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8094 JÄTTEKÖTTBULLE 60 G

Förtroende och kvalitet är hörnstenarna för  
Lagerblads företagsansvar och värderingar.



3

2015 etablerade vi Lagerblad Foods på den svenska 
marknaden. Företaget har haft många framgångsrika år i 
Finland och det var nu hög tid att erbjuda våra kvalitativa 
kött-, fisk- och fågelprodukter samt breda vegetariska 
sortiment till fler. Mottagandet har varit fantastiskt och vi får 
gång på gång bekräftat från våra kunder att vårt erbjudande 
går hand i hand med efterfrågan.

Vårt team arbetar ständigt med produktutveckling för att 
kunna erbjuda den allra bästa kvaliteten på våra produkter. 
Det betyder att vi väljer ut de bästa råvarorna som sedan 
mals, kryddas och tillreds i våra egna kök, alltid med slut-
kundens smakupplevelse för våra ögon. Som del i målet att 
göra vårt sortiment så allergenfritt som möjligt är idag alla 
produkter laktosfria och en stor del är dessutom glutenfria.

Vårt sortiment växer och blir större och mångsidigare hela 
tiden. Som det privatägda företag Lagerblad Foods är så 
kan vi snabbt anpassa oss till nya mattrender, smaker och 
råvaror. Ett tydligt exempel på det är vårt fokus på att bli bäst 
i klassen på det vegetariska utbudet.

Det dröjer inte länge innan vintern töat bort och den 
stora mathögtiden, påsken står för dörren. Får vi fresta 
med våra goda lammfärsbullar kanske? Eller vår populära 
lammfärsbiff fylld med vitlök- och örtsmör? Traditionella 
smaker kombineras gärna med lättare sallader och fruktiga 
efterätter. 

Det är många som månar om att äta hälsosamt och 
näringsrikt för att ha energin att ta sig an vardagen. För er 
lanserar vi i år den goda, matiga och proteinrika veganska 
falafelbullen (16 g) och falafelbiffen (130 g). Smak, textur och 
råvarukombinationerna i det vegetariska sortimentet är ett 
stort fokusområde för oss och våra experimentella kockar 
garanterar fler härligt smakrika produkter framöver, så håll 
ögonen öppna.

När våren går över till sommar dukas det upp för fler 
lättare serveringar, där fisk i alla dess former har en given 
plats på bordet. Vem kan t.ex. säga nej till lokalfångad 
stekt strömming tillsammans med färsk potatis och 
en citronskiva? Här tillreder vi den på traditionellt vis genom 
panering i rågmjöl och sen stekt i rikligt med smör på 
gjutjärnspanna. Bläddra gärna fram och läs mer om dessa 
härliga tillskott till Lagerblad Foods stora smaksortiment.

KVaLiTET SaMMaNFaTTaS BäST 
i iNNEHåLLSFörTEcKNiNgEN
Glutenfritt
Många av våra produkter är helt fria från gluten. Med små 
förändringar i innehållet kan vi anpassa våra produkter till 
att passa fler — utan att ge avkall på smak och konsistens.

Laktosfritt
Vi har valt att göra aLLa produkter helt laktosfria, vilket vi 
vet underlättar och skapar merförsäljning hos våra kunder.

Salt
Vi är måna om att hålla oss à jour med senaste rönen inom 
hälsa och livsmedel, vilket också har gjort oss uppmärk-
samma på saltets baksidor. Därför arbetar vi aktivt med 
saltreduktion och tillsätter enbart salt om slutproduktens 
smak och kvalitet kräver det. Vår produktinfo ska vara 
transparent och tydlig så att du enkelt kan utläsa både 
tillsatt och total saltmängd.

Kötthalt
Det är en självklarhet att allt vårt kött håller högsta 
kvalitet och då är råvaran grunden till allt. istället för att 
köpa färdigmalet kött, köper vi alltid hela köttdetaljer och 
maler själva. Det ger oss full koll på produkten genom hela 
processen, samt säkerställer hygien och bättre hållbarhet. 
En annan fördel är att vi själva kan anpassa färsen samt 
kötthalten för att passa respektive rätt.

Instruktioner för tillagning
Vi har uppdaterat och preciserat alla våra upp-
värmningsinstruktioner, så att du skall lyckas ännu bättre 
i ditt eget kök.

Vi ser att vi har ett framgångsrikt kommande år framför 
oss. Jag känner mig trygg med att vi har i särklass de 
bästa produkterna i vårt segment. Men för att lyckas krävs 
hårt arbete, nära samarbete med våra kunder liksom 
strävan efter att alltid ligga i framkant med trender och 
konsumentbeteende. Men kanske viktigast av allt är att få 
fler att provsmaka och känna skillnaden på bra mat och 
fantastisk mat från Lagerblad Foods!

Jag ser fram emot att hjälpa dig som kund att erbjuda en 
meny utöver det vanliga och tillsammans fortsätta göra 
måltiden till dagens höjdpunkt. Har du frågor, idéer eller 
önskemål, tveka inte att ta kontakt med mig eller någon av 
mina duktiga medarbetare.

Vänliga hälsningar

Peter Ahlm
VD Lagerblad Foods Sverige
peter.ahlm@lagerbladfoods.se

Nytt år, Nya produkter 
och Nya späNNaNde smaker
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6804 VEGETARISK KOFTA 40 G
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KöKSMäSTarNa ViD SpiSEN

Lagerblad Foods historia började år 1998, då två köks-
mästare beslöt att öppna ett stort kök tillsammans. 
Det var dessa två köksmästare som hade en vision av att 
laga god mat i större skala och det är därför som vi använder 
märket “Köksmästarnas bästa” i vår kommunikation.

äKTa HuSMaNSKoST

god smak kommer enbart genom att använda de rätta 
råvarorna och hantera dem rätt. Vi gör äkta husmanskost, 
genom att följa traditionella recept. Vi använder kött, fisk 
och grönsaker i matlagningen. Vi väljer fina råvaror precis 
som man gör i eget kök, och alla råvaror kan spåras fullt 
ut. Vi mal vår färs, hackar löken, blandar i riktig grädde, 
steker i riktig olja eller smör och använder rikligt med 
goda kryddor. alla våra produkter kan tillredas i ett vanligt 
kök, i vårt kök gör vi det bara i större skala.

DJupFrySTa, FärSKa proDuKTEr

Vi steker våra produkter antingen i varmluftskombiugn 
eller på gjutjärnsstekpannor. produkterna fryses in snabbt 
genast efter tillredningen. Det betyder att vi kan garantera 
våra kunder färska och äkta varor och samtidigt undvika 
konserveringsmedel. Djupfrysningen av produkterna sker 
enskilt, dvs. varje köttbulle fryses in skilt för sig. Detta 
garanterar att kvaliten bibehålls och att det blir lättare för 
slutanvändaren att handskas med produkten.

cErTiFiEraD proDuKTioN

Våra moderna produktionsutrymmen och vår genom-
tänkta produktionsprocess garanterar att våra produkter 
är av förstklassig kvalitet. Vår produktionsprocess är 
FSSc 22000 certifierad, som en av de första i Finland.

TiLLVErKaDE i FiNLaND

alla våra produkter är tillverkade i Finland och vi har rätt 
att använda finska Nyckelflaggan i vår marknadsföring.

SpårBarHET

Med spårbarhet menas möjlighet att spåra och följa 
livsmedel, livsmedelsproducerande djur och andra ämnen 
som är avsedda för eller kan förväntas ingå i ett livsmedel 
genom alla stadier i produktions-, bearbetnings- och 
distributionskedjan. Enligt gällande lagstiftning ska alla 
livsmedelsbolag kunna spåra sina livsmedel ett steg bakåt 
och ett steg framåt i kedjan från “jord till bord”.

på Lagerblad Foods följer vi naturligtvis lagen, och själv-
klart uppfyller vi Miljöstyrningsrådets upphandlings-
kriterier (MSr krav). Ja, och så har vi tagit några steg vidare. 
Vi vill verkligen veta varifrån våra råvaror kommer och 
vi tar reda på det. Vi vill veta varifrån boskapen kommer 
som blir köttråvara hos oss, vi vill veta var fisken är fiskad, 
och vi vill veta varifrån löken kommer och var pepparn 
har vuxit.

När vi säljer produkter vill vi också veta var, åt vem och 
hur våra produkter saluförs till slutkund. Vi vill också gärna 
veta om kunden har synpunkter på produkterna.

TiLLgäNgLigHET

Våra produkter finns tillgängliga över hela Sverige via 
Martin&Servera, Menigo samt Svensk cater. grossisternas 
unika artikelnummer finns märkta vid respektive produkt. 
Det finns också ett ökande antal lokala grossister som tar 
in Lagerblad Foods sortiment så hör dig för om våra 
produkter hos din egen grossist.

kvaLitetsprodukter på bordet

lagerbladfoods.se
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LaGerbLad-produktsortimeNt

8—14  KÖTTPRODUKTER

Färsbullar och -biffar, helkötts-
produkter och korvar tillverkas hos 
oss med respekt för traditionella 
tillredningssätt, av högkvalitativa 
råvaror.

18  BAGERIPRODUKTER

Traditionella piroger till caféförsäljning 
eller som tillägg till en sallad för en 
matigare lunchportion — värm upp 
och servera!

15–16  FISKPRODUKTER

gynna fisk på din meny! i vårt 
sortiment finner du fiskfärsprodukter 
av alla de slag.

16–17  VEGETARISKA PRODUKTER

Vi har även ett mångsidigt sortiment 
vegetariska biffar och bullar. prova vår 
nyhet vegetarisk kofta!

14  KYCKLING- OCH 
BROILERPRODUKTER

Vid sidan om broilerkött använder 
vi finskt hönskött av värphöns i våra 
produkter. 

8218 REGnBåGSLAxBULLE 
MED HAVRESTRÖ 25 G 

ORGANISATION 
CERTIFIED BY

FSSC 22000
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Nyheter FråN LaGerbLad
Bekanta dig med våra nyheter!

4005 LAGERWURST KORVBIFF 100 G

8225 STEKT STRÖMMING

Vår nyhet på fisksidan, den stekta 
strömmingen, har tillretts på traditionellt 
vis genom att blanda i rågmjöl och steka 
i rikligt med smör på gjutjärnspanna. 
Resultatet är en knaprig och smakrik 
strömming som passar väl med olika 
tillbehör.
LAKTOSFRI.
s. 16

4067 FALAFELBULLE 16 G

En av våra populäraste produkter, 
falafelbiffen, i form av en 16 grams bulle. 
Bullen har en fin stekyta, samt en fräsch 
smak och fin grön färg av färsk persilja 
och koriander. 
GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG. PASSAR VEGANER.
s. 16

6804 VEGETARISK KOFTA 40 G

Välkryddad vegetarisk Kofta med en hög 
grönsakshalt och tydliga indiska smaker. 
Servera gärna Koftan med sallad, råkost, 
ris och yoghurt- eller tomat/chilisås.
GLUTENFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG. 
s. 16

6812 BROILERFÄRSBIFF 
à LA KIEV 140 G 

Gjord på finskt broilerkött som en 
Chicken Kiev. Stekt i gjutjärnspanna, med 
en knaprig, gyllengul yta och smakrik 
fyllning i form av ett persilje-vitlökssmör.
LAKTOSFRI. 
s. 14

6901 FLÄSKSCHNITZEL, 
PANERAD FÖR HAND 140 G

En traditionell handpanerad schnitzel 
med en fin, krispig och gyllengul yta. 
Perfekt för den som vill ha en bra, 
”hemlagad” schnitzel men inte har tid 
med handarbetet.
MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
s. 11

Vår oerhört populära Lagerwurst korv 
finns nu att få som korvbiff. Biffen 
tillverkas med samma goda recept 
som vår köttiga Lagerwurst men i ny 
form. Kan användas mångsidigt som 
en måltidskomponent eller i burgare, 
mackor etc.
GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
s. 14

4062 FALAFELBIFF 130 G

En av våra populäraste produkter, 
falafelbiffen, är som biff mångsidigare 
då den kan användas i t.ex. sallader, 
burgare eller wraps, den fungerar som 
en lite annorlunda variant till den 
traditionella bullen. Biffen steks i rikligt 
med rybsolja på gjutjärnspanna för att 
få en fin yta. 
GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG. PASSAR VEGANER.
s. 16

6100 REGNBÅGSLAx PIROG 100 G
6101 KÖTTPIROG 100 G
6103 GRÖNSAKSPIROG 100 G
Vår traditionella gammaldags pirog finns nu som en liten pirog i portionsstorlek med 
tre olika fyllningar; regnbågslax, kött och grönsak. Fisk- och köttpirogen följer i stort 
sett samma recept som våra stora piroger, men i grönsakspirogen har vi använt oss av 
nya, spännande råvaror som grönkål och bondböna, samt vetekorn och -kli. Receptet 
är traditionellt med pirogdeg gjord på surmjölk så smakerna känns såtillvida bekanta. 
Pirogerna passar utmärkt till lunchbordet, som caféprodukt, eller som en liten saltig 
snack.
LAKTOSFRI. 
s. 18
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6 405263 0010946 405263 060367 6 405263 080303

6 405263 0100276 405263 080945 6 405263 098636

Vi har ett mycket brett sortiment köttbullar som sträcker sig från 
den klassiska nötfärsbullen till fisk-, höns- och vegetariska bullar.

Vi strävar till att hålla en hög kötthalt, goda smaker och en fin 
konsistens. Vi tillsätter aldrig socker i köttfärssmeten och strävar 
till att hålla den tillsatta saltmängden på en så låg nivå som 
möjligt. 

I mån av möjlighet gör vi köttbullarna glutenfria för att svara 
på den ökade efterfrågan och nuförtiden är alla våra produkter 
även laktosfria.

8

9863 TRADITIONELL
KÖTTBULLE 30 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 167 st. x 30 g = 5,0 kg

Nötkött, lök, vatten, ägg, skorpmjöl (vete),  
salt, rybsolja, kryddor (cayenne-, svart- 
och vitpeppar, chili, vitlök, spiskummin, 
koriander, gurkmeja, bockhornsklöver, fän-
kål, paprika, oregano, ingefära).
Kötthalt 68 %. Tillsatt salt 1,1 %. 

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  357129
Menigo   407290
Svensk cater  9863

8094 JÄTTEKÖTTBULLE 60 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 84 st. x 60 g = 5,0 kg

Nötkött, lök, vatten, ägg, skorpmjöl 
(vete), salt, kryddor (cayenne-, svart- och 
vitpeppar, chili, paprika, vitlök, spiskummin, 
koriander, gurkmeja, bockhornsklöver, fän-
kål, oregano, ingefära), rybsolja.
Kötthalt 69 %. Tillsatt salt 1,1 %.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

1002 TRADITIONELL 
KÖTTBULLE 16 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 325 st. x 16 g = 5,2 kg

Nötkött, lök, ägg, vatten, skorpmjöl 
(vete), salt, kryddor (svart-, cayenne- 
och vitpeppar, chili, paprika, vitlök, spis-
kummin, oregano, koriander, gurkmeja, 
bockhornsklöver, fänkål, ingefära), rybsolja. 
Kötthalt 68 %. Tillsatt salt 1,1 %. 

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  357111
Svensk cater  1002

0109 JÄTTEKÖTTBULLE 50 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 100 st. x 50 g = 5,0 kg

Nötkött (31 %), griskött (30 %), potatis, 
ägg, lök, vatten, potatisfiber, salt, stabi-
liseringsmedel (E450), kryddor (cayenne-, 
svart- och vitpeppar, chili, paprika, 
vitlök, spiskummin, oregano, koriander, 
gurkmeja, bockhornsklöver, fänkål, inge-
fära), rybsolja.
Kötthalt 61 %. Tillsatt salt 1,1 %.  

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

8030 KÖTTBULLE 16 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 375 st. x 16 g = 6,0 kg

Nötkött (44 %), griskött (26 %), lök, ägg, 
vatten, skorpmjöl (vete), salt, kryddor 
(svart- och vitpeppar, chili, paprika, 
vitlök, spiskummin, oregano, koriander, 
gurkmeja, bockhornsklöver, fänkål, 
cayenne, ingefära), rybsolja.
Kötthalt 70 %. Tillsatt salt 1,1 %. 

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Menigo   407292

6036 KÖTTBULLE 16 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 375 st. x 16 g = 6,0 kg

Nötkött, potatis, lök, ägg, vatten, potatis-
fiber, salt, stabiliseringsmedel (E450), 
kryddor (cayenne-, svart- och vitpeppar, 
chili, paprika, vitlök, spiskummin, oregano), 
rybsolja.
Kötthalt 61 %. Tillsatt salt 1,1 %.  

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  356675 
Svensk cater  6036 
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6 405263 060312 6 405263 060305 6 405263 080365

4002 CHORIZOBULLE 8 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 750 st. x 8 g = 6,0 kg

gris- (85 %) och nötkött (14 %), vatten, 
köttprotein (gris), salt, kryddor (cayenne- 
och svartpeppar, paprika, koriander, per-
silja, mejram, timjan), lök, färsk vitlök, 
stabiliseringsmedel (E450), rybsolja. 
Kötthalt 99 %. Tillsatt salt 1,8 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.
INNEHÅLLER INTE ÄGG.

Martin & Servera  479840
Svensk cater  4002

4004 CHORIZOBULLE 55 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 109 st. x 55 g = 6,0 kg

gris- (85 %) och nötkött (14 %), vatten, 
köttprotein (gris), salt, kryddor (cayenne- 
och svartpeppar, paprika, koriander, per-
silja, mejram, timjan), lök, färsk vitlök, 
stabiliseringsmedel (E450), rybsolja. 
Kötthalt 99 %. Tillsatt salt 2,0 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.
INNEHÅLLER INTE ÄGG.

Martin & Servera  267815

6034 ITALIENSK 
KÖTTBULLE 16 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 375 st. x 16 g = 6,0 kg

griskött (77 %), rostad paprika (paprika, 
vatten, salt, vinäger, socker), nötkött (12 %), 
soltorkade tomater (soltorkade tomater, 
salt, konserveringsmedel [E224]), lök, 
köttprotein (gris), kapris (kapris, vatten, salt, 
surhetsreglerande medel [E330]), kryddor 
(basilika, persilja, oregano, svartpeppar), 
stabiliseringsmedel (E450), rybsolja. 
Kötthalt 89 %. Tillsatt salt 0,8 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.
INNEHÅLLER INTE ÄGG. 

Svensk cater  6034

6030 KÖTTBULLE 16 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 375 st. x 16 g = 6,0 kg

Nötkött (30 %), griskött (29 %), pota-
tis, lök, ägg, vatten, potatisfiber, salt 
(1,1 %), stabiliseringsmedel (E450), kryddor 
(cayenne-, svart- och vitpeppar, chili, 
paprika, vitlök, spiskummin, oregano, 
koriander, gurkmeja, bockhornsklöver, 
fänkål, ingefära), rybsolja. 
Kötthalt 59 %. Tillsatt salt 1,1 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

8036 KÖTT-BACON
-MALTBULLE 30 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 200 st. x 30 g = 6,0 kg

Nötkött (64 %), ägg, bacon 9 % [fläsk, 
salt, stabiliseringsmedel (E450, E451, 
E452), antioxidationsmedel (E316), 
konserveringsmedel (E250)], maltdryck-
extrakt [kornmalt, rågmalt, vatten, färg 
(E150c), humle extrakt, konserverings-
medel (E202)], vatten, skorpmjöl (vete), 
lök, salt, kryddor (koriander, spiskummin, 
gurkmeja, bockhornsklöver, fänkål, 
cayenne, ingefära, chili, vitlök, paprika, 
oregano, svart-, vit- och kryddpeppar), 
rybsolja.
Kötthalt 73 %. Tillsatt salt 1,4 %. 

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  479527

6031 KÖTTBULLE 8 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 750 st. x 8 g = 6,0 kg

Nötkött (31 %), griskött (29 %), potatis, 
lök, ägg, vatten, potatisfiber, salt, stabili-
seringsmedel (E450), kryddor, (svart-, 
vit- och cayennepeppar, chili, paprika, 
vitlök, spiskummin, oregano, koriander, 
gurkmeja, bockhornsklöver, fänkål, inge-
fära), rybsolja. 
Kötthalt 60 %. Tillsatt salt 1,1 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
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8098 PANNBIFF 65 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 80 st. x 65 g = 5,2 kg

Nötkött, vatten, ägg, lök, skorpmjöl (vete),  
salt, rybsolja, kryddpeppar, svartpeppar.
Kötthalt 73 %. Tillsatt salt 1,2 %. 

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  479923

8091 PANNBIFF 130 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 40 st. x 130 g = 5,2 kg

Nötkött, vatten, ägg, lök, skorpmjöl (vete), 
salt, rybsolja, kryddpeppar, svartpeppar. 
Kötthalt 73 %. Tillsatt salt 1,2 %. 

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Svensk cater  8091

8013 LAMM-NÖTKÖTTBULLE 30 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 200 st. x 30 g = 6,0 kg

Lammkött (49 %), nötkött (32 %), vatten, 
ägg, lök, skorpmjöl (vete), salt, kryddor 
(gurkmeja, ingefära, dill, koriander, basilika, 
kummin, bockhornsklöver, chili, vitlök, 
svart- och vitpeppar, timjan, mynta, 
chili), rybsolja.
Kötthalt 81 %. Tillsatt salt 1,1 %. 

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

8028 LAMMKÖTTBULLE 30 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 167 st. x 30 g = 5,0 kg

Lammkött, vatten, ägg, lök, skorpmjöl 
(vete), salt, kryddor (svart- och vit-peppar, 
gurkmeja, ingefära, dill, koriander, basilika, 
kummin, bockhornsklöver, chili, vitlök, 
timjan, mynta), rybsolja. 
Kötthalt 82 %. Tillsatt salt 1,1 %. 

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Menigo   407291
Svensk cater  8028

4051 VILTKÖTTBULLE 30 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 200 st. x 30 g = 6,0 kg

Kronhjortskött (54 %), griskött (25 %), 
lök, ägg, vatten, skorpmjöl (vete), salt, 
kryddor (koriander, spiskummin, gurkmeja, 
bockhornsklöver, fänkål, svart-, krydd- 
och vitpeppar, cayenne, ingefära, chili, 
paprika, vitlök, oregano, enbär, rosmarin, 
timjan, muskotnöt, kanel, nejlika), rybsolja.
Kötthalt 79 %. Tillsatt salt 1,0 %. 

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 

Svensk cater  4051

8066 PANNBIFF 100 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 50 st. x 100 g = 5,0 kg

Nötkött, potatis, ägg, vatten, lök, potatis-
fiber, salt, stabiliseringsmedel (E450), rybs-
olja, svartpeppar, kryddpeppar. 
Kötthalt 62 %. Tillsatt salt 1,1 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.
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6 405263 076016

6 405263 0807096 405263 080723 6 405263 080730

8070 FÄRSBIFF 70 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 80 st. x 70 g = 5,6 kg

Nötkött (46 %), griskött (26 %), ägg, 
vatten, lök, skorpmjöl (vete), salt, rybs-
olja, svartpeppar, kryddpeppar. 
Kötthalt 72 %. Tillsatt salt 0,9 %. 

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Svensk cater  8070

7601 FLÄSK-ROTSAKSBIFF 40 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 150 st. x 40 g = 6,0 kg

griskött, rotsaker (potatis, morot, lök, 
palsternacka), ägg, vatten, quinoa, 
rybsolja, rismjöl, lök, potatisfiber, salt, 
stabiliseringsmedel (E450), krydd- och 
svartpeppar.
Kötthalt 34 %. rotsaker 44 %.
Tillsatt salt 0,7 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

8072 BACON-FÄRSBIFF 140 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 40 st. x 140 g = 5,6 kg

Nötkött (60 %), ägg, bacon (15 %) (gris-
kött, salt, stabiliseringsmedel [E450, E451, 
E452], antioxidationsmedel [E316], kon-
serveringsmedel [E250]), lök, skorpmjöl 
(vete), olivolja, Dijon-senap (vatten, 
senapsfrö, vitvin, ättika, salt, socker, 
kryddor), laktosfritt smör (grädde, salt, 
syrakultur), salt, rybsolja, kryddpeppar, 
svartpeppar, färg (E150a).
Kötthalt 75 %. Tillsatt salt 1,2 %. 

LAKTOSFRI.

8073 BACON-FÄRSBIFF 180 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 30 st. x 180 g = 5,4 kg

Nötkött (60 %), ägg, bacon (15 %) (gris-
kött, salt, stabiliseringsmedel [E450, E451], 
antioxidationsmedel [E316], konser-
veringsmedel [E250]), lök, skorpmjöl 
(vete), olivolja, Dijon-senap (vatten, 
senapsfrö, vitvin, ättika, salt, socker, 
kryddor), laktosfritt smör (grädde, salt, 
syrakultur), salt, rybsolja, kryddpeppar, 
svartpeppar, färg (E150a).
Kötthalt 75 %. Tillsatt salt 1,5 %. 

LAKTOSFRI.

6 405263 068059

6805 WALLENBERGARE 100 G 

Tillredd. Djupfryst. 
ca 55 st. x 100 g = 5,5 kg 

Kalvkött, laktosfri grädde (grädde, mjölk-
pulver, surhetsreglerande medel [E331], 
stabiliseringsmedel [E407]), äggula, kryd-
dor (vit- och svartpeppar, muskotnöt, kanel, 
nejlika), salt, laktosfritt smör (grädde, salt, 
syra), rybsolja. 
Kötthalt 89 %. Tillsatt salt 1,6 %. 

GLUTENFRI. LAKTOSFRI. 

6 405263 069018

6901 FLÄSKSCHNITZEL, 
PANERAD FÖR HAND 140 G

Tillredd. Djupfryst. 
ca 35 st. x 140 g = 4,9 kg 

gris yttrefilé, skorpmjöl (vete), ägg, vatten, 
salt, vitpeppar, rybs-olja. 
Kötthalt 75 %. Tillsatt salt 0,8 %. 

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 

Svensk cater  6901
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6 405263 0806556 405263 080600 6 405263 080938

6 405263 068004 6 405263 080648

8093 BIFF à LA LINDSTRÖM 130 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 40 st. x 130 g = 5,2 kg

Nötkött, ättiksrödbeta (18 %, rödbeta, 
vatten, socker, ättiksyra, salt, konserver-
ingsmedel [E211, E202], kryddor), vatten, 
lök, skorpmjöl (vetemjöl, salt, jäst), ägg, 
ättiksgurka (4 %, gurka, vatten, socker, 
salt, ättika, extrakt, sötningsmedel [E954]), 
lök, kapris (kapris, ättika, salt, surhets-
reglerandemedel [E330]), lök, vatten, salt, 
stabiliseringsmedel (E450), svart- och vit-
peppar, potatisfiber, rybsolja.
Kötthalt 48 %. Tillsatt salt 1,7 %. 

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

8065 BIFF à LA LINDSTRÖM 100 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 50 st. x 100 g = 5,0 kg

Nötkött, ättiksrödbeta (21 %, rödbeta, vat-
ten, socker, ättiksyra, salt, konserverings-
medel [E211, E202], kryddor), potatis, ägg, 
ättiksgurka (9 %, gurka, vatten, socker, salt, 
ättika, extrakt, sötningsmedel [E954]), lök, 
vatten, potatisfiber, salt, kryddor (svart-
peppar, vitpeppar, libsticka), stabiliserings-
medel (E450), rybsolja. 
Kötthalt 54 %. Tillsatt salt 1,2 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

8060 BIFF à LA LINDSTRÖM 65 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 80 st. x 65 g = 5,2 kg

Nötkött, ättiksrödbeta (21 %, rödbeta, vat-
ten, socker, ättiksyra, salt, konserverings-
medel [E211, E202], kryddor), potatis, ägg, 
ättiksgurka (9 %, gurka, vatten, socker, salt, 
ättika, extrakt, sötningsmedel [E954]), färsk 
lök, vatten, potatisfiber, salt, kryddor (svart-
peppar, vitpeppar, libsticka), stabiliserings-
medel (E450), rybsolja.
Kötthalt 54 %. Tillsatt salt 1,2 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  479709
Menigo   407293
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6 405263 068103

6800 ÄLGWALLENBERGARE 140 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 40 st. x 140 g = 5,6 kg

älg- (43 %) och griskött (19 %), laktos-
fri grädde (grädde, stabiliseringsmedel 
[E407]), skorpmjöl (vete), ägg, laktosfritt 
smör (grädde, salt, syrakultur), rybsolja, 
salt, kryddor (vitpeppar, enbär, rosmarin, 
svartpeppar, timjan, muskotnöt, kanel, 
nejlika). 
Kötthalt 62 %. Tillsatt salt 1,0 %. 

LAKTOSFRI.

Martin & Servera  477703

6810 ÄLGWALLENBERGARE 100 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 50 st. x 100 g = 5,0 kg

älgkött (43 %), laktosfri grädde (gräd-
de, stabiliseringsmedel [E407]), griskött 
(19 %), skorpmjöl (vete), ägg, laktosfritt 
smör (grädde, salt, syrakultur), rybsolja, 
salt, vitpeppar, enbär, rosmarin, svart-
peppar, timjan, muskotnöt, kanel, nejlika. 
Kötthalt 62 %. Tillsatt salt 1,0 %. 

LAKTOSFRI.

8064 VILTWALLENBERGARE 100 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 50 st. x 100 g = 5,0 kg

Kronhjortskött, laktosfri grädde (grädde, 
surhetsreglerande medel [E331], stabili-
seringsmedel [E407], mjölkpulverbered-
ning), ägg, skorpmjöl (vete), salt, kryddor 
(vit- och svartpeppar, enbär, rosmarin, 
timjan, muskotnöt, kanel, nejlika), laktos-
fritt smör (grädde, salt, syrakultur), rybs-
olja. 
Kötthalt 58 %. Tillsatt salt 1,2 %. 

LAKTOSFRI.

Svensk cater  8064
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6 405263 0622176 405263 060206 6 405263 080105

6 405263 060237 6 405263 041076

6221 KANTARELLFYLLD 
PANNBIFF 130 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 40 st. x 130 g = 5,2 kg

Skal (nötkött, ägg, vatten, skorpmjöl 
[vete], lök, salt, svart- och kryddpeppar), 
fyllning (16 %, laktosfri grädde [grädde, 
surhetsreglerande medel (E331), stabi-
liseringsmedel (E407), mjölkpulver-
beredning], kantarell, lök, vitvin, korn-
stärkelse, laktosfritt smör [grädde, salt, 
syrakultur], persilja, salt, gelatin [gris], 
svartpeppar), rybsolja.
Kötthalt 60 %. Kantarellhalt 4 %.
Tillsatt salt 1 %. 

LAKTOSFRI.

6020 LÖKFYLLD 
PANNBIFF 130 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 40 st. x 130 g = 5,2 kg

Skal (nötkött, ägg, vatten, skorpmjöl 
[vete], lök, salt, svart- och kryddpeppar), 
fyllning (15 %, lök, laktosfritt smör [grädde, 
salt, syrakultur], vetemjöl, sirap, gelatin 
[gris], salt, socker, svartpeppar, citronsaft 
[vatten, citronsaftkoncentrat, socker, kon-
serveringsmedel (E202)]), rybsolja. 
Kötthalt 60 %. Tillsatt salt 1,1 %. 

LAKTOSFRI.

Menigo   407294
Svensk cater  6020

8010 LAMMFÄRSBIFF FYLLD MED 
VITLÖKS- OCH ÖRTSMÖR 130 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 40 st. x 130 g = 5,2 kg

Skal (lammkött [42 %], nötkött [28 %],
vatten, ägg, lök, skorpmjöl [vete], 
salt, kryddor [gurkmeja, ingefära, dill, 
salt, koriander, basilika, kummin, bock-
hornsklöver, chili, vitlök, svart- och 
vitpeppar, timjan, mynta]), fyllning 
(14 %, laktosfritt smör [10 %, grädde, 
salt, syrakultur], skorpmjöl [vete], färsk 
vitlök [1 %], örter [1 %, persilja, mynta], 
salt, kryddor [svartpeppar, gurkmeja, kori-
ander, ingefära, dill, basilika, kummin, 
bockhornsklöver, chili, vitlök]), rybsolja.
Kötthalt 70 %. Vitlöks-örtsmör 12 %. 
Tillsatt salt 1,2 %. 

LAKTOSFRI.

Martin & Servera  477604
Menigo   407295
Svensk cater  8010

6023 LEVERBIFF 100 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 52 st. x 100 g = 5,2 kg

Malen lever av nöt, potatis, lök, majs-
stärkelse, laktosfritt smör (grädde, salt, 
syrakultur), sirap, salt, vitpeppar, rybsolja. 
Leverhalt 43 %. Tillsatt salt 1,1 %. 

GLUTENFRI. LAKTOSFRI.
INNEHÅLLER INTE ÄGG.

Martin & Servera  481937

4107 YTSTEKT NÖTLEVER 
I SKIVOR 80–120 G

ytstekt. Djupfryst. 
ca 5,5 kg / låda

Finsk nötlever, salt, rybsolja.
Leverhalt 99 %. Tillsatt salt 0,8 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

6 405263 010058

1005 KÖTTFÄRS 700 G

Tillredd. Djupfryst.
10 st. x ca 700 g = 7,0 kg

Nötkött, ägg, vatten, lök, skorpmjöl 
(vete), torkad lök, salt, kryddpeppar, 
svartpeppar, rybsolja.
Kötthalt 74 %. Tillsatt salt 1,2 %. 

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.
GN-DIMENSIONERAD.
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6 405263 076009 6 405263 052010

6 405263 0400796 405263 040062

Våra korvar ligger runt 90 % i kötthalt och har inga onödiga ingredienser, vilket främst har en inverkan på smaken 
och konsistensen. Du får mer korv och därmed mer smak. Många med oss anser att en korv ska smaka rikligt med 
korv, och att kvalitén på korven höjs när man använder mer av köttråvaran i produkten. Våra korvar görs naturligtvis 
i naturlig tarm och produktionen är ett handarbete. 

4007 URUGUAYANSK 
CHORIZO 80 G

Tillredd. Djupfryst. a-klass matkorv.
ca 65 st. x 80 g = 5,2 kg

gris- (77 %) och nötkött (12 %), vatten, 
köttprotein (gris), salt, kryddor (cayenne- 
och svartpeppar, paprika, koriander, per-
silja, mejram, timjan), lök, vitlök, stabili-
seringsmedel (E450), rybsolja, gristarm som 
korvskal. 
Kötthalt 89 %. Tillsatt salt 1,7 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  216838
Svensk cater  4007

4006 LAGERWURST 60 G

Tillredd. Djupfryst. a-klass matkorv.
ca 90 st. x 60 g = 5,4 kg

griskött, vatten, lök, salt, köttprotein (gris), 
sirap, kryddor (senapsfrö, muskotnöt, 
svartpeppar, basilika, ingefära, spis-
kummin, koriander), färsk vitlök, stabili-
seringsmedel (E450), rybsolja, fårtarm som 
korvskal. 
Kötthalt 89 %. Tillsatt salt 1,5 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  217745
Svensk cater  4006

7600 BROILERFÄRSBIFF 40 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 150 st. x 40 g = 6,0 kg

Broilerkött, ägg, vatten, skorpmjöl (vete), 
lök, limesaft (lime, konserveringsmedel 
[E224]), salt, svart- och kryddpeppar, rybs-
olja. 
Kötthalt 75 %. Tillsatt salt 1,0 %. 

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  267831
Svensk cater  7600

5201 HÖNSFÄRSBULLE 16 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 375 st. x 16 g = 6,0 kg

Finskt hönskött, potatis, ägg, vatten, torkad 
lök, potatisfiber, salt, stabiliseringsmedel 
(E450), svart- och kryddpeppar, rybsolja.
Kötthalt 63 %. Tillsatt salt 1,1 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  479626
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6 405263 068127

6812 BROILERFÄRSBIFF 
à LA KIEV 140 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 40 st. x 140 g = 5,6 kg

Broilerkött, kryddsmör (18 %, laktosfritt 
smör [grädde, salt, syrakultur], skorpmjöl 
[vetemjöl, salt, jäst], persilja, vitlök, 
citronsaft [vatten, citronsaftkoncentrat, 
socker, konserveringsmedel (E202)], 
salt), vatten, skorpmjöl (vetemjöl, salt, 
jäst), salt, på ytan [vetemjöl, vinäger, 
rybsolja, salt, jäst, vetegluten, jäsmedel 
(E500)], rybsolja. 
Kötthalt 54 %. Tillsatt salt 1,2 %.

LAKTOSFRI.

6 405263 040055

Tillredd. Djupfryst. 
ca 55 st. x 100 g = 5,5 kg 

griskött, vatten, lök, salt, köttprotein (gris), 
sirap, kryddor (svartpeppar, muskotnöt, 
basilika, ingefära, senapsfrö, spiskummin, 
koriander), färsk vitlök, stabiliseringsmedel 
(E450), rybsolja. 
Kötthalt 95 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG.

4005 LAGERWURST KORVBIFF 100 G 
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6 405263 0821476 405263 082031 6 405263 082086

8203 STEKT SIKLÖJA

Tillredd. Djupfryst.
ca 3,5 kg / låda

Siklöja, rågmjöl, vitpeppar, salt, rybs-
olja, laktosfritt smör (grädde, salt, syra-
kultur).
Fiskhalt 98 %. Tillsatt salt 1,8 %.

LAKTOSFRI. 

8208 STRÖMMINGSFÄRSBIFF 100 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 55 st. x 100 g = 5,5 kg

Strömming, ägg, skorpmjöl (vete), lök, 
laktosfri grädde (grädde, surhetsregle-
rande medel [E331], stabiliseringsmedel 
[E407], mjölkpulverpreparat), salt, vit-
peppar, rybsolja, laktosfritt smör (grädde, 
salt, syrakultur).
Fiskhalt 75 %. Tillsatt salt 1,3 %.

LAKTOSFRI. 

8214 REGNBÅGSLAx-
MOROTSBULLE 16 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 375 st. x 16 g = 6,0 kg

Regnbågslax, morot (14 %), ägg, vatten, 
potatisflinga (potatis, emulgeringsmedel 
[E471], surhetsreglerande medel [E330, 
E331], stabiliseringsmedel [E450], anti-
oxidationsmedel [E300, E304]), salt, 
vitpeppar, rybsolja. 
Fiskhalt 71 %. Tillsatt salt 0,8 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 

Martin & Servera  546465

6 405263 0821786 405263 082161 6 405263 082185

8216 STRÖMMINGSFÄRSBIFF, 
RÅGMJÖLAD 70 G

Tillredd. Djupfryst. 
ca 80 st. x 70 g = 5,6 kg 

Strömming, skorpmjöl (vete), ägg, lök, 
laktosfri grädde (grädde, surhetsglerande 
medel (E331), stabiliseringsmedel (E407), 
mjölkpulverprodukt), salt, vitpeppar, råg-
mjöl, rybsolja, laktosfritt smör (grädde, 
salt, syrakultur).
Fiskhalt 77 %. Tillsatt salt 1,1 %. 

LAKTOSFRI. 

8218 REGNBÅGSLAxBULLE MED 
HAVRESTRÖ 25 G

Tillredd. Djupfryst. 
ca 240 st. x 25 g = 6,0 kg 

Regnbågslax, laktosfri grädde (gräd-
de, surhetsreglerande medel (E331), 
stabiliseringsmedel (E407), mjölkpulver-
produkt), ägg, skorpmjöl (vete), salt, 
vitpeppar, havre- och vetekli, rybsolja. 
Fiskhalt 67 %. Tillsatt salt 0,8%. 

LAKTOSFRI. 

8217 REGNBÅGSLAx-
STRÖMMINGSFÄRSBIFF 40 G 

Tillredd. Djupfryst. 
ca 140 st. x 40 g = 5,6 kg 

Regnbågslax (46 %), strömming 
(31 %), ägg, skorpmjöl (vete), lök, laktosfri 
grädde (grädde, surhetsreglerande 
medel (E331), stabiliseringsmedel (E407), 
mjölkpulverprodukt), salt, vitpeppar, 
rybsolja, laktosfritt smör (grädde, salt, 
syrakultur). 
Fiskhalt 77 %. Tillsatt salt 0,9 %. 

LAKTOSFRI. 

Alla våra produkter i katalogen är laktosfria!
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6 405263 068042

6 405263 040628

4065 FALAFELBIFF 60 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 90 st. x 60 g = 5,4 kg

Kikärt, vatten, rybsolja, lök, persilja, rismjöl, 
koriander, salt, vitlök, kummin, matsoda.
Kikärthalt 74 %. Tillsatt salt 1,1 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.
INNEHÅLLER INTE ÄGG. PASSAR VEGANER.

Martin & Servera  479915
Menigo  408398
Svensk cater  4065

6804 VEGETARISK KOFTA 40 G

Tillredd. Djupfryst. 
ca 150 st. x 40 g = 6,0 kg 

grönsaker (ärt, morot, potatis, spenat), 
modiferad majsstärkelse, laktosfri färskost 
(mjölk, grädde, salt, syra), grön chili, salt, 
ingefärspasta [ingefära, vinäger, soja-
olja, socker, salt, surhetsreglerande medel 
(E300, E330], spiskummin, rybsolja. 
grönsakshalt 78 %. Tillsatt salt 1,2 %.

GLUTENFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG. 

Martin & Servera 356600
Menigo  408399
Svensk cater  6804
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6 405263 082000 6 405263 082253

8200 GÄDDFÄRSBIFF 70 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 80 st. x 70 g = 5,6 kg

Gädda, laktosfri grädde (grädde, 
surhetsreglerande medel [E331], stabili-
seringsmedel [E407]), ägg, skorpmjöl 
(vete), salt, dill, kryddpeppar, vitpeppar, 
rybsolja, laktosfritt smör (grädde, salt, 
syrakultur). 
gäddhalt 59 %. Tillsatt salt 1 %. 

LAKTOSFRI.

8225 STEKT STRÖMMING

Tillredd. Djupfryst.
ca 3,5 kg / låda

Strömming, rågmjöl, vitpeppar, salt, 
rybsolja, laktosfritt smör (grädde, salt, 
syrningskultur). 
Fiskhalt 98 %. Tillsatt salt 1,8 %.

LAKTOSFRI.

6 405263 040673

4067 FALAFELBULLE 16 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 375 st. x 16 g = 6,0 kg

Kikärt, vatten, rypsolja, lök, persilja, rismjöl, 
koriander, salt, vitlök, kummin, matsoda. 
Kikärthalt 74 %. Tillsatt salt 1,1 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG. PASSAR VEGANER.

Martin & Servera 357194 

6 405263 040659

4062 FALAFELBIFF 130 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 40 st. x 130 g = 5,2 kg

Kikärt, vatten, rybsolja, lök, persilja, rismjöl, 
koriander, salt, vitlök, kummin, matsoda.
Kikärthalt 74 %. Tillsatt salt 1,1 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.
INNEHÅLLER INTE ÄGG. PASSAR VEGANER.

Martin & Servera  357368
Menigo  408397



Lagerblad Foods började som två 
köksmästares dröm om att laga god 
husmanskost i stor skala — numera är 
bolaget ett mångsidigt livsmedelsbolag, 
som tillverkar ett brett sortiment av 
högklassiga produkter.

Färsbiffarna, köttbullarna, pirogerna och 
helköttskorvarna tillverkas med samma 
kärlek och omsorg som man gjorde 
i ”farmors kök”; av äkta råvaror och enligt 
klassiska recept — vilket även märks i 
slutresultatet. 

Konservering genom djupfrysning 
bidrar till att vi kan undvika en hel 
mängd konserveringsmedel. Stor- och 
restaurangköken har mycket att vinna 
genom att övergå till att använda 
frysprodukter. Dels innebär det att de 
kan hålla mindre personalresurser i 
köket ja t.ex. mera i kundbetjäningen, 
och dels innebär det ett markant lägre 
matsvinn. Frysprodukterna ger även 
flexibilitet genom sin långa hållbarhet — 
man har alltid fina ”färska” produkter att 
tillgå ur frysen.

Vår produktionsanläggning, vårt kök, 
är modernt och har många intelligenta 
tekniska lösningar, vilket medverkar till en 
mycket hög produktsäkerhet. Våra recept 
däremot är klassiska och traditionella, 
våra produkter ska smaka och kännas 
hemlagade.

Vi är stolta och glada över våra produkter 
och vår anläggning, ja också i allra högsta 
grad, över vår kunniga och motiverade 
personal, som till stora delar har varit 
med från början.

EN ÅTERGÅNG TILL DET KLASSISKA KÖKET PÅ ETT MODERNT SÄTT!
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5001 GRÖNSAKSBULLE 30 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 167 st. x 30 g = 5,0 kg

grönsaker (potatis, morot, spenat, 
purjolök, palsternacka), skorpmjöl 
(vete), laktosfri Emmental-ost (mjölk, 
syra, salt), laktosfri grädde (grädde, 
förtjockningsmedel [E407]), vatten, 
ägg, olivolja, ris, salt rybsolja, kryddor 
(cayenne- och svartpeppar, timjan, salvia,  
mejram). 
grönsakshalt 66 %. Tillsatt salt 1,1 %.

LAKTOSFRI.

Martin & Servera 357178
Svensk cater  5001

4063 ÄRT-RÖDBETSBIFF 60 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 90 st. x 60 g = 5,4 kg

gröna ärter (64 %), rödbeta (21 %), vatten, 
rybsolja, lök, rismjöl, salt, matsoda, kryddor 
(mejram, muskotnöt, chili, paprika, vitlök, 
spiskummin, oregano). 
grönsakshalt 85 %. Tillsatt salt 0,9 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG. PASSAR VEGANER.

Martin & Servera 354431
Menigo  408400
Svensk cater  4063

4013 GRÖNSAKSBIFF 90 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 66 st. x 90 g = 6,0 kg

grönsaker (potatis, morot, purjolök, 
palsternacka), vatten, potatisflingor 
(potatis, emulgeringsämne [E471], sur-
hetsreglerande medel [E330, E331], stabi-
liseringsmedel [E450], antioxidations- 
medel [E300]), laktosfri Emmental-ost, lak-
tosfri grädde (grädde, surhetsreglerande 
medel [E331], stabiliseringsmedel [E407], 
mjölkpulverberedning), ägg, ris, olivolja, 
kryddor (koriander, spiskummin, gurk-
meja, bockhornsklöver, fänkål, svart-
peppar, cayenne, ingefära, vitpeppar, 
paprika, timjan, muskotnöt, chili, vitlök, 
oregano), salt, rybsolja. 
grönsakshalt 64 %. Tillsatt salt 1,1 %.

GLUTENFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera 357186
Svensk cater  4013

lagerbladfoods.se
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6100 REGNBÅGSLAx 
PIROG 100 G

Tillredd. Djupfryst.
50 x ca 100 g = 5 kg 

Fiskfyllning 50 % (regnbågslax, vatten, 
ris, laktosfritt smör [grädde, salt, syra], 
ägg, lök, dill, salt, persilja, muskot-
nöt, vitpeppar), pirogdeg 50 % (ve-
temjöl, laktosfri surmjölk, margarin 
[vegetabilisk olja (palm, raps), vatten, 
emulgeringsmedel (E471), salt, surhets-
reglerande medel (E330), aromer], po-
tatisflinga [potatis, emulgeringsmedel 
(E471), surhetsreglerande medel (E330, 
E331), stabiliseringsmedel (E450), anti-
oxidationsmedel (E300, E304)], salt, 
bakpulver), ägg, dill, rybsolja.
Fiskhalt 19 %.

LAKTOSFRI.

6101 KÖTTPIROG 100 G

Tillredd. Djupfryst.
50 x ca 100 g = 5 kg 

Köttfyllning 50 % (nötkött 11 %, gris-
kött 6 %, vatten, lök, ris, ägg, laktosfritt 
smör [grädde, salt, syra], salt, krydd-, 
vit- och svartpeppar, persilja), pirogdeg 
50 % (vetemjöl, laktosfri surmjölk, mar-
garin [vegetabilisk olja (palm, raps), 
vatten, emulgeringsmedel (E471), salt, 
antioxidationsmedel (E330), aromer], 
potatisflinga [potatis, emulgerings-
medel (E471), surhetsreglerande medel 
(E330, E331), stabiliseringsmedel (E450), 
antioxidationsmedel (E300, E304)], salt, 
bakpulver), ägg, svartpeppar, rybsolja.
Kötthalt 17 %. 

LAKTOSFRI.

6103 GRÖNSAKSPIROG 100 G

Tillredd. Djupfryst.
50 x ca 100 g = 5 kg 

grönsaksfyllning 50 % (vetekorn, bond-
böna, laktosfri gräddfil [pastöriserad 
grädde, syrakultur], grönkål, riven mo-
rot, rybsolja, vetekli, rismjöl, solrosfrö, 
lök, salt), pirogdeg 50 % (vetemjöl, lak-
tosfri surmjölk, margarin [vegetabilisk 
olja (palm, raps), vatten, emulgerings-
medel (E471), salt, antioxidationsmedel 
(E330), aromer], potatisflinga [potatis, 
emulgeringsmedel (E471), surhets-
reglerande medel (E330, E331), stabi-
liseringsmedel (E450), antioxidations-
medel (E300, E304)], salt, bakpulver), 
ägg, rybsolja. 
grönsakshalt 21 %.

LAKTOSFRI.

6 405263 0610126 405263 061005 6 405263 061036

För att underlätta ditt jobb, har vi samlat våra olika produkters 
uppvärmningsinstruktioner i denna katalog. 

För att finna det optimala sättet att värma upp våra olika produkter, 
har vår köksmästare Toni Skog testat varenda en i vårat provkök. 
instruktionerna är gjorda för storköks konvektionsugnar och man 
har tagit i beaktande ugnens värme, fläktens blåseffekt, fuktbalansen 
och uppvärmningstiden. 

alla våra produkter värms upp direkt ur frysen. Det viktigaste 
momentet är att låta ugnen värma upp sig tillräckligt innan man 
lägger i produkterna i ugnen. Beroende på ugn, kan man justera 
fläktens blåseffekt. Största delen av våra produkter gynnas av en liten 
mängd fukt vid uppvärmningen, men detta gäller inte alla produkter. 
och eftersom ugnar skiljer sig stort från varandra, har vi velat göra 
instruktioner som skulle vara möjligast lätta att implementera för 
de flesta av våra kunder. Specifika värden per produkt kan hittas 
i slutet av katalogen börjandes från sidan 21. uppvärmningstiderna är 
riktgivande.

produkterNas 
uppvärmNiNGsiNstruktioNer

ugNENS TEMpEraTur

uppVärMNiNgSTiD

ugNENS FuKTigHETSNiVå

KoNVEKTioNSugNENS 
FLäKT-EFFEKT

Du finner våra nya uppvärmnings-
instruktioner i slutet av katalogen, 
vid produktinformationstabellen. 



Vi har här på Lagerblad Foods funderat på hur vi bäst ska 
förklara vad vår verksamhet går ut på och hur vi eventuellt 
skiljer oss från andra livsmedelsproducenter. Vi vill gärna 
understryka tre olika huvudargument för att inleda ett 
kundförhållande med oss; dessa är samarbete, högklassiga 
produkter och det är en bra affär för kunden.

Med samarbete menar vi att vi strävar till partnering med 
kunden. Ett kundlöfte ska alltid hållas. Vi skräddarsyr och 
utvecklar gärna produkten så att den blir precis sådan 
som kunden önskar sig. Vår produktutveckling är mycket 
snabb och lyhörd för önskemål samt smaktrender. Vi har 
lärt oss att balansera rätt mellan kvalitet, råvaror, smak 
och produktionskostnader och kan nu erbjuda premium 
matkomponenter till för kunden vettiga priser. Vi vinnlägger 
oss om att hålla extremt hög leveranssäkerhet, både 
avseende produktkvalitet, kvantitet och tidtabell.  

Vår slogan är “Vi är köksmästare och inte kemister”. Det betyder 
att vår receptur grundar sig på klassisk gastronomi, hämtad 
från alldeles vanliga kokböcker. Våra produkter tillverkas av 
riktiga ingredienser och råvaror. Vi mal köttet själva, köper 
löken hel och steker produkterna i olja och smör. allt sker 
alltså som i ett hemmakök — vi har bara en större blender, 
stekpannorna är 2,5 meter i diameter, ugnen 15 meter lång 
och frysarna enorma. 

Våra produkter är färska i den bemärkelsen att de djupfryses 
direkt efter tillredning vilket garanterar lång hållbarhet med 
bibehållna högklassiga egenskaper. Eftersom vi gör tillredda 
frysprodukter så används tillsatsämnen i mycket begränsad 
utsträckning och i huvudsak för produktsäkerhetens skull. 
indirekta tillsatsämnen tillkommer ibland via t.ex. laktosfri 
grädde och andra mejeriprodukter så som ost och mjölk 
— dessa redovisar vi i detalj och helt öppet. 

Många av våra produkter är glutenfria och utan 
tillsatsämnen. alla produkter är dessutom laktosfria. 
Vi producerar gärna specifika produkter till våra kunder 
— allt enligt önskemål och överenskommelse. 

En viktig poäng vi gärna understryker är att kunden gör 
en bra affär genom att välja Lagerblad Foods produkter 
— som alla är djupfrysta, färdiga, högklassiga, och med en 
hemmalagad känsla. 

Lagerblad Foods färdiga frysprodukter leder till lägre 
svinn i matproduktionen — man sparar både egna, och 
omvärldens, pengar då man belastar miljön mindre. 
Lagerblad Foods färdiga frysprodukter har en hög och 
jämn kvalitet: Vår kund kan garanteras samma goda 
kvalitet dag ut och dag in, på varje ort och vid varje tillfälle 
— matgästen är nöjd och kommer på nytt.

Djupfrysningen av produkterna sker enskilt, dvs. varje 
köttbulle fryses in skilt för sig. Detta garanterar att kvaliten 
bibehålls och att det blir lättare för slutanvändaren att 
handskas med produkten. genom att använda Lagerblad 
Foods färdiga frysprodukter kan kunden ha färre kockar 
i köket eftersom inköp och tillredning är enkelt, kunden 
kan istället ha mera/bättre serveringspersonal och fokusera 
på att betjäna matgästen så bra som möjligt — matgästen 
är nöjd och kommer på nytt.

Lagerblads färdiga frysprodukter håller länge och är lätta 
att hantera — produkterna är mycket användarvänliga.

vi är kÖksmästare, iNte kemister
— hemLaGad mat i stÖrre skaLa
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Produktinformation 1.8.2016.
Näringsinnehåll per 100 g.
produkterna värms upp direkt ur frysen.
uppvärmningstiderna är riktgivande.
Kontrollera uppdaterad produktinformation 
på förpackningen!
* Produktens innertemperatur

0109 JäTTEKöTTBuLLE 50 g ca 100 5,0 740/180 12 4,4 4,0 0,3 1,9 13 1,1 1,7 ja

1002 TraDiTioNELL KöTTBuLLE 16 g ca 325 5,2 900/220 15 5,8 7,4 1,2 0,7 14 1,1 1,2 nej

1005 KöTTFärS, HEL, gN-DiMENSioNEraD ca 0,7 Kg 10 7,0 1000/240 17 6,5 8,0 0,3 0,9 15 1,2 1,4 nej

4002 cHoriZoBuLLE 8 g ca 750 6,0 1300/310 26 9,6 0,6 0,0 0,02 17 1,8 2,3 ja

4004 cHoriZoBuLLE 55 g ca 109 6,0 1400/330 29 10 0,0 0,0 0,0 16 2,0 2,5 ja

4005 LagErWurST KorVBiFF 100 g ca 55 5,5 1150/270 23 8,7 2,2 0,0 0,2 17 1,5 2,0 ja

4006 LagErWurST 60 g ca 90 5,4 950/220 19 7,0 1,1 1,1 0,0 17 1,5 1,9 ja

4007 uruguayaNSK cHoriZo 80 g ca 65 5,2 1160/280 24 8,7 0,0 0,0 0,0 15 1,7 2,1 ja

4013 gröNSaKSBiFF 90 g ca 66 6,0 710/170 9,0 2,6 18 1,7 2,1 5,0 1,1 1,2 ja

4051 ViLTKöTTBuLLE 30 g ca 200 6,0 670/160 7,7 3,7 5,5 0,8 0,6 18 1,0 1,2 nej

4062 FaLaFELBiFF 130 g ca 40 5,2 990/240 14 0,7 18 1,1 4,1 8,3 1,1 1,1 ja

4063 ärT-röDBETSBiFF 60 g ca 90 5,4 860/200 7,6 0,5 25 2,3 4,1 6,6 0,9 1,1 ja

4065 FaLaFELBiFF 60 g ca 90 5,4 990/240 14 0,7 18 1,1 4,1 8,3 1,1 1,1 ja

4067 FaLaFELBuLLE 16 g ca 375 6,0 1010/240 14 0,7 19 1,5 4,5 8,5 1,1 1,1 ja

4107 yTSTEKT NöTLEVEr i SKiVor 80–120 g ca 5,5 kg 5,5 653/156 6,7 2,2 2,4 0,0 0,0 21,1 0,8 1,1 ja

5001 gröNSaKSBuLLE 30 g ca167 5,0 800/190 10 3,3 19 1,4 2,3 6,0 1,1 1,2 nej

5201 HöNSFärSBuLLE 16 g ca 375 6,0 710/170 8,0 2,0 8,0 0,5 2,0 15 1,1 1,5 ja

6020 LöKFyLLD paNNBiFF 130 g ca 40 5,2 910/220 15 5,9 8,0 0,7 1,0 13 1,1 1,2 nej

6023 LEVErBiFF 100 g ca 52 5,2 750/180 8,5 4,0 16 1,8 0,9 9,0 1,1 1,2 ja

6030 KöTTBuLLE 16 g ca 375 6,0 710/170 12 4,3 4,0 0,6 1,8 12 1,1 1,7 ja

6031 KöTTBuLLE 8 g ca 750 6,0 720/170 13 4,9 4,0 0,6 1,8 12 1,1 1,7 ja

6034 iTaLiENSK KöTTBuLLE 16 g ca 375 6,0 1260/300 25 8,8 3,2 2,0 0,9 16 0,8 1,2 ja

6036 KöTTBuLLE 30 g ca 375 6,0 780/190 14 5,3 4,0 0,6 1,8 12 1,1 1,7 ja

6100 rEgNBågSForELL pirog 100 g 50 5,0 940/230 11 4,1 24 0,9 1,3 7,7 0,8 1,2 nej

6101 KöTTpirog 100 g 50 5,0 950/230 12 4,9 24 1,2 1,2 7 0,8 1,2 nej

6103 gröNSaKSpirog 100 g 50 5,0 980/230 12 4,1 25 0,5 3,5 5,4 0,6 1,0 nej

6221 KaNTarELLFyLLD paNNBiFF 130 g ca 40 5,2 910/220 16 6,1 8,0 1,0 1,0 13 1,0 1,2 nej

6800 äLgWaLLENBErgarE 140 g ca 40 5,6 950/230 15 7,2 7,0 0,7 0,4 14 1,0 1,2 nej

6804 VEgETariSK KoFTa 40 g ca 150 6,0 580/140 3,0 1,5 24 3,4 2,6 4,0 1,2 1,2 ja

6805 WaLLENBErgarE 100 g ca 55 5,5 890/210 12 4,9 2,3 2,3 0,0 25 1,6 1,7 ja

6810 äLgWaLLENBErgarE 100 g ca 50 5,0 950/230 16 7,6 7,1 0,7 0,4 15 1,0 1,2 nej

6812 BroiLErFärSBiFF À La KiEV 140 g ca 40 5,6 880/220 12 5,9 11 0,7 0,7 14 1,2 1,4 ei

6901 FLäSKScHNiTZEL, paNEraD För HaND 140 g ca 35 4,9 720/170 3,9 1,3 16 1,0 1,1 18 0,8 1,1 nej

7600 BroiLErFärSBiFF 40 g ca150 6,0 880/210 10 3,3 10 0,8 1,1 21 1,0 1,2 nej

7601 FLäSK-roTSaKSBiFF 40 g ca150 6,0 640/150 8,5 2,3 11 1,1 2,0 8,5 0,7 1,0 ja

8010 LaMMFärSBiFF FyLLD MED ViTLöKS- ocH örTSMör 130 g ca 40 5,2 1120/270 21 6,8 7,0 0,2 0,6 14 1,2 1,2 nej

8013 LaMM-NöTKöTTBuLLE 30 g ca 200 6,0 890/210 15 5,4 5,0 0,6 0,5 16 1,1 1,2 nej

8028 LaMMKöTTBuLLE 30 g ca 167 5,0 820/200 13 4,3 5,0 0,1 0,5 16 1,1 1,2 nej

8030 KöTTBuLLE 16 g ca 375 6,0 900/210 15 5,3 7,0 0,9 0,9 15 1,1 1,2 nej

8036 KöTT-BacoN-MaLTBuLLE 30 g ca 200 6,0 1160/280 18 6,9 14 0,3 0,9 15 1,4 1,6 nej

8060 BiFF À La LiNDSTröM 65 g ca 80 5,2 710/170 12 4,7 5,0 1,7 2,0 11 1,2 1,7 ja

8064 ViLTWaLLENBErgarE 100 g ca 50 5,0 880/210 13 6,5 7,1 1,0 0,4 16 1,2 1,2 nej

8065 BiFF À La LiNDSTröM 100 g ca 50 5,0 710/170 12 4,7 5,0 1,7 2,0 11 1,2 1,7 ja

8066 paNNBiFF 100 g ca 50 5,0 800/190 14 5,5 4,7 0,4 1,3 13 1,1 1,7 ja

8070 FärSBiFF 70 g ca 80 5,6 920/220 15 5,5 7,0 0,8 0,6 15 0,9 1,1 nej

8072 BacoN-FärSBiFF 140 g ca 40 5,6 1250/298 23 8,4 8,0 0,8 1,2 15 1,2 1,6 nej
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ja ja + - - - - - - + + - 140 °c 40 % 10 % 12 min Kött 61 %

ja ja + - - - - - - + - - 150 °c 40 % 10 % 10 min Kött 68 %

ja ja + - - - - - - + - - 140 °c 40 % 20 % 40 min Kött 74 %

ja ja - - - - - - - + + - 150 °c 40 % 10 % 18 min Kött 99 %

ja ja - - - - - - - + + - 140 °c 40 % 10 % 12 min Kött 99 %

ja ja - - - - - - + - + - 140 °c 40 % 10 % 14 min Kött 95 %

ja ja - - - - - - + - + - 150 °c 40 % 0 % 10 min Kött 89 %

ja ja - - - - - - - + + - 150 °c 40 % 0 % 12 min Kött 89 %

nej ja + - - - - - - - - - 140 °c 40 % 20 % 15 min grönsaker 64 %

ja ja  +  -  -  -  -  -  -  -  +  - 150 °c 40 % 10 % 15 min Kött 79 %

ja ja - - - - - - - - - - 140 °c 40 % 20 % 20 min Kikärter 74 %

ja ja  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 140 °c 40 % 20 % 15 min grönsaker 85 %

ja ja  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 140 °c 40 % 20 % 15 min Kikärter 74 %

ja ja  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 140 °c 40 % 20 % 10 min Kikärter 74 %

ja ja  -  -  -  -  -  -  -  +  -  - 150 °c 40 % 0 % 12-15 min. Hetta upp till 70 °c.* Lever 99 %

nej ja  + - -  - - - - - - - 140 °c 40 % 20 % 10 min grönsaker 66 %

ja ja  +  -  -  -  -  -  -  -  -  + 150 °c 40 % 10 % 10 min Kött 63 %

nej ja + - - - - - - + + - 130 °c 40 % 10 % 20 min Kött 60 %

nej ja - - - - - - - + - - 150 °c 40 % 0 % 12 min Lever 43 %

ja ja + - - - - - - + + - 150 °c 40 % 10 % 10 min Kött 59 %

ja ja  +  -  -  -  -  -  -  +  +  - 150 °c 40 % 10 % 18 min Kött 60 %

ja ja  -  -  -  -  -  -  -  +  +  - 150 °c 40 % 10 % 10 min Kött 89 %

ja ja  +  -  -  -  -  -  -  +  -  - 150 °c 40 % 10 % 10 min Kött 61 %

nej ja + + - - - - - - - - 150 °c 40 % 0 % 17 min Fisk 19 %

nej ja + - - - - - - + + - 150 °c 40 % 0 % 17 min Kött 17 %

nej ja + - - - - - - - - - 150 °c 40 % 0 % 17 min grönsaker 21 %

nej ja + - - - - - - + + - 130 °c 40 % 10 % 20 min Kött 60 %

nej ja + - - - - - - - + - 140 °c 40 % 10 % 16 min Kött 62 %

nej ja  -  -  -  -  +  -  -  -  -  - 200 °c 50 % 0 % 7 min grönsaker 78 %

nej ja  +  -  -  -  -  -  -  +  -  - 140 °c 40 % 10 % 14 min Kött 89 %

nej ja  +  -  -  -  -  -  -   -  +  - 140 °c 40 % 10 % 14 min Kött 62 %

nej ja  -  -  -  -  -  -  -  -  - + 200 °c 50 % 0 % 14 min Kött 54 %

ja ja  +  -  -  -  -  -  -  -  +  - 200 °c 40 % 0 % 12 min Kött 75 %

ja ja + - - - - - - - - + 140 °c 40 % 10 % 15 min Kött 75 %

ja ja  +  -  -  -  -  -  -  -  +  - 140 °c 40 % 10 % 15 min Kött 34 %

nej ja + - - - - - - + - - 130 °c 40 % 10 % 20 min Kött 70 %

ja ja + - - - - - - + - - 150 °c 40 % 10 % 15 min Kött 81 %

ja ja + - - - - - - - - - 150 °c 40 % 10 % 15 min Kött 82 %

ja ja + - - - - - - + + - 150 °c 40 % 10 % 10 min Kött 70 %

ja ja + - - - - - - + + - 150 °c 40 % 10 % 15 min Kött 73 %

ja ja + - - - - - - + - - 140 °c 40 % 10 % 12 min Kött 54 %

nej ja + - - - - - - - - - 140 °c 40 % 10 % 14 min Kött 58 %

ja ja + - - - - - - + - - 140 °c 40 % 10 % 14 min Kött 54 %

ja ja + - - - - - - + - - 140 °c 40 % 10 % 14 min Kött 62 %

ja ja + - - - - - - + + - 140 °c 40 % 10 % 12 min Kött 72 %

nej ja + - - - - - + + + - 140 °c 40 % 10 % 16 min Kött 75 %
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Produktinformation 1.8.2016.
Näringsinnehåll per 100 g.
produkterna värms upp direkt ur frysen.
uppvärmningstiderna är riktgivande.
Kontrollera uppdaterad produktinformation 
på förpackningen!
* Produktens innertemperatur

8073 BacoN-FärSBiFF 180 g ca 30 5,4 1250/298 23 8,4 8,0 0,8 1,2 15 1,5 1,6 nej

8091 paNNBiFF 130 g ca 40 5,2 1000/240 17 6,4 8,4 0,7 0,9 15 1,2 1,4 nej

8093 BiFF À La LiNDSTröM 130 g ca 40 5,2 760/180 11 4,3 10 2,1 1,4 11 1,7 2,0 nej

8094 JäTTEKöTTBuLLE 60 g ca 84 5,0 960/230 16 6,1 9,0 1,1 1,0 15 1,1 1,2 nej

8098 paNNBiFF 65 g ca 80 5,2 980/230 17 6,4 8,0 0,7 0,9 15 1,2 1,2 nej

8200 gäDDFärSBiFF 70 g ca 80 5,6 550/130 3,0 1,6 10 0,6 0,7 14 1,0 1,1 nej

8203 STEKT SiKLöJa ca 3,5 kg 3,5 930/220 15 2,9 3,0 0,2 0,8 20 1,8 1,9 nej

8208 STröMMiNgFärSBiFF 100 g ca 55 5,5 623/150 8,0 1,9 5,0 0,6 0,4 14 1,3 1,2 nej

8214 rEgNBågSForELL-MoroTSBuLLE 16 g ca 375 6,0 770/180 11 2,2 5,4 0,8 0,7 15 0,8 1,0 ja

8216 STröMMiNgSFärSBiFF, rågMJöLaD 70 g ca 80 5,6 650/160 8,0 2,0 6,4 0,6 0,5 14 1,1 1,2 nej

8217 rEgNBågSForELL-STröMMiNgSFärSBiFF 40 g ca 140 5,6 700/170 9,4 2,1 5,7 0,6 0,5 14 0,9 1,0 nej

8218 rEgNBågSForELLBuLLE MED HaVrESTrö 25 g ca 240 6,0 1000/240 11,2 2,8 16 1,0 1,1 16 0,8 1,2 nej

8225 STEKT STröMMiNg ca 3,5 kg 3,5 1060/250 19 4,1 3,2 0,2 0,6 16 1,8 1,9 nej

9863 TraDiTioNELL KöTTBuLLE 30 g ca 167 5,0 930/220 16 6,0 8,0 1,0 0,9 14 1,1 1,2 nej

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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nej ja + - - - - - + + + - 140 °c 40 % 10 % 20 min Kött 75 %

ja ja + - - - - - - + - - 140 °c 40 % 10 % 16 min Kött 73 %

ja ja + - - - - - - + - - 140 °c 40 % 10 % 16 min Kött 48 %

ja ja + - - - - - - + - - 140 °c 40 % 10 % 12 min Kött 69 %

ja ja + - - - - - - + - - 140 °c 40 % 10 % 12 min Kött 73 %

nej ja + + - - - - - - - - 130 °c 40 % 10 % 12 min Fisk 59 %

nej ja - + - - - - - - - - 200 °c 40 % 0 % 12 min Fisk 98 %

nej ja  +  +  -  -  -  -  -  -  -  - 130 °c 40 % 10 % 15 min Fisk 75 %

ja ja  +  +  -  -  -  -  -  -  -  - 150 °c 40 % 10 % 10 min Fisk 71 %

nej ja  +  +  -  -  -  -  -  -  -  - 140 °c 40 % 10 % 15 min Fisk 77 %

nej ja  +  +  -  -  -  -  -  -  -  - 140 °c 40 % 10 % 15 min Fisk 77 %

nej ja  +  +  -  -  -  -  -  -  -  - 150 °c 40 % 10 % 15 min Fisk 67 %

nej ja - + - - - - - - - - 220 °c 40 % 0 % 14 min Fisk 98 %

ja ja + - - - - - - + - - 150 °c 40 % 10 % 15 min Kött 68 %



KONTAKT

SVERIGE

Lagerblad Foods aB
Mäster Samuelsgatan 60

SE-11121 Stockholm

VD peter ahlm
peter.ahlm@lagerbladfoods.se

T: +46(0)8-505 167 10
D: +46(0)734-47 95 75

www.lagerbladfoods.se

FINLAND

Lagerblad Foods oy
Hermanstads Strandväg 20

Fi-00580 Helsingfors
FiNLaND

VD Mika Lindfors
mika.lindfors@lagerbladfoods.fi

Tel. +358 (0)10 832 7007

Marknads- och försäljningsassistent 
Lotta Miiros

lotta.miiros@lagerbladfoods.fi 
Tel. +358 (0)50 588 4216

www.lagerbladfoods.fi


