vill att du ska komma hit. Vi skulle 
vilja att du verkligen får UPPLEVA Kalix Löjrom, 
uppleva människorna och arbetet bakom den 
exklusiva råvaran som blev ursprungsmärkt 
2010. Uppleva miljöerna där den lilla silver-
skimrande fisken Siklöjan kallar sitt hem. 
Kanske bara i Kalix kan du uppleva den äkta 
genuina upplevelsen kring Kalix Löjrom - det 
hörs ju på namnet. 

De är alla skyddade med 
ursprungsbeteckning!  

Den 12 november 2010 tilldelade EU- 
kommissionen Kalix Löjrom Europas  
starkaste livsmedelsskydd, SUB –  
Skyddad ursprungsbeteckning. 
Kalix Löjrom var det första svenska 
livsmedlet som fick den utmärkelsen. 

Kalix Löjrom är ett unikt livsmedel som 
enbart kan utvinnas ur fisken siklöja fångad 
i Bottenvikens bräckta vatten. I Norrbottens 
skärgård finns en speciell miljö med rent vatten 
och låg salthalt, vilket siklöjan behöver för 
att kunna fortplanta sig. Området utgör världens 
största bräckvattenskärgård, genom att mineral- 
rikt vatten från de stora nationalälvarna 
rinner ut i havet och omsätter Bottenvikens 
havsvatten vart tredje år.

För att få kallas Kalix Löjrom ska fisket och 
framställningen uppfylla vissa krav:

Siklöjan ska fiskas i det EU-beslutade området 
efter Bottenvikens kust utanför kommunerna Kalix, 
Haparanda, Luleå och Piteå.

De årliga fångsterna beslutas av Havs och  
vattenmyndigheten i samverkan med yrkes-
fisket och marina forskningen, för att efter-
sträva ett långsiktigt hållbart fiske.

Den bästa kvaliteten på löjrommen uppnås 
genom ett varsamt hantverk i beredningen 
innan den inom 24 timmar från att den har 
landats i hamnarna ska vara rengjord, torkad, 
saltad, slutförpackad och färdig för infrysning.

Mängden salt som tillsätts ska vara 4%.

Vad har champagne,  
Upplandskubb, Parma-
skinka och Kalix Löjrom 
gemensamt?

Foto: Håkan Stenlund



Foto: Lotta Öström

Information och bokning

HARADS
TREEHOTEL 

JUKKASJÄRVI
ICEHOTEL

ABISKO

300 km 300 km

ARVIDSJAUR

PITEÅ

SKELLEFTEÅ

LULEÅ KEMI

ROVANIEMI

OULU

KIRUNA

ÖVERKALIX

YLLÄS

LEVI

KITTILÄ

JOKKMOKK

HAPARANDATORNIOKALIX

NARVIK

TROMSÖ

F I N L A N D

N O R G E

KUKKOLAFORSEN

ÖVERTORNEÅ

PAJALA

S V E R I G E

Polcirkeln

Bottenviken

Med reservation för eventuella tryckfel. 
Varje leverantör ansvarar för innehåll och villkor gällande resektive produkt.

Kalix Riverside Inn 
Hemsida: kalixriversideinn.se

Kontaktperson: Marie Stenman
Telefon: +46 (0)70 622 70 66

E-post: marie@riversideinn.se


