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Samma goda mat
förpackad i ny design!
Vi har fräschat till vårt utseende och bytt design på vår
logotype och våra förpackningar. Men i övrigt är det väldigt
lika. Vårt sortiment är lika brett, vi finns i Saltsjö-Boo och
maten är lagad med samma kärlek som tidigare.
Samma goda mat, förpackat i ny fräsch design helt enkelt.
Längre fram i broschyren finns även några överraskningar
presenterade, unika nyheter för hyllan och delikatessen.
Smaklig måltid!
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Carolines –
Närproducerat från
Saltsjö-Boo
Vi brinner för att göra god mat till dig och dina kunder. I vårt kök,
beläget i Saltsjö-Boo, lagar våra kockar all mat från grunden med utvalda råvaror av hög kvalitet. Oavsett om det är på jobbet eller vid
middagsbordet hemma, är vårt mål att göra vardagen lite enklare
och lite godare.
Vi har valt bort palmolja i våra produkter, för oss är det ett viktigt val
för framtiden.
Välkommen att kontakta oss för din order eller för att lära dig mer
om vårt sortiment och erbjudande.

Om oss
Carolines etablerades 2002 och vi ägs sedan 2015
av Oy Snellman AB, Finlands största familjeägda
bolag inom kött, chark och färdigmat som omsätter
3,8 miljarder kr och har 1 800 anställda.
På fabriken är vi ca 70 anställda och kommer från
15 olika nationaliteter.
I sortiment har vi 100 st listade maträtter som vi
tillagar varje vecka. Vi använder enbart bra råvaror som främst kommer från Sverige och Finland.
Produkterna säljs på alla kedjor inom dagligvaruhandeln, fristående kunder och på storköksgrossister.
Varje månad säljs det ungefär 425.000 st portioner
av våra maträtter. Vi är marknadsledare i Sverige
på Paj och marknadsledare för färsk färdigmat
inom den manuella avdelningen i butik.
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Symbolförklaring
Måltiden och dess produkter innehåller
inte ägg. Kan dock finnas spår av, då det
används i vår produktion.

Måltiden och dess produkter innehåller
inte gluten. Kan dock finnas spår av, då
det används i vår produktion.
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Vi jobbar med mathantverk!
I vårt kök, i Saltsjö-Boo, lagar våra kockar all mat från
grunden med utvalda råvaror av hög kvalitet. Kvalitet, omtanke och hantverk är viktigt för oss. Vi jobbar
kontinuerligt med att förbättra oss och våra produkter för att ge möjlighet till det bättre. Vi är certifierade
enligt FSSC 22000.

God smak
Smaken är det viktigaste, det ska smaka lika gott som
hemlagat. Vi fokuserar intensivt och jobbar kontinuerligt med uppgraderingar och produktutveckling för
att vår mat ska smaka ännu bättre.

Svenska & finska råvaror
Råvaror från Sverige och Finland betyder oftast
bättre råvaror. Bra djurvälfärd, kortare transporter
och högre kontroll. Det gillar vi på Carolines men
också konsumenten.

Råvaror som är äkta
Vi använder oss av råvaror som uppfattas som äkta,
t.ex. grädde och smör. Råvaror som ofta är smakbärare och ger en godare slutprodukt.

Fri från Palmolja
Vi är helt fria från palmolja i våra produkter. Vi värnar
om miljön och väljer därför att helt ta bort den certifierade palmoljan från våra recept och ingredienser.
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Kortare ingrediensförteckningar,
färre tillsatser och E-nummer
Vi har som mål att våra ingrediensförteckningar skall
bli kortare och kortare. Vi vill minska tillsatserna i
vår mat och göra våra innehållsdeklarationer så enkla
och transparenta som möjligt.

Mathantverk i vår fabrik
Hur man lagar maten är avgörande för hur maten ser
ut och smakar. Vi lagar mat som hemma men i större
grytor och det ska smaka lika gott som hemlagat.

Miljövänliga förpackningar
Formarna för våra nya en-portionsrätter tillverkas
av papper. Formen bidrar till en minskning av plastmängd med ca 85% jämfört motsvarande tråg helt
i plast.

Närbakat!
Våra pajer är närbakade i Saltsjö-Boo strax utanför Stockholm.
Alltid med fina råvaror och med ägg och mjölk från svenska gårdar.

100% äkta ost

100% svensk kyckling

Alla våra pajer innehåller ost som Gouda,
Västerbottensost®, Brännvinsost eller Fetaost.

100% fri från Palmolja

100% GMO fri skinka

Ökat antal hållbarhetsdagar

Med kött från egna gårdar i Österbotten.

100% svenskt
Vi använder oss enbart av mjöl, ägg och mjölk från
svenska gårdar.

Vi packar våra pajer med traditionell livsmedelsgas,
vilket ger pajerna en kraftigt förbättrad hållbarhet
med ökat antal hållbarhetsdagar. Lika god men
minskar svinnet.
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Ny fräsch design!
V. 36 2022 kommer ni att möta en ny fräsch design på våra förpackningar.
Samma goda pajer men med nytt utseende. En design som andas kvalitet,
precis som våra pajer är. Hantverksmässigt bakade med utvalda råvaror.

Sortiment
Designförändring på 300 g och 800 g paj.
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Ökad försäljning!
Den nya designen sticker ut i hyllan och exponerar sig tydligt
gentemot konsument. Den ökade synlighet medför ökad försäljning.
Våra pajer bidrar med bra marginal, ge därför lite extra
utrymme i hyllan vid designlanseringen.
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Nyhet!

Paj till lunch!
V. 36 lanserar vi ett unikt lunchalternativ.
Vi bakar och säljer Sveriges mest sålda och omtyckta pajer.
Som marknadsledare lanserar vi nu ett helt nytt koncept.
Komplett måltid för den snabba lunchen. Laktosfri och märkt
med gröna nyckelhålet, ett nyttigare alternativ helt enkelt.

Pajer med
kallpicklad råkostsallad
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Två goda smaker!
Ett komplett lunchalternativ där förpackningen innehåller
en 250 g paj och 80 g kallpicklad råkostsallad.

Kyckling & Pestopaj

Köttfärspaj

En laktosfri paj med en fyllning av svensk
kyckling, spenat, laktosfri färskost och smaksatt
med pesto.

En laktosfri och smakrik paj med en fyllning
av köttfärs, paprika, vitkål, purjolök, laktosfri
färskost och mathavre. Köttet håller hög kvalitet
och kommer från egna gårdar i Österbotten, där
djuren levt bra liv och får foder fritt från GMO.

Fågel från
Sverige
Art nr: 70702
Antal kfp/dfp: 4
Vikt: 330 g
(Paj 250 g + 80 g sallad)

Art nr: 70703
Antal kfp/dfp: 4
Vikt: 330 g
(Paj 250 g + 80 g sallad)

Exponering i butik
Placera nyheterna vid andra
en-portionsrätter, då detta är
ett komplett, snabbt lunch
alternativ.

Kupong
10 och 25kr
rabatt.
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Paj med råkostsallad
Kyckling & pestopaj med råkostsallad
Ingredienser: Paj 76% (mjöl (VETEmjöl*, fullkornsmjöl av VETE*, maltmjöl
av VETE*), kvarg laktosfri 19% (MJÖLK, mjölksyrakultur, laktasenzym), 17%
spenat, vatten, kyckling 12% (kycklingkött* 90%, potatisstärkelse, salt, lök,
jästextrakt, modifierad stärkelse, peppar, druvsocker, rosmarinextrakt, glukossirap, stabiliseringsmedel (E451, E450)), OST, nötfri pesto 6,5% (basilika,
solrosolja, salt, majsstärkelse, vitlök, vinäger av vin, fruktos), tomater semi
torkade 5%, rapsolja, salt, svartpeppar).

Art.nr: 70702
Antal kfp/dfp: 4
Vikt: 330 g

Fågel från
Sverige

Picklad råkostsallad 24% (vitkål, paprikamix, morot, purjolök, ättikslag (vatten, socker, ättika, salt)) *Ursprung: Sverige
Näringsvärde/100 g: Energi 865 kJ/203 kcal, fett 9,1 g varav mättat 2,0 g, kolhydrater 22 g varav sockerarter 4,1 g, protein 7,5 g, salt 0,8 g.
Fullkornshalt: 30%. Tillsatta sockerarter understiger 3%.

Köttfärspaj med råkostsallad
Ingredienser: Paj 76% (mjöl (VETEmjöl*, fullkornsmjöl av VETE*, maltmjöl av VETE*), köttfärssås 32% (vatten, nötkött** 30,5%, krossade tomater
(tomat, tomatjuice), lök, morot, tomatpuré, kalvfond (vatten, koncentrerad
kalvfond, salt, arom, socker, modifierad stärkelse, lök, tomat, vinäger), vitlök,
balsamvinäger (vinäger av vin, koncentrerad druvmust), modifierad stärkelse,
salt, rapsolja, kryddor), vatten, kvarg laktosfri 9% (MJÖLK, mjölksyrakultur,
laktasenzym), OST, rapsolja, vitkål, purjolök, paprika 4%, matHAVRE* 3%, salt).
Picklad råkostsallad 24% (vitkål, paprikamix, morot, purjolök, ättikslag (vatten, socker, ättika, salt)) *Ursprung: Sverige **Ursprung: Finland
Näringsvärde/100 g: Energi 783 kJ/185 kcal, fett 6,5 g varav mättat 1,8 g, kolhydrater 24 g varav sockerarter 4,7 g, protein 7,0 g, salt 0,8 g.
Fullkornshalt: 37%. Tillsatta sockerarter understiger 3%.
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Art.nr: 70703
Antal kfp/dfp: 4
Vikt: 330 g

Nyår!
Nu nalkas högtider som Alla Helgona och Nyår.
Västerbottensost®paj är en given klassiker på bordet och bjudningen.

Under högsäsongen ökar pajförsäljningen kraftigt mot
ordinarie försäljning. Möt upp den starka efterfrågan
genom att exponera i störtkyl i kundvarvet. Öka försäljningen ytterligare genom samexponering med produkter som skaldjur, stenbitsrom, gräddfil, rödlök och dill.
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Pajer
Västerbottensost®paj
Ingredienser: OST 30 %, MJÖLK*, VETEmjöl*,
ÄGG*, Västerbottensost®* 13 % (MJÖLK*, salt,
syrningskultur, löpe), margarin (vegetabiliska
oljor (kokos, raps, fullhärdad raps), vatten, salt,
arom), salt. *Ursprung: Sverige.
Näringsvärde/100 g: Energi 1200 kJ/280 kcal, fett
19 g varav mättat 13 g, kolhydrater 14 g varav sockerarter 1,4 g, protein 14 g, salt 1,0 g.

Vikt 1,6 kg
2 kfp/dfp
Art.nr: 70675

7 331500 008115

Vikt 800 g
4 kfp/dfp
Art.nr: 70653

7 331500 893018

Vikt 300 g
6 kfp/dfp
Art.nr: 70624

7 331500 007118

Vikt 800 g
4 kfp/dfp
Art.nr: 70655

7 331500 706554

Vikt 1,6 kg
2 kfp/dfp
Art.nr: 70671

7 331500 008023

Vikt 800 g
4 kfp/dfp
Art.nr: 70651

7 331500 891014

Vikt 300 g
6 kfp/dfp
Art.nr: 70621

7 331500 007026

Vikt 1,6 kg
2 kfp/dfp
Art.nr: 70670

7 331500 008016

Brännvinsostpaj
Ingredienser: OST, MJÖLK*, VETEmjöl*, ÄGG*,
brännvinsost 12,5% (MJÖLK*, salt, syrningskultur, ystenzym, kalciumklorid, brännvin), margarin
(vegetabiliska oljor (kokos, raps, fullhärdad raps),
vatten, salt, arom), salt. *Ursprung: Sverige.
Näringsvärde/100 g: Energi 1254 kJ/300 kcal, fett
21 g varav mättat 14 g, kolhydrater 13 g varav sockerarter 1,5 g, protein 15 g, salt 1,0 g.

Köttfärspaj
Ingredienser: Köttfärssås 33,7% (vatten, nötkött**
30,5%, krossade tomater (tomat, tomatjuice), lök,
morot, tomatpuré, kalvfond (vatten, koncentrerad
kalvfond, salt, arom, socker, potatisstärkelse, lök,
tomat, vinäger), vitlök, balsamvinäger (vinäger
av vin, koncentrerad druvmust), potatisstärkelse,
salt, rapsolja, kryddor), MJÖLK*, OST, mjöl (VETEmjöl*, maltmjöl av VETE*), ÄGG*, margarin
(vegetabiliska oljor (kokos, raps, fullhärdad raps),
paprika, potatisstärkelse, salt. *Ursprung: Sverige.
**Ursprung: Finland.
Näringsvärde/100 g: Energi 912 kJ/217 kcal, fett
12 g varav mättat 7,9 g, kolhydrater 16 g varav sockerarter 2,6 g, protein 10 g, salt 1,2 g.

Ost- & skinkpaj
Ingredienser: MJÖLK*, OST 18,8 %, skinka 17,5
% (skinka**, vatten, havssalt, salt, socker, proteinprodukt (av svinsvål), stabiliseringsmedel (E450,
E451)), VETEmjöl*, ÄGG*, margarin (vegetabiliska oljor (kokos, raps, fullhärdad raps), vatten, salt,
arom), tomat, sambal oelek (chilipeppar, salt, ättika), salt. *Ursprung: Sverige **Ursprung: Finland.
Näringsvärde/100 g: Energi 918 kJ/219 kcal, fett
13 g varav mättat 8,1 g, kolhydrater 14 g varav sockerarter 1,5 g, protein 12 g, salt 1,0 g.

Vikt 800 g
4 kfp/dfp
Art.nr: 70650

Vikt 300 g
6 kfp/dfp
Art.nr: 70620
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7 331500 890017

7 331500 007019

Pajer
Lax- & spenatpaj
Ingredienser: MJÖLK*, LAXkött** 20,1% (Salmo salar), OST, VETEmjöl*, ÄGG*, spenat 12,5%,
margarin (vegetabiliska oljor (kokos, raps, fullhärdad raps), vatten, salt, arom), citronpeppar (salt,
svartpeppar, lök, socker, citronjuicepulver), salt.
*Ursprung: Sverige **Odlad i Norge.
Näringsvärde/100 g: Energi 992 kJ/237 kcal, fett
14 g varav mättat 8,2 g, kolhydrater 14 g varav sockerarter 1,4 g, protein 13 g, salt 1,3 g.

Vikt 1,6 kg
2 kfp/dfp
Art.nr: 70674

7 331500 008061

Vikt 800 g
4 kfp/dfp
Art.nr: 70652

7 331500 892011

Vikt 1,6 kg
2 kfp/dfp
Art.nr: 70673

7 331500 008047

Vikt 1,6 kg
2 kfp/dfp
Art.nr: 70676

7 331500 008139

Vikt 1,6 kg
2 kfp/dfp
Art.nr: 70678

7 331500 008207

Broccoli- & ädelostpaj
Ingredienser: Broccoli 28,1%, MJÖLK*, OST,
VETEmjöl*, ÄGG*, margarin (vegetabiliska oljor
(kokos, raps, fullhärdad raps), vatten, salt, arom),
ädelost 3,1% (MJÖLK, salt, syrningskultur, ystenzym, mögelkultur, lipas, kalciumklorid), salt, svartpeppar. *Ursprung: Sverige.
Näringsvärde/100 g: Energi 886 kJ/211 kcal, fett
13 g varav mättat 8,3 g, kolhydrater 15 g varav sockerarter 1,8 g, protein 9,3 g, salt 0,9 g.

Feta- & spenatpaj
Ingredienser: MJÖLK*, OST, spenat 25%, VETEmjöl*, ÄGG*, fetaost 7,8% (fårMJÖLK, getMJÖLK,
salt, vegetabiliskt ystenzym, mjölksyrakultur),
margarin (vegetabiliska oljor (kokos, raps, fullhärdad raps), vatten, salt, arom), salt, cayennepeppar.
*Ursprung: Sverige.
Näringsvärde/100 g: Energi 999 kJ/238 kcal, fett
15 g varav mättat 10 g, kolhydrater 14 g varav sockerarter 1,5 g, protein 12 g, salt 1,0 g.

Brie- & salamipaj
Ingredienser: MJÖLK*, OST, VETEmjöl*, ÄGG*,
brieost 11,3% (MJÖLK, salt, syrningskultur, penicillium camembert, vegetabiliskt ystenzym),
salami 11,3% (griskött**, grisfett, salt, druvsocker,
kryddor, svål, kryddextrakt, vitlökspulver, örter,
starterkultur), margarin (vegetabiliska oljor (kokos, raps, fullhärdad raps), vatten, salt, arom),
paprika, salt. *Ursprung: Sverige **Ursprung:
Tyskland.
Näringsvärde/100 g: Energi 1208 kJ/289 kcal,
fett 21 g varav mättat 12 g, kolhydrater 14 g varav
sockerarter 1,5 g, protein 12 g, salt 0,6 g.

15

Nyheter!
Restaurangmeny!
V. 36 2022 lanserar vi fyra unika en-portionsrätter med råvaror av
högsta kvalitet. Maträtter som många älskar och beställer på krogen.
Välkommen att smaka på våra nyheter.

100% återvinningsbar

Formarna för våra nya en-portionsrätter tillverkas till störst del
av papper. Den bidrar till en minskning av plastmängd med ca 85%
jämfört motsvarande tråg helt i plast. Helt återvinningsbar genom
att det enkelt går att separera plastfilmen inuti från papperstråget.

16

Fyra unika nyheter!
Vår nyheter är tillagade med fina råvaror som t.ex oxfilé och flankstek.
Lyxiga råvaror som vi annars möter i en restaurangmeny. Med dessa
unika nyheter flyttar vi restaurangmenyn i färsk färdigmatshyllan.

Oxfilépasta

Grillad Flankstek

med bitar av oxfilé och krämig vitvinssås smaksatt med tryffelolja och chili.

med rostad klyftpotatis, ratatouille
och bearnaise.

Fiskgryta med lax

Biff Stroganoff

med rotfrukter och potatis.
Serverat med aioli.

med champinjoner och lök.
Serverat med ris och cornichons.

Exponering i butik
Placera nyheterna i hyllan
vid en-portionsrätter.
Exponera med kupong för
att driva prövoköp.

Kupong
10 och 25kr
rabatt.
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Portionsmat
Nyhet!

Oxfilépasta med bitar av oxfilé och
krämig vitvinssås smaksatt med
tryffelolja och chili

Biff stroganoff med champinjoner
och lök. Serverat med ris och
cornichons

Ingredienser: Pasta 40% (durumVETE, vatten), GRÄDDE*,
MJÖLK*, oxfilé 14,4% (nötkött**, salt med jod, majsdextros),
lök, OST, kalvfond (vatten, koncentrerad kalvfond, salt, arom,
socker, modifierad stärkelse, lök, tomat, vinäger), matlagningsvin (vitt vin, salt, peppar), rucola 1,3%, modifierad stärkelse,
salt, vitlök, chilipeppar, svartpeppar, tryffelolja (solrosolja, tryffelarom), chilipeppar. *Ursprung: Sverige **Ursprung: Finland.

Ingredienser: Biff stroganoff 49% (nötkött*, GRÄDDE**,
champinjoner, lök, tomatpuré, matlagningsvin (vitt vin, salt,
peppar), dijonsenap (vatten, SENAPSFRÖN, brännvinsättika,
salt), kalvfond (vatten, koncentrerad kalvfond, salt, arom, socker, modifierad stärkelse, lök, tomat, vinäger), salt, modifierad
stärkelse, svartpeppar, paprikapulver 1,2%), potatismos 45%
(potatis, MJÖLK**, rapsolja, SMÖR**, salt, potatisfiber, vitpeppar), cornichons 5% (gurkor, vinäger, vatten, salt, kryddor),
persilja. *Ursprung: Finland **Ursprung: Sverige.

Näringsvärde/100 g: Energi 953 kJ/227 kcal, fett 13 g varav
mättat 8,1 g, kolhydrater 18 g varav sockerarter 3,0 g, protein
8,8 g, salt 1,1 g.
Vikt 400 g
4 kfp/dfp
Art.nr: 70042

Nyhet!

Fiskgryta med lax med rotfrukter
och potatis. Serverat med aioli
Ingredienser: Fiskgryta 92,5% (vatten, potatis 16,6%, GRÄDDE*, LAXkött** 11,4% (Salmo salar), renskuren filé av ALLASKA
POLLOK*** 8,3% (Theragra chalcogramma), morot 7,8%, renskuren filé av LAX** 5,3% (Salmo salar), kålrot 5,0%, tomatpuré, lök,
FISKfond (vatten, salt, arom (FISK), koncentrerad FISKfond 5%,
socker, modifierad stärkelse, FISKpulver, lök, vinäger, kryddor,
vitlök, stabiliseringsmedel (E415)), purjolök, modifierad stärkelse, sweet chili (vatten, socker, chilipeppar 4,4 %, paprika, russin,
salt, ättika, vitlök, vitlöksarom, stabiliseringsmedel (E415)), salt,
dill 0,2%, chili, vitpeppar), aioli 7,5% (majonnäs (vegetabilisk olja,
vatten, ÄGGULA, socker, ättika, salt, SENAPspulver, surhetsreglerande medel (E270, E330), stabiliseringsmedel (E412, E415),
citronkoncentrat, kryddor), socker, vitlök, salt, vitlöksarom, konserveringsmedel (E202)). *Ursprung: Sverige **Ursprung: Odlad i
Norge ***Ursprung: FAO67 Stilla Havet.
Näringsvärde/100 g: Energi 674 kJ/161 kcal, fett 13 g varav mättat 3,9 g, kolhydrater 6,1 g varav sockerarter 2,1 g, protein 5,6 g,
salt 1,3 g.
Vikt 400 g
4 kfp/dfp
Art.nr: 70045
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Nyhet!

Näringsvärde/100 g: Energi 584 kJ/140 kcal, fett 9,5 g varav
mättat 4,7 g, kolhydrater 7,1 g varav sockerarter 2,4 g, protein
6,3 g, salt 1,1 g.
Vikt 400 g
4 kfp/dfp
Art.nr: 70043

Nyhet!

Grillad flankstek med rostad klyftpotatis, ratatouille och bearnaise
Ingredienser: Klyftpotatis 48,8% (potatis, rapsolja, salt, svartpeppar), ratatouille 23,8% (tomatsås (vatten, krossade tomater (tomat, tomatjuice), tomatpuré, lök, modifierad stärkelse,
olivolja, grönsaksbuljong (salt, grönsakspulver (palsternacka,
rotpersilja, lök, morot, champinjon, purjolök, tomat, vitlök),
maltodextrin, naturlig arom, socker, stärkelse, rapsolja), rapsolja, salt, vitlök, balsamvinäger (vinäger av vin, koncentrerad
druvmust), kryddor), grönsaker (gul morot, zucchini, aubergine, röd paprika, lök, raps- och solrosolja)), flankstek 20%
(nötkött* 88%, vatten, joderat salt, stabiliseringsmedel (E450,
E451), glukos, färgämne (E150d)), Jureskogs bearnaise 7,5%
(rapsolja, vatten, ÄGGULA, dragon, schalottenlök, vinäger, salt,
dragonvinäger, tomat, körvel, socker, vitpeppar, chili, glukossirap, tapiokastärkelse, lök, vitlökspulver, SELLERI, aromer
(kött och smör), konserveringsmedel (E202), förtjocknings
medel (E415), färgämne (E160a)). *Ursprung: Finland.
Näringsvärde/100 g: Energi 627 kJ/148 kcal, fett 8,9 g varav
mättat 1,2 g, kolhydrater 12 g varav sockerarter 1,0 g, protein
5,2 g, salt 0,6 g.
Vikt 400 g
4 kfp/dfp
Art.nr: 70044

Portionsmat
Nu ännu
godare!

Pasta Pollo – kyckling & paprika
i krämig örtsås

Kycklingwok med nudlar och
grönsaker

Lasagne al forno med provençalska
örter

Ingredienser: Pasta 40% (durumVETE, vatten), GRÄDDE*,
MJÖLK*, kyckling* 15 % (kycklinglårfilé*, potatisstärkelse,
salt, druvsocker, svartpepparextrakt, kycklingbuljong), paprika
8 %, purjolök, vatten, ajvar relish (paprika, aubergine, rapsolja,
socker, lök, vitlök, salt, majsstärkelse, vitvinsvinäger, konserveringsmedel (E202, E211)), stärkelse, kycklingfond (vatten,
koncentrerad kycklingfond, kycklingextraktspulver, salt, arom,
socker, modifierad stärkelse, lök, vinäger, kryddor), salt, vitlök,
vitt vin, örtkryddor, kryddor.*Ursprung: Sverige.

Ingredienser: Nudlar (VETEmjöl, vatten, salt), kyckling 13%
(kycklinglårfilé*, potatisstärkelse, salt, druvsocker, svartpepparextrakt, kycklingbuljong), morot, broccoli, vitkål, minimajs,
vatten, socker, sirap, ostronextrakt (OSTRON, vatten, salt),
salt, sojasås (SOJAbönor, VETEmjöl, vatten, salt), majsstärkelse, tomatpuré, chilipeppar, rapsolja, vitlök, kaffir limeblad, koriander, citrongräs, schalottenlök, galanga, surhetsreglerande
medel (E330), stabiliseringsmedel (E415), konserveringsmedel (E202, E211). Rätten innehåller 40% grönsaker. *Ursprung:
Sverige.

Ingredienser: Köttfärssås 58,4% (vatten, nötkött* 30,5%,
krossade tomater (tomat, tomatjuice), lök, morot, tomatpuré,
kalvfond (vatten, koncentrerad kalvfond, salt, arom, socker,
modifierad stärkelse, lök, tomat, vinäger), vitlök, balsamvinäger (vinäger av vin, koncentrerad druvmust), modifierad
stärkelse, salt, rapsolja, kryddor), bechamelsås (MJÖLK**,
GRÄDDE**, modifierad stärkelse, SMÖR**, salt, kryddor),
lasagneplattor (durumVETE), OST. *Ursprung: Finland **Ursprung: Sverige.

Näringsvärde/100 g: Energi 700 kJ/170 kcal, fett 9,6 g varav
mättat 5,5 g, kolhydrater 16 g varav sockerarter 2,6 g, protein
5,5 g, salt 0,9 g.
Vikt 400 g
6 kfp/dfp
Art.nr: 70013

Fågel från
Sverige

Näringsvärde/100 g: Energi 600 kJ/140 kcal, fett 4,2 g varav
mättat 0,5 g, kolhydrater 20 g varav sockerarter 1,9 g, protein
5,0 g, salt 1,4 g.
Vikt 400 g
6 kfp/dfp
Art.nr: 70014

Fågel från
Sverige

Näringsvärde/100 g: Energi 651 kJ/155 kcal, fett 6,0 g varav
mättat 3,3 g, kolhydrater 17 g varav sockerarter 5,6 g, protein
8,3 g, salt 1,8 g.
Vikt 400 g
6 kfp/dfp
Art.nr: 70023

7 331500 106040
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Menybroschyr
med över 50 recept och tips

I vår menybroschyr finns ett stort antal förslag på olika menyer med vår färska färdigmat.
Mer än 50 förslag på hur du enkelt komponerar goda lunchmenyer och catering.
Välkommen att använda vår härliga broschyr. Vid intresse,
kontakta våra säljare, se baksidan.
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Menyerna är alla kompletta serveringar,
med enkla tips på tillbehör. De är uppdelade
inom kategorierna kött, fågel, fisk, pasta, ett
grönare val eller mindre måltid. I början av
broschyren finns ett menyschema, en guide
som överskådligt visar alla menyerna och
vilka produkter som har använts. Ett enkelt
hjälpmedel vid planering och inköp.
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Västerbottensost®paj med sparris sallad.

Menyförslag:
Svenska kycklingspett, lårfilé, med sweet chilisås och Nudel & grönsakswok.
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Lönsamt med
butikspackade matlådor

+50% marginal!

Egna matlådor stärker butikens position och image på marknaden och ger
dessutom bra förtjänst. Konsumenten uppfattar butikens egna matlådor som
närproducerat/närlagat, ger kvalitetsstämpel och som bidrar med bra marginal.
Butiksmarginalen i färsk-färdigmatshyllan ligger generellt kring 30%.
Butikens egna matlådor genererar mellan 50-60% marginal.
Referensbutik 1
”Vi säljer ca 500 portioner i
veckan. Portionerna kostar
139kr/kg, ca 55kr/st.
Marginal på ca 50%”

Referensbutik 2
”Vi säljer ca 450 portioner i veckan.
Portionerna kostar 69kr och vi har en
marginal på drygt 56%”

Referensbutik 3
”På en vecka säljer vi
drygt 200 lunchlådor
till portionspriset
59kr/st. Marginalen
är på drygt 50%”
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Försäljning av
lunch från butik
förväntas öka!
Enligt årets Matrapport 2022 från Food & Friends,
kommer vi framöver att köpa färre antal luncher från
restaurang. De höjda matpriserna påverkar till dessa
beslut och 18% säger att de kommer att minska antalet restaurangbesök.
Möt upp denna beteendeförändring genom butikspackade matlådor. Butikens egna matlådor upplevs
ha hög kvalitet, skapar känslan av ”närproducerat”
och ger starkt mervärde till konsument då det generellt är billigare än restauranglunch. Dessutom tjänar ni som butik en riktigt god marginal, +50%.
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Inspiration!

Referensbilder
från butiker
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Nyhet!

Pasta Pesto
med semitorkade tomater

Lakto-vegetarisk måltid med pasta penne, färsk spenat och basilika i en krämig
sås smaksatt med vitt vin och pesto. Toppat med semitorkade tomater.
Inbjudande och säljande i sina färger och bara så himla god.
Denna måltid innehåller inte löpe vilket gör den lakto-vegetarisk.

Art. Nr 70587
Vikt: 2.500 g
Antal/dfp: 1

24

Nyhet!

Lax Wallenbergare
Tillagad på finsk regnbågslax, norsk lax och med laktosfri grädde.
Serveras på klassiskt vis med potatismos, ärtor och en smörklick.
Eller servera i förbutiken på ett rustikt bröd eller som en fiskburgare.

Art. nr 70429
Vikt: 1 kg
Antal kfp/dfp: 1

25

Vegetariskt
Nyhet!

Vego wok med nudlar & grönsaker/
vegan
Ingredienser: Nudlar (VETEmjöl, vatten, salt), woksås
(socker, sojasås (SOJAbönor, vatten, salt, VETEmjöl), papaya,
ingefära, vatten, lime 4,7%, chilipeppar, salt, koriander, ättika,
majsstärkelse, vitlök, paprika, morots
juice, rödvinsvinäger,
gurkmeja, lök, syra (E330), stabiliseringsmedel (E415), konserveringsmedel (E202)), vitkål, gul morot, röd paprika, grillad zucchini, grön vitlök, grillad palsternacka, blomkål, vitlök,
rapsolja, solrosolja. Totalt 45% grönsaker.
Näringsvärde/100 g: Energi 450 kJ/100 kcal, fett 1,3 g varav
mättat 0,1 g, kolhydrater 19 g varav sockerarter 9,4 g, protein
2,7 g, salt 0,4 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70428

Pasta Arrabiata
Ingredienser: Tomatsås 60% (vatten, krossade tomater (tomat, tomatjuice), tomatpuré, lök, modifierad stärkelse, olivolja,
grönsaksbuljong (salt, grönsakspulver (palsternacka, rotpersilja, lök, morot, champinjon, purjolök, tomat, vitlök), maltodextrin, naturlig arom, socker, stärkelse, rapsolja), rapsolja, salt,
vitlök, balsamvinäger (vinäger av vin, koncentrerad druvmust),
kryddor), pasta 40% (durumVETE, vatten).
Näringsvärde/100 g: Energi 429 kj/102 kcal, fett 1,7 g varav
mättat 0,2 g, kolhydrater 18 g varav sockerarter 3,1 g, protein
3,1 g, salt 0,8 g.
Vikt ca 1,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70586

Nyhet!

Pasta Pesto med semitorkade
tomater
Ingredienser: Pestosås 53% (MJÖLK*, GRÄDDE*, pesto (basilika, solrosolja, salt, majsstärkelse, vitlök, vinäger av vin, fruktos), vatten, matlagningsvin (vitt vin, salt, peppar), modifierad
stärkelse, spenat, rucola, salt, basilika, svartpeppar), pasta 42%
(durumVETE, vatten), tomater semitorkade 5%. *Ursprung:
Sverige.
Näringsvärde/100 g: Energi 916 kJ/218 kcal, fett 14 g varav
mättat 7,2 g, kolhydrater 19 g varav sockerarter 3,2 g, protein
4,0 g, salt 0,5 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70587

7 331500 704284

Vår bästa Lasagne Vegetariana

Feta & spenatlasagne

Tortellone med tomatsås & bechamel

Ingredienser: Bechamelsås (MJÖLK*, GRÄDDE*, modifierad stärkelse, SMÖR*, salt, kryddor), sås (GRÄDDE*, spenat,
vatten, matlagningsvin (vitt vin, salt, peppar), lök, grönsaksbuljong (salt, grönsakspulver (palsternacka, rotpersilja, lök,
morot, champinjon, purjolök, tomat, vitlök), maltodextrin,
naturlig arom, socker, stärkelse, rapsolja), modifierad stärkelse, MJÖLK*, vitlök, salt, rapsolja, svartpeppar), lasagneplattor 8,6% (durumVETE), OST, paprika, aubergine, potatisfiber,
chili. *Ursprung: Sverige.

Ingredienser: Bechamelsås (MJÖLK*, GRÄDDE*, modifierad
stärkelse, SMÖR*, salt, kryddor), spenat 16%, lasagneplattor
(durumVETE), fetaost 8,6% (fårMJÖLK, getMJÖLK, salt, vegetabiliskt ystenzym, mjölksyrakultur), vitOST, GRÄDDE*, vitt
vin, OST, cayennepeppar, salt. *Ursprung: Sverige.

Ingredienser: Fylld pasta 41,9% (pasta (durumVETEmjöl, ÄGG,
vatten), fyllning (ricottaost (vassle (från MJÖLK), salt), mangold
17%, Grana pandano (MJÖLK, salt, löpe, konserveringsmedel
(E1105 från ÄGG), ströbröd (med VETEmjöl), salt), tomatsås
29,6% (vatten, krossade tomater (tomat, tomatjuice), tomatpuré,
lök, modifierad stärkelse, olivolja, grönsaksbuljong (salt, grönsakspulver (palsternacka, rotpersilja, lök, morot, champinjon,
purjolök, tomat, vitlök), maltodextrin, naturlig arom, socker, stärkelse, rapsolja), rapsolja, salt, vitlök, balsamvinäger (vinäger av vin,
koncentrerad druvmust), kryddor), bechamelsås 22,2% (MJÖLK*,
GRÄDDE*, modifierad stärkelse, SMÖR*, salt, kryddor), vatten,
pesto (basilika, solrosolja, salt, majsstärkelse, vitlök, vinäger av vin,
fruktos). *Ursprung: Sverige.

Näringsvärde/100 g: Energi 786 kJ/188 kcal, fett 12 g varav
mättat 7,8 g, kolhydrater 13 g varav sockerarter 4,1 g, protein
5,6 g, salt 1,5 g.

Näringsvärde/100 g: Energi 750 kJ/180 kcal, fett 12 g varav
mättat 6,0 g, kolhydrater 11 g varav sockerarter 2,6 g, protein
6,2 g, salt 0,8 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70449

Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70496

Näringsvärde/100 g: Energi 704 kJ/167 kcal, fett 6,9 g varav
mättat 2,9 g, kolhydrater 19 g varav sockerarter 3,8 g, protein 6,8 g,
salt 1,0 g.
Vikt ca 1,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70441

7 331500 704963
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7 331500 009167

Pasta / Lasagne

Pasta med gorgonzola & skinka

Kycklingpasta med paprika & örter

Pasta med strimlad biff i dragonsås

Ingredienser: Pasta 38% (durumVETE, vatten), vatten, gorgonzolaost 11% (MJÖLK, syrningskultur, salt, löpe, Penicilium
Roqueforti), GRÄDDE*, MJÖLK*, skinka 9% (griskött* 82%,
vatten, salt, glukossirap, stabiliseringsmedel E450, antioxidationsmedel (E301) konserveringsmedel (E250), rökarom),
broccoli, potatisstärkelse, salt, svartpeppar, persilja. *Ursprung: Sverige.

Ingredienser: Pasta 40% (durumVETE, vatten), GRÄDDE*,
MJÖLK*, kyckling* 15 % (kycklinglårfilé*, potatisstärkelse,
salt, druvsocker, svartpepparextrakt, kycklingbuljong), paprika
8 %, purjolök, vatten, ajvar relish (paprika, aubergine, rapsolja,
socker, lök, vitlök, salt, majsstärkelse, vitvinsvinäger, konserveringsmedel (E202, E211)), stärkelse, kycklingfond (vatten,
koncentrerad kycklingfond, kycklingextraktspulver, salt, arom,
socker, modifierad stärkelse, lök, vinäger, kryddor), salt, vitlök,
vitt vin, örtkryddor, kryddor.*Ursprung: Sverige.

Ingredienser: Pasta 35 % (durumVETE, vatten), MJÖLK*,
nötkött** 18 %, GRÄDDE* 15 %, paprika, vatten, purjolök, buljong (salt, jästextrakt, maltodextrin, socker, arom, potatisstärkelse, nötköttextrakt, lökpulver, karamelliserad sockersirap,
gurkmeja, vitpeppar), stärkelse, dijonsenap (vatten, SENAPSFRÖ, ättiksprit, salt, antioxidationsmedel (E224)), svartpeppar, chilipeppar, dragon, persilja, salt, ättika, konserveringsmedel (E202). *Ursprung: Sverige. **Ursprung: Finland.

Näringsvärde/100 g: Energi 650 kJ/150 kcal, fett 7,2 g varav
mättat 4,5 g, kolhydrater 16 g varav sockerarter 1,7 g, protein
6,4 g, salt 0,9 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70440

Näringsvärde/100 g: Energi 700 kJ/170 kcal, fett 9,6 g varav
mättat 5,5 g, kolhydrater 16 g varav sockerarter 2,6 g, protein
5,8 g, salt 0,9 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70448

7 331500 306433

Fågel från
Sverige

Näringsvärde/100 g: Energi 650 kJ/160 kcal, fett 7,5 g varav
mättat 4,4 g, kolhydrater 16 g varav sockerarter 2,8 g, protein
7 g, salt 0,8 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70450

7 331500 009150

7 331500 009204

Pasta carbonara

Lasagne Bolognese

Pennepasta

Ingredienser: Carbonara 60 % (MJÖLK*, GRÄDDE*, bacon
24,35 % (griskött*, salt, druvsocker, rökarom), vatten, modifierad stärkelse, vitlök, salt, svartpeppar), kokt pasta 42 %
(durumVETE, vatten). *Ursprung: Sverige.

Ingredienser: Bechamelsås (MJÖLK*, GRÄDDE*, modifierad
stärkelse, SMÖR*, salt, kryddor), bolognese 40% (vatten, nötkött** 30,5%, krossade tomater (tomat, tomatjuice), lök, morot,
tomatpuré, kalvfond (vatten, koncentrerad kalvfond, salt, arom,
socker, modifierad stärkelse, lök, tomat, vinäger), vitlök, balsamvinäger (vinäger av vin, koncentrerad druvmust), modifierad
stärkelse, salt, rapsolja, kryddor), lasagneplattor (durumVETE),
OST, cayennepeppar. *Ursprung: Sverige. **Ursprung: Finland.

Ingredienser: DurumVETE, vatten, salt, rapsolja.

Näringsvärde/100 g: Energi 964 kJ/230 kcal, fett 13 g varav
mättat 7,5 g, kolhydrater 19 g varav sockerarter 3,1 g, protein
8,5 g, salt 1,3 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70451

Näringsvärde/100 g: Energi 850 kJ/210 kcal, fett 1,8 g varav
mättat 0,2 g, kolhydrater 41 g varav sockerarter 1,8 g, protein
6,7 g, salt 1,0 g.
Vikt ca 2,5 kg
1kfp/dfp
Art.nr: 70572

Näringsvärde/100 g: Energi 562 kJ/134 kcal, fett 5,6 g varav
mättat 3,2 g, kolhydrater 14 g varav sockerarter 4,9 g, protein
6,7 g, salt 1,5 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70445

Kött från
Sverige

7 331500 704512

7 331500 705724
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Svenska kycklingspett
Kycklinglårfilé

Svenska kycklingspett lårfilé,
teriyaki, 20 st à 80 g

Svenska kycklingspett lårfilé,
texas honey, 20 st à 80 g

Svenska kycklingspett lårfilé,
sweet chilisås, 20 st à 80 g

Ingredienser: Kyckling (kycklinglårfilé*, potatisstärkelse, salt,
druvsocker, svartpepparextrakt, kycklingbuljong, karamelliserat socker, paprikaextrakt), marinad (sojasås (SOJAbönor,
VETEmjöl, vatten, salt), vatten, socker, sirap, risvinäger, majsstärkelse, salt, lök, vitlök, surhetsreglerande medel (E330), stabiliseringsmedel (E415)). *Ursprung: Sverige. Till 100 g kycklingspett har 100 g kyckling använts. Innehåll: Kycklingspett:
70%, marinad: 30%.”

Ingredienser: Kyckling (kycklinglårfilé*, potatisstärkelse, salt,
druvsocker, svartpepparextrakt, kycklingbuljong, karamelliserat
socker, paprikaextrakt), marinad (socker, vatten, sirap, tomatpuré, honung 9 %, majsstärkelse, sojasås (SOJAbönor, VETEmjöl,
vatten, salt), ättika, salt, plommon, rökarom av hickory, tamarind,
dadlar, russin, vinäger, lök, chilipeppar, vitlök, ingefära, SELLERI,
SENAPSFRÖ, nejlika, svartpeppar, kanel, anis, surhetsreglerande
medel (E330), stabiliseringsmedel (E415), konserveringsmedel
(E202, E211)). *Ursprung: Sverige. Till 100 g kycklingspett har 100
g kyckling använts. Innehåll: Kycklingspett: 70%, marinad: 30%.

Ingredienser: Kyckling (kycklinglårfilé*, potatisstärkelse, salt,
druvsocker, svartpepparextrakt, kycklingbuljong, karamelliserat socker, paprikaextrakt), marinad (vatten, socker, chilipeppar 4,4 %, paprika, russin, salt, ättika, vitlök, vitlöksarom,
stabiliseringsmedel (E415), surhetsreglerande medel (E330),
konserveringsmedel (E202, E211)). *Ursprung: Sverige. Till
100 g kycklingspett har 100 g kyckling använts. Innehåll: Kycklingspett: 70%, marinad: 30%.

Näringsvärde/100 g: Energi 700 kJ/170kcal, fett 7 g varav
mättat 2,1 g, kolhydrater 13 g varav sockerarter 10 g, protein
14 g, salt 2,5 g.
Vikt ca 2,3 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70521

Fågel från
Sverige

Vikt ca 2,3 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70522

7 331500 305665

Nyhet!

Svenska kycklingspett, lårfilé,
med mango jalapeño sås, 20 st à 80 g
Ingredienser: Kyckling 70% (kycklinglårfilé*, potatisstärkelse,
salt, druvsocker, svartpepparextrakt, kycklingbuljong (salt),
karamelliserat socker, paprikaextrakt), marinad 30% (vatten,
socker, apelsinjuice, mangopuré 5,6%, jalapeño chilipeppar
4,4%, morot, majsstärkelse, salt, tomatpuré, rödvinsvinäger,
ättika, vitlök, lök, gurkmeja, mangoarom, surhetsreglerande
medel (E330), antioxidationsmedel (E300), stabiliseringsmedel (E415), konserveringsmedel (E202)). *Ursprung: Sverige.
Till 100 g kycklingspett har använts 100 g kycklinglårfilé.
Innehåll: Kycklingspett 70 %, marinad 30 %.
Näringsvärde/100 g: Energi 651 kJ/158 kcal, fett 7,0 g varav
mättat 2,1 g, kolhydrater 11 g varav sockerarter 8,7 g, protein
13 g, salt 1,3 g.
Vikt: 2,3 kg
1 kfp/dfp
Art nr: 70524

Fågel från
Sverige

28

Näringsvärde/100 g: Energi 700 kJ/170 kcal, fett 7 g varav mättat
2,1 g, kolhydrater 13 g varav sockerarter 10 g, protein 14 g, salt 2,5 g.

Fågel från
Sverige

7 331500 305702

Näringsvärde/100 g: Energi 600 kJ/140 kcal, fett 7 g varav
mättat 2,1 g, kolhydrater 6,8 g varav sockerarter 5,6 g, protein
13 g, salt 1,2 g.
Vikt ca 2,3 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70523

Fågel från
Sverige

7 331500 305696

Huvudkomponenter

Pannbiff

Limousin Wallenbergare

Köttbullar

Ingredienser: Nötkött* 73%, vatten, ÄGG*, skorpmjöl (med
VETEmjöl), lök, salt, kryddor, rybsolja. *Ursprung: Finland.

Ingredienser: Limousin nötkött* 60%, GRÄDDE, (GRÄDDE*,
stabiliseringsmedel E407), ÄGGULA*, skorpmjöl (VETEmjöl,
salt, jäst), salt, vitpeppar, rybsolja. *Ursprung: Finland.

Ingredienser: Nötkött* (56%), griskött* (30%), lök, skorpmjöl
(VETEMJÖL, salt jäst), vatten, ÄGG*, 0% laktos GRÄDDE
(GRÄDDE*, stabiliseringsmedel E407), salt, kryddor. *Ursprung:
Finland.

Näringsvärde/100 g: Energi 990 kJ/240 kcal, fett 17 g varav
mättat 6,4 g, kolhydrater 8,4 g varav sockerarter 0,7 g, protein
15 g, salt 1,8 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70400

Näringsvärde/100 g: Energi 1100 kJ/260 kcal, fett 20 g varav
mättat 9,3 g, kolhydrater 3,5 g varav sockerarter 0,7 g, protein
14 g, salt 1,1 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70401

7 331500 306075

Näringsvärde/100 g: Energi 1000 kJ/250 kcal, fett 17 g varav
mättat 7,4 g, kolhydrater 6,1 g varav sockerarter 0,3 g, protein
17 g, salt 1,3 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70404

7 331500 306303

7 331500 307416

Nyhet!

Kycklingschnitzel med kapris &
citronsmör
Ingredienser: Kycklingschnitzel 86,2 % (kycklingkött* 74 %, vatten, skorpmjöl (VETEmjöl, salt, jäst), salt, panering (VETEmjöl,
vatten, salt, jäst, rybsolja), rybsolja), kapris och citronsmör 13,8 %
(smör 79,3 % (pastöriserad GRÄDDE*, salt), kapris 15% (kapris,
vatten, vinäger, salt), citronsaft 4,5 %, torkat citronskal 1,2%).
* Ursprung: Finland
Näringsvärde/100 g: Energi 1048 kJ/250 kcal, fett 16,9 g varav
mättat 5,7 g, kolhydrater 6,7 g varav sockerarter 0,3 g, protein
18,4 g, salt 1,6 g.
Vikt ca 1,45 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70413

Lax Wallenbergare, 10 st à 100 g

Kycklingwok med grönsaker

Ingredienser: REGNBÅGSLAX 46 % (Oncorhynchus mykiss*), LAX 30 % (Salmo salar**), skorpmjöl (VETEMJÖL, salt,
jäst), ÄGG, laktosfri GRÄDDE (GRÄDDE, stabiliseringsmedel
(E407)), lök, dill, salt, vitpeppar, laktosfritt SMÖR (GRÄDDE,
salt), rybsolja. Fiskhalt 76 %. *Odlad Finland **Odlad Norge

Ingredienser: Nudlar (VETEmjöl, vatten, salt), kyckling 12%
(kycklinglårfilé*, potatisstärkelse, salt, druvsocker, svartpepparextrakt, kycklingbuljong), morot, broccoli, vitkål, minimajs,
vatten, socker, sirap, ostronextrakt (OSTRON, vatten, salt),
salt, sojasås (SOJAbönor, VETEmjöl, vatten, salt), majsstärkelse, tomatpuré, chilipeppar, rapsolja, vitlök, kaffir limeblad, koriander, citrongräs, schalottenlök, galanga, surhetsreglerande
medel (E330), stabiliseringsmedel (E415), konserveringsmedel (E202, E211). Rätten innehåller 40% grönsaker. *Ursprung:
Sverige.

Näringsvärde/100 g: Energi 943 kJ/226 kcal, fett 12,8 g varav
mättat 2,5 g, kolhydrater 9,6 g varav sockerarter 0,6 g, protein
18 g, salt 1,2 g.
Vikt 1 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70429

Näringsvärde/100 g: Energi 600 kJ/140 kcal, fett 4,2 g varav
mättat 0,5 g, kolhydrater 20 g varav sockerarter 1,9 g, protein
5,0 g, salt 1,4 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70422

Fågel från
Sverige

29

Huvudkomponenter

Kålpudding

Korv stroganoff

Kyckling Currygryta

Ingredienser: Vitkål, blandfärs 27% (50 % nötkött*, 50 % fläskkött*), MJÖLK**, lök, GRÄDDE** 3 %, sirap, ÄGG**, ströbröd
(innehåller VETEmjöl), salt, persilja, svartpeppar, vitpeppar.
*Ursprung: Finland. **Ursprung: Sverige.

Ingredienser: Korv 49% (griskött** 61% , vatten, nötkött** 7%,
potatismjöl, salt, späck, kryddextrakt (svartpeppar, muskotnöt), kryddor (koriander, ingefära, muskotnöt och -blomma,
vitpeppar)), MJÖLK*, lök, CRÈME FRAICHE*, tomatpuré, GRÄDDE*, vatten, dijonsenap (vatten, SENAPSFRÖN,
brännvinsättika, salt), modifierad stärkelse, köttbuljong (salt,
jästextrakt, maltodextrin, socker, arom, potatisstärkelse, nötköttextrakt, lökpulver, karamelliserad sockersirap, gurkmeja,
vitpeppar), salt, paprikapulver, svartpeppar. *Ursprung: Sverige
**Ursprung: Finland.

Ingredienser: Kyckling 29% (kycklinglårfilé*, potatisstärkelse, salt, druvsocker, svartpepparextrakt, kycklingbuljong),
MJÖLK*, vatten, GRÄDDE*, lök, paprika, purjolök, äppelmos
(äpplen, socker), potatisstärkelse, kycklingfond (vatten, koncentrerad kycklingfond, kycklingextraktspulver, salt, arom,
socker, majsstärkelse, lök, vinäger, kryddor), kryddor (koriander, gurkmeja, chili, svartpeppar, bockhornsklöver, fänkål,
spiskummin), salt, tomatpuré. *Ursprung: Sverige.

Näringsvärde/100 g: Energi 500 kJ/120 kcal, fett 6,6 g varav
mättat 3,6 g, kolhydrater 9,2 g varav sockerarter 6,3 g, protein
5,1 g, salt 0,7 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70402

Näringsvärde/100 g: Energi 962 kJ/230 kcal, fett 17 g varav
mättat 8,0 g, kolhydrater 9,2 g varav sockerarter 5,2 g, protein
8,3 g, salt 1,7 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70403

7 331500 307157
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Näringsvärde/100 g: Energi 500 kJ/120 kcal, fett 8,3 g varav
mättat 4,3 g, kolhydrater 5,3 g varav sockerarter 3,7 g, protein
6,6 g, salt 1,3 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70420

Fågel från
Sverige

Potatis

Potatismos

Potatisgratäng

Ingredienser: Potatis, MJÖLK*, rapsolja, SMÖR*, salt, potatisfiber, vitpeppar. *Ursprung Sverige.

Ingredienser: Potatis 60%, GRÄDDE*, MJÖLK*, lök, OST, vitlök, salt, svartpeppar, vitpeppar. *Ursprung: Sverige.

Näringsvärde/100 g: Energi 430 kJ/100 kcal, fett 4,3 g varav
mättat 0,7 g, kolhydrater 13 g varav sockerarter 1,9 g, protein 2 g,
salt 0,8 g.

Näringsvärde/100 g: Energi 700 kJ/170 kcal, fett 11 g varav
mättat 6,4 g, kolhydrater 11 g varav sockerarter 2,5 g, protein
6,4 g, salt 1,2 g.

Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70561

Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70567

Potatisbakelse med
Västerbottensost®
Ingredienser: Potatis 76%, GRÄDDE*, Västerbottensost®
9% (MJÖLK, salt, syrningskultur, löpe, konserveringsmedel
(E 202, E 251), ost (MJÖLK, salt, syrningskultur, ystnings
enzym), MJÖLK*, potatisstärkelse, ÄGG*, lök, vitlök, salt,
svartpeppar, konserveringsmedel (E202). *Ursprung: Sverige.
Näringsvärde/100 g: Energi 650 kJ/150 kcal, fett 8,2 g varav
mättat 5,2 g, kolhydrater 15 g varav sockerarter 1,5 g, protein
5,0 g, salt 0,8 g.
Vikt ca: 6 st * 145 g = 870 g
1 kfp/dfp
Art.nr: 70566

7 331500 306457

7 331500 009044

Nyhet!

Rostade rotfrukter med potatis,
palsternacka, rödbetor, morot
Ingredienser: Potatis, morot, rödbeta, ROTSELLERI, kålrot,
palsternacka, rapsolja, vitlök, salt, svartpeppar, basilika, persilja.
Näringsvärde/100 g: Energi 400 kJ/100 kcal, fett 5,3 g varav
mättat 0,4 g, kolhydrater 9,5 g varav sockerarter 1,9 g, protein
1,2 g, salt 0,4 g.
Vikt ca 2,5 kg
1kfp/dfp
Art.nr: 70574

7 331500 614019

Nyhet!

Klyftpotatis

Janssons frestelse

Ingredienser: Potatis, salt, peppar, rapsolja.

Ingredienser: Potatis 66 %, GRÄDDE* 21 %, SILL** 11 %, vatten, socker, lök, salt, ättika, stärkelse, ströbröd (VETEstärkelse
(max 2 mg gluten/100g), laktosreducerat skumMJÖLKSpulver, rapsolja, psylliumfrö, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl),
salt, oligofruktos, torrjäst), kryddor, konserveringsmedel
(E211). *Ursprung: Sverige.**MSC-certifierad. Fiskad med
ringnot eller trål i nordostatlanten (FAO 27).

Näringsvärde/100 g: Energi 420 kJ/100 kcal, fett 3,3 g varav
mättat 0,2 g, kolhydrater 16 g varav sockerarter 1,1 g, protein
1,7 g, salt 0,2 g.
Vikt ca 2,5 kg
1kfp/dfp
Art.nr: 70577

Näringsvärde/100 g: Energi 600 kJ/150 kcal, fett 8,9 g varav
mättat 5,2 g, kolhydrater 14 g varav sockerarter 3,7 g, protein
3 g, salt 1 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70571

7 331500 705717
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Potatis & Lax

Laxgratäng med Västerbottensost®

Laxpudding

Ingredienser: Potatis, LAXKÖTT 24 %, GRÄDDE, MJÖLK,
västerbottensost® 5% (MJÖLK, salt, syrningskultur, löpe, konserveringsmedel (E 202, E 251)), stärkelse, salt, potatisfiber,
rapsolja, dill, vitlök, vitpeppar, vitpeppar, timjan, mejram, basilika, persilja.

Ingredienser: Potatis, MJÖLK*, LAX** 20%, ÄGG*, lök, dill,
salt, socker, vitpeppar, konserveringsmedel (E202). *Ursprung:
Sverige. **Ursprung: Norge.

Näringsvärde/100 g: Energi 650 kJ/160 kcal, fett 11 g varav
mättat 5,3 g, kolhydrater 8,5 g varav sockerarter 0,4 g, protein
7,4 g, salt 1 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70405

Näringsvärde/100 g: Energi 380 kJ/90kcal, fett 3,6 g varav
mättat 3.6 g, kolhydrater 7,9 g varav sockerarter 2.6 g, protein
6.5 g, salt 1.4 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70406

7 331500 307904

7 331500 009020

Tillbehör

Basmatiris kokt

Gräddsås

Rårörda lingon

Ingredienser: Vatten, basmatiris, salt.

Ingredienser: GRÄDDE* 35 %, vatten, MJÖLK*, svartvinbärsgelé (socker, svartvinbärsjuice, vatten, förtjockningsmedel
(pektin), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (E202)), köttbuljong (salt, jästextrakt, maltodextrin, socker, arom, potatisstärkelse, nötköttextrakt, lökpulver,
karamelliserad sockersirap, gurkmeja, vitpeppar), potatis
stärkelse, sojasås (vatten, SOJAbönor, VETE, salt), kryddor.
*Ursprung: Sverige.

Ingredienser: Lingon 74%, socker.

Näringsvärde/100 g: Energi 505kJ/119kcal, fett 0,2 g varav
mättat 0,1 g, kolhydrater 26,6 g varav sockerarter 0,1 g, protein
2,7 g, salt 0,1 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70575

Näringsvärde/100 g: Energi 600 kJ/150 kcal, fett 0,4 g varav
mättat 0 g, kolhydrater 35 g varav sockerarter 27 g, protein
0,5 g, salt 0 g.
Vikt ca 1,5 kg
1kfp/dfp
Art.nr: 70573

Näringsvärde/100 g: Energi 700 kJ/170 kcal, fett 15 g varav
mättat 9,6 g, kolhydrater 6,1 g varav sockerarter 3,8 g, protein
2,1 g, salt 1,2 g.
Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70565

7 331500 705755
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7 331500 705731

Lönsamt att
butikspacka piroger

40-50% marginal
Det är snabbt, enkelt och ger en bra förtjänst!
Butiksmarginalen i färsk färdigmatshyllan ligger generellt kring 30%. Singelpackad pirog för 35 kr ger en
marginal på ca 50% och med multipris ”två för 60 kr”
drygt 40%. Exponera ihop med en liten butikspackad
sallad för ett uppskattat och prisvärt luncherbjudande.

Referensbutik:
”På en vecka säljer vi drygt 150 st piroger.
Vi säljer för ca 18 000/mån och tjänar ca 9 200:-/
månad (exkl moms) på pirogerna.”

Exponera i kyl vid salladsbaren för merförsäljning:
Skapa intresse och öka försäljningen genom att ställa en kyl
i kundvarvet eller vid salladsbaren. Alla 4 olika artiklar har
olika utseende vilket ger ett varierat och tilltalande intryck.

Referensbutik:
”Vi erbjuder en liten butikspackad sallad till
pirogen för ett komplett luncherbjudande.
Marginalen på salladen blir riktigt bra”

Enkelt att butikspacka
• Förpacka i tråg eller för att göra förpackningen mer
hållbar, enbart plastfilm runt.
• Skapa erbjudanden till konsument:
”Köp en för 35 kr” alternativt multipris
erbjudande ”Köp två för 50-60 kr”.
• Exponera i förbutik eller i korta kundvarvet eller tillsammans vid andra
luncher och måltider.
• Enkelt att butikspacka.
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Piroger (frysta)
Beställningsbar via centralt flöde på ICA, Axfood och PicaDeli.
Minsta ordervolym för butik 1 krt.
Övriga kunder, minsta volym vid order: 56 krt/variant.
Alla våra piroger är bakade för hand vilket ger varje pirog ett hantverksmässigt, inbjudande
utseende. Vi använder fina råvaror som främst kommer från Sverige och Finland.

Pirog köttfärs (fryst)
170 gr/st 30 st/krt, 56 krt/pall
Ingredienser: Deg (VETEmjöl, vatten, rapsolja, jäst, salt),
fyllning (nötfärs* 12%, vatten, lök, krossade tomater, salt, peppar, vitlök, persilja, oregano), brödglans (vatten, maltodextrin,
socker, modifierad stärkelse (potatis)). *Ursprung Finland.
Näringsvärde/100 g: Energi 1030 kJ/247 kcal, fett 8,8 g varav
mättat fett 2,5 g, kolhydrater 30,9 g varav sockerarter 3,0 g, protein 9,7 g, salt 0,8g.
Vikt ca 5,1 kg (285,6 kg/pall)
1 krt alt 56 krt/pall
Art.nr: 70376

Pirog spenat & fetaost (fryst)
210 gr/st 30 st/krt, 56 krt/pall
Ingredienser: Deg (VETEmjöl, vatten, rapsolja, jäst, salt), fyllning (spenat 17%, fetaost 8% (fårMJÖLK, getMJÖLK, salt, löpe,
syrningskultur, stabiliseringsmedel E509), Goudaost (MJÖLK,
salt, syrningskultur, vegetabilisk ystenzym), lök, basilika, peppar, vitlök, muskotnöt), brödglans (vatten, maltodextrin, socker,
modifierad stärkelse (potatis)).
Näringsvärde/100 g: Energi 1090 kJ/260 kcal, fett 11,6 g varav
mättat 5,3 g, kolhydrater 27,1 g varav sockerarter 3,0 g, protein
10,6 g, salt 1,3 g.
Vikt: 6,3 kg (352,8 kg/pall)
1 krt alt 56 krt/pall
Art.nr: 70377

Pirog kyckling, basilika & goudaost
(fryst) 210 gr/st 20 st/krt 56 krt/
pall
Ingredienser: Deg (VETEmjöl, vatten, rapsolja, jäst, salt),
fyllning (Goudaost (MJÖLK, salt, syrningskultur, vegetabilisk
ystenzym), kyckling 8% (kycklinglårfilé*, raps- och solrosolja, salt, potatisstärkelse, antioxidationsmedel (E301, E331)),
krossade tomater, basilika, curry (kryddor, SENAPSPULVER),
vitlök, peppar), brödglans (vatten, maltodextrin, socker, modifierad stärkelse (potatis)) *Ursprung: Sverige.
Näringsvärde/100 g: Energi 994 kJ/238 kcal, fett 10,1 g varav
mättat 3,9 g, kolhydrater 23,2 g varav sockerarter 3,4 g, protein
12,5 g, salt 1,4 g.
Vikt: 4,2 kg/krt (235,2 kg/pall)
1 krt alt 56 krt/pall
Art.nr: 70375

Fågel från
Sverige

34

Pirog chili & köttfärs (fryst)
210 gr/st 30 st/krt, 56 krt/pall
Ingredienser: Deg (VETEmjöl, vatten, rapsolja, jäst, salt), fyllning (nötfärs* 11%, Goudaost (MJÖLK, salt, syrningskultur,
vegetabilisk ystenzym), vatten, lök, krossade tomater, jalapeño
0,6%, salt, tacokrydda (LAKTOS, salt, lök, paprika, spiskummin, bockhornsfrö, kryddor, antioxidationsmedel citronsyra,
paprikaextrakt), oregano, vitlök, peppar, persilja), brödglans
(vatten, maltodextrin, socker, modifierad stärkelse (potatis))
*Ursprung Finland.
Näringsvärde/100 g: Energi 1140 kJ/274 kcal, fett 11,8 g varav
mättat 4,3 g, kolhydrater 29,4 g varav sockerarter 4,0 g, protein
11,5 g, salt 0,9g.
Vikt ca 6,3 kg (352,8 kg/pall)
1 krt alt 56 krt/pall
Art. nr: 70374

Focaccia
Våra storsäljande focaccia bakas för hand, hantverksmässigt från grunden. Vi sätter deg i vårt
bageri med ingredienser som mjöl och mjölk från svenska gårdar. Toppas med olika goda fyllningar med bl.a. svensk kyckling och olika smakrika ostar.

Focaccia Kyckling, feta & spenat, 6 st

Focaccia Feta, rödlök & oliv, 6 st

Ingredienser: Bröd 69,4% (mjöl (VETEmjöl, VETEgluten,
maltmjöl av KORN), vatten, MJÖLK*, rapsolja, jäst, socker,
salt), kyckling 11,1% (kycklinglårfilé*, potatisstärkelse, salt,
druvsocker, svartpepparextrakt, kycklingbuljong), OST, tomatsås (vatten, krossade tomater (tomat, tomatjuice), tomatpuré,
lök, modifierad stärkelse, olivolja, grönsaksbuljong (salt, grönsakspulver (palsternacka, rotpersilja, lök, morot, champinjon,
purjolök, tomat, vitlök), maltodextrin, naturlig arom, socker,
stärkelse, rapsolja), rapsolja, salt, vitlök, balsamvinäger (vinäger av vin, koncentrerad druvmust), kryddor), fetaost 3,5% (fårMJÖLK, getMJÖLK, salt, vegetabiliskt ystenzym, mjölksyrakultur), spenat 0,9%, kycklingfond (fond (vatten, koncentrerad
kycklingfond, kycklingextraktspulver, salt), salt, arom, socker,
modifierad stärkelse, lök, vinäger, kryddor), vitlök, basilika.
*Ursprung: Sverige.

Ingredienser: Bröd 69,4% (mjöl (VETEmjöl, VETEgluten,
maltmjöl av KORN), vatten, MJÖLK*, rapsolja, jäst, socker,
salt), OST, fetaost 6,9% (fårMJÖLK, getMJÖLK, salt, vegetabiliskt ystenzym, mjölksyrakultur), tomatsås (vatten, krossade tomater (tomat, tomatjuice), tomatpuré, lök, modifierad
stärkelse, olivolja, grönsaksbuljong (salt, grönsakspulver
(palsternacka, rotpersilja, lök, morot, champinjon, purjolök,
tomat, vitlök), maltodextrin, naturlig arom, socker, stärkelse,
rapsolja), rapsolja, salt, vitlök, balsamvinäger (vinäger av vin,
koncentrerad druvmust), kryddor), oliver 4,2% (oliver, vatten,
salt), rödlök 3,6%, basilika. *Ursprung: Sverige.

Näringsvärde/100 g: Energi 1075 kJ/255 kcal, fett 9,8 g varav
mättat 3,1 g, kolhydrater 31 g varav sockerarter 1,6 g, protein
10 g, salt 1,1 g.

Näringsvärde/100 g: Energi 1132 kJ/269 kcal, fett 11 g varav
mättat 4,3 g, kolhydrater 31 g varav sockerarter 1,7 g, protein
9,9 g, salt 1,2 g.
Vikt ca 1,8 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70372

7 331500 009716

Ingredienser: Bröd 69,4% (mjöl (VETEmjöl, VETEgluten,
maltmjöl av KORN), vatten, MJÖLK*, rapsolja, jäst, socker,
salt), skinka 11,11 % (griskött**, vatten, havssalt, salt, socker,
proteinprodukt (av svål), stabiliseringsmedel (E450, E451), antioxidationsmedel (E301, E306)), OST, emmentalerost 8,33 %
(MJÖLK, salt, syrningskultur, löpe), mjukost (pastöriserad
MJÖLK och GRÄDDE, cheddarost (MJÖLK, salt, syrningskultur, ystenzym), ostpulver (MJÖLK, salt, syrningskultur,
ystenzym), CRÈME FRAICHE*, dijonsenap (vatten, SENAPSFRÖN, brännvinsättika, salt), ruccola, salt, svartpeppar.
*Ursprung: Sverige **Ursprung: Finland.
Näringsvärde/100 g: Energi 1207 kJ/287 kcal, fett 12 g varav
mättat 4,7 g, kolhydrater 31 g varav sockerarter 1,5 g, protein
12 g, salt 1,1 g.
Vikt ca 1,8 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70367

Vikt ca 1,8 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70371

Fågel från
Sverige

Focaccia Emmentalerost & skinka,
6 st

7 331500 009730

7 331500 703676
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Rikligt med fyllning och
hög kvalitet på råvaror!
Mr. Panini tillreds i Sverige, i Saltsjö-Boo, strax utanför Stockholm.
Alla råvaror som används är förstklassiga och en god smak på dessa är
viktigt. Och såklart är det alltid svenskt bröd.

Förpackningen
är gjord av bl.a. papper,
en förnybar och miljövänlig resurs som kan
återvinnas.

Mr. Panini håller hög kvalitet på sina råvaror:
• Kyckling och bacon från Sverige
• Alspånsrökt skinka från Snellmans familjegårdar i Finland
• Tillsatsfritt kebabkött med högt köttinnehåll (93% nötkött) från Finland
• Egengjord majonnäs
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Ost & skinka 235 g/st

Kyckling mango 235 g/st

Kebab vitlök 235 g/st

Ingredienser: Paninibröd* 47 % [vetemjöl, vatten, solrosfrö,
linfrö, vetegluten, salt, vetekli, jäst, rapsolja, socker, druvsocker, maltmjöl av korn], Ost & skink-majonnäs [rybsolja, skinka**
42 % (Vatten, salt, stabiliseringsmedel (E450, E451), socker,
kryddor (svartpeppar, vitpeppar, koriander, lök), aromer, libbsticka, grönpeppar, rökarom), antioxidationsmedel (E301),
konserveringsmedel (E250)) vatten, äggula, edamerost**
(mjölk, syrningskultur, ystningsenzym, surhetsreglerande
medel (E509), (E460)), socker, krossad ananas, ättika, senapsfrö, kryddor, sambal oelek (röd chilipasta, risvinsvinäger, sojabönsolja) förtjockningsmedel (E412,E415)]. *Ursprung: Sverige **Ursprung: Finland.

Ingredienser: Paninibröd* 47 % [vetemjöl, vatten, solrosfrö,
linfrö, vetegluten, salt, vetekli, jäst, rapsolja, socker, druvsocker, maltmjöl av korn], Mango-majonnäs [rybsolja, edamerost*
(mjölk, syrningskultur, ystningsenzym, surhetsreglerande
medel (E509), (E460)), paprika, vatten, äggula, mangopuré,
socker, Thai Sweet chili (vatten, socker, sambal oelek 11 % (röd
chilipeppar, salt, syra: E260), paprika, modifierad majsstärkelse, syra E260, salt, vitlök, lök, konserveringsmedel E211),
ättika, senapsfrö, kryddor, förtjockningsmedel (E412,E415],
Kyckling* 17 % [kycklinglårfilé, solrosolja, salt, svartpeppar,
stärkelse, maltodextrin. Till 100 g produkt har använts 111 g
kyckling]. *Ursprung: Sverige **Ursprung: Finland.

Näringsvärde/100 g: Energi 1350 kJ/342 kcal, fett 22 g varav
mättat 3,6 g, kolhydrater 26 g varav sockerarter 1,6 g, protein
10 g, salt 1,2 g.

Näringsvärde/100 g: Energi 1162 kJ/278 kcal, fett 16 g varav
mättat 3,6 g, kolhydrater 25 g varav sockerarter 1,6 g, protein
7 g, salt 1,2 g.

Vikt ca 1,41 kg
6 kfp/dfp
Art.nr: 75000

Vikt ca 1,41 kg
6 kfp/dfp
Art.nr: 75001

Ingredienser: Paninibröd* 47 % [vetemjöl, vatten, solrosfrö,
linfrö, vetegluten, salt, vetekli, jäst, rapsolja, socker, druvsocker, maltmjöl av korn], Kebabmajonnäs [rybsolja, edamerost**
(mjölk, syrningskultur, ystningsenzym, surhetsreglerande
medel (E509), (E460)), vatten, röd lök, äGggula, saltgurka,
socker, vitlök, ättika, senapsfrö, tomatpuré, Thai Sweet chili
(vatten, socker, sambal oelek 11 % (röd chilipeppar, salt, syra:
E260), paprika, modifierad majsstärkelse, syra E260, salt, vitlök, lök, förtjockningsmedel E415, konserveringsmedel E211),
gul lök, salt, chilifrö, förtjockningsmedel (E412,E415)], Kebab** 17 % [Nötkött (93%), vatten, kryddor (lök, svartpeppar,
libbsticka, vitlök, bockhornsklöver, socker (glukos, sackaros,
oligofruktos, maltodextrin), salt, växtfiber (potatis), modifierad stärkelse (E1442), arom), potatisfiber, stabiliseringsmedel (E450, E451). Till 100 g produkt har använts 75 g kött].
*Ursprung: Sverige **Ursprung: Finland
Näringsvärde/100 g: Energi 1350 kJ/320 kcal, fett 10 g varav
mättat 3,6 g, kolhydrater 24 g varav sockerarter 1,6 g, protein
10 g, salt 1,2 g.
Vikt ca 1,41 kg
6 kfp/dfp
Art.nr: 75002

7 331500 001208

Mozzarella pesto 235 g/st
Ingredienser: Paninibröd* 47 % [vetemjöl, vatten, solrosfrö,
linfrö, vetegluten, salt, vetekli, jäst, rapsolja, socker, druvsocker, maltmjöl av korn], Pestomajonnäs [rybsolja, edamerost**
(mjölk, syrningskultur, surhetsreglerande medel (E509), ystningsenzym, förtjockningsmedel (E460)), soltorkad tomat,
vatten, pesto 7,8 % (färsk basilika (47 %), solrosolja, salt, vitlök,
ättika, fruktos, antioxidationsmedel (mjölksyra, citronsyra)),
äggula, paprika, lök, socker, ättika, senapsfrö, salt, konserveringsmedel (E211), färgämne (sockerkulör), chilipeppar, förtjockningsmedel (E412, E415)], Mozzarellaost*** 15 % [mjölk,
havssalt, löpe, antioxidationsmedel (citronsyra)]. *Ursprung:
Sverige **Ursprung: Finland ***Ursprung: Schweiz

Fågel från
Sverige

7 331500 001215

7 331500 001239

Bbq kyckling bacon 235 g/st

Näringsvärde/100 g: Energi 1370 kJ/320 kcal, fett 20 g varav
mättat 3,6 g, kolhydrater 25 g varav sockerarter 1,6 g, protein
10 g, salt 1,2 g.

Ingredienser: Paninibröd* 47 % [vetemjöl, vatten, solrosfrö,
linfrö, vetegluten, salt, vetekli, jäst, rapsolja, socker, druvsocker, maltmjöl av korn], BBQ-majonnäs [rybsolja, edamerost**
(mjölk, syrningskultur, ystningsenzym, surhetsreglerande
medel (E509), (E460)), American BBQ sauce (limepuré, farinsocker, salt, vitlök, majsstärkelse, vinäger, färgämne (sockerkulör), tomatpuré, sellerifrö), vatten, äggula, röd lök, socker,
ättika, krossad ananas, senapsfrö, kryddor, sambal oelek (röd
chilipasta, risvinsvinäger, sojabönsolja), förtjockningsmedel
(E412,E415], Kyckling* 15 % [kycklinglårfilé, solrosolja, salt,
svartpeppar, stärkelse, maltodextrin. Till 100 g produkt har
använts 111 g kyckling], Bacon* 9 % [Rimmad, rökt sida av gris,
vatten, salt, druvsocker, stabiliseringsmedel E450, konserveringsmedel E250, rökarom. Till 100 g produkt har använts 200 g
kött]. *Ursprung: Sverige **Ursprung: Finland

Vikt ca 1,41 kg
6 kfp/dfp
Art.nr: 75003

Näringsvärde/100 g: Energi 1350 kJ/320 kcal, fett 20 g varav
mättat 3,6 g, kolhydrater 25 g varav sockerarter 1,6 g, protein
10 g, salt 1,2 g.
Vikt ca 1,41 kg
6 kfp/dfp
Art.nr: 75004

7 331500 001338

Fågel från
Sverige

7 331500 001222
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Nyhet!

Jul 2022

Glutenfri* och med sill
från hållbart fiske!

Janssons frestelse
Ingredienser: Potatis 66 %, GRÄDDE* 21 %, SILL** 11 %, vatten, socker, lök, salt, ättika, stärkelse, ströbröd (VETEstärkelse
(max 2 mg gluten/100 g), laktosreducerat skumMJÖLKSpulver,
rapsolja, psylliumfrö, förtjockningsmedel (guarkärnmjöl), salt,
oligofruktos, torrjäst), kryddor, konserveringsmedel (E211).
*Ursprung: Sverige.**MSC-certifierad. Fiskad med ringnot eller
trål i nordostatlanten (FAO 27).
Näringsvärde/100 g: Energi 600 kJ/150 kcal, fett 8,9 g varav
mättat 5,2 g, kolhydrater 14 g varav sockerarter 3,7 g, protein 3 g,
salt 1 g.

Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr 70571

Vikt ca 350 g
12 kfp/dfp
Art.nr 70030

Vikt ca 700 kg
10 kfp/dfp
Art.nr 70341

7 331500 705717

7 331500 700309

7 331500 703416

- Innehåller inte gluten*
*Produkten innehåller inte detta, kan dock finnas spår i produktion.
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Glöm
inte köttbullarna!
Vi tycker att vi
har dom godaste.
Prova ni också.

Vikt ca 2,5 kg
1 kfp/dfp
Art.nr: 70404

7 331500 307416

Egna anteckningar
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Kontaktuppgifter
CAROLINES KÖK
www.carolineskok.se
VD
Peter Oord
Tel: 070-378 24 86
peter.oord@carolineskok.se
FÖRSÄLJNINGSCHEF
Jonas Åsberg
Tel: 0739-555 053
jonas.asberg@carolineskok.se
INNESÄLJ & ORDER
Sussi Stojkovic
Charlotte Östman
Tel: 08-747 14 40
info@carolineskok.se
MR PANINI KUNDSERVICE
Tel: 08-747 14 40
kundservice@mrpanini.se
www.mrpanini.se
REKLAMATION
kvalitet@carolineskok.se

DISTRIKTSANSVARIG
Angelica Fridolf
Malmö/Sydsverige
Tel: 070-722 03 07
angelica.fridolf@carolineskok.se

SÄLJSAMARBETE MED SÄLJGRUPPEN
Alexander Båsk
Medelpad, Södra Ångermanland
Tel: 070–380 13 21
alexander@saljgruppen.com

Bertil Pettersson
Göteborg/Västkusten
Tel: 070-796 08 38
bertil.pettersson@carolineskok.se

Filip Benerfalk
Jämtland & Härjedalen
070-311 26 42
filip@saljgruppen.com

Lina Millqvist
City/Södra Stockholm
Tel: 070-409 13 58
lina.millqvist@carolineskok.se

Lars Sunnfors
Jämtland & Norra Hälsingland
Tel: 070–687 50 09
lars@saljgruppen.com

Susanne Nilsson
Norra Stockholm/Uppsala/Gävle
Tel: 073-639 67 75
susanne.nilsson@carolineskok.se

Anna Åkerlund
Norra Ångermanland & Västerbotten
Tel: 070–555 09 86
anna@saljgruppen.com

Johan Widestrand
Mälardalen/Östergötland
Tel: 070-716 78 06
johan.widestrand@carolineskok.se

Mathias Thyni
Norrbotten
Tel: 070-391 88 59
mathias@saljgruppen.com

