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EN ÅTERGÅNG TILL DET KLASSISKA KÖKET 
PÅ ETT MODERNT SÄTT!

Lagerblad Foods började som två 
köksmästares dröm om att laga god 
husmanskost i stor skala — numera är 
bolaget ett mångsidigt livsmedelsbo-
lag, 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 bi-
drar till att vi kan undvika en hel mängd 
konserveringsmedel. Stor- och restau-
rangköken har mycket att vinna

genom att övergå till att använda frys-
produkter. 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 tradi-
tionella, våra produkter ska smaka och 
kännas hemlagade.

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

lagerbladfoods.se

Serveringstips: Servera de läckra Ärt-kålrotsbif-
farna med rostad blomkål, ärtpuré och vermicelli.
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9863 TRADITIONELL 
KÖTTBULLE 30 G

8030 KÖTTBULLE 16 G1002 TRADITIONELL 
KÖTTBULLE 16 G

Premium nötköttbulle tillagad av högkvali-
tativa råvaror efter vårt traditionella recept. 
Vi hackar löken och maler färsen själva för 
att sedan kontaktsteka bullarna tills färgen 
är helt rätt. Resultatet är en köttbulle som 
både ser ut och smakar som en hemlagad. 
Denna köttbulle kommer i mindre format för 
att ge ett alternativ till våra kunder.

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

Nötkött, lök, ägg, vatten, skorpmjöl 
(vete), salt, kryddor (svart-, cayen-
ne- och vitpeppar, chili, paprika, vit-
lök, spiskummin, oregano, koriander, 
gurkmeja, bockhornsklöver, fänkål, 
ingefära), rybsolja. Kötthalt 68 %.

Martin & Servera  357111
Svensk Cater  1002

Martin & Servera 357129
Svensk Cater 9863
Skara gross 110210

Svensk Cater 8030

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Premium nötköttbulle tillagad av högkvali-
tativa råvaror efter vårt traditionella recept. 
Vi hackar löken och maler färsen själva för 
att sedan kontaktsteka bullarna tills färgen 
är helt rätt. Resultatet är en köttbulle som 
både ser ut och smakar som en hemlagad. 

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

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

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Premium nötköttbulle tillagad av högkvali-
tativa råvaror efter vårt traditionella recept. 
Vi hackar löken och maler färsen själva för 
att sedan kontakt-steka bullarna tills ytan är 
helt perfekt. Resultatet är en köttbulle som 
både ser ut och smakar som en hemlagad.

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, vit-
lök, spiskummin, oregano, koriander, 
gurkmeja, bockhornsklöver, fänkål, cay-
enne, ingefära), rypsolja. Kötthalt 70 %.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

6036 KÖTTBULLE 16 G 

En glutenfri premium nötköttbulle tillagad 
av högkvalitativa råvaror efter vårt tradi-
tionella recept. Vi hackar löken och maler 
färsen själva för att sedan kontaktsteka 
bullarna tills ytan är helt perfekt. Resultatet 
är en köttbulle som både ser ut och smakar 
som en hemlagad. 

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

Nötkött, potatis, lök, ägg, vatten, pota-
tisfiber, salt, stabiliseringsmedel (E450), 
kryddor (cayenne-, svart- och vitpep-
par, chili, paprika, vitlök, spiskummin, 
oregano, rypsolja. Kötthalt 61 %.

Svensk Cater 6036
Martin & Servera 356675

GLUTENFRI, MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Menigo 408748

3360 GOURMET KÖTTBULLE 30 G

En traditionell köttbulle med ren, balanserad 
och fyllig smak. En perfekt komponent för en 
balanserad måltid.

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

Griskött, ägg, lök, skorpmjöl (vete), vat-
ten, laktosfri grädde [grädde, stabilise-
ringsmedel (E407)], salt, svart-, krydd- 
och vitpeppar, rybsolja. Kötthalt 70 %.

LAKTOSFRI.

8036 KÖTT-BACON 
-MALTBULLE 30 G 

En mycket smakrik och saftig köttbulle som 
har en hög kötthalt och en tydlig smak av 
bacon och malt. Köttbullen passar utmärkt 
att servera som pub-meny, finare lunch eller 
à la carte med klassiska tillbehör.

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

Nötkött (64 %), ägg , bacon (9 %) [f läsk, 
vatten, salt, antioxidationsmedel 
(E301), konserveringsmedel (E250), 
rökarom], maltdryckextrakt, kornmalt, 
rågmalt, vatten, färg (E150c), humle 
extrakt, konserveringsmedel (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 %

Martin&Servera  479527

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.
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4051 VILTKÖTTBULLE 30 G 6034 ITALIENSK KÖTTBULLE 16 G8028 LAMMKÖTTBULLE 30 G

Köttbulle gjord på bästa lammkött, vilken vi 
maler själva för bästa resultat. Traditionellt 
recept med klassisk smak och hög kötthalt.

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

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

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

Kronhjortskött 54 %, griskött 25 %, lök, 
ägg, vatten, skorpmjöl (vetemjöl, salt, 
jäst), salt, kryddor (koriander, spiskum-
min, gurkmeja, bockhornsklöver, fänkål, 
svart-, vit- och kryddpeppar, cayenne, 
ingefära, chili, paprika, vitlök, oregano, 
enbär, rosmarin, timjan, muskotnöt, ka-
nel, nejlika), rypsolja. Kötthalt 79 %

Griskött 77%, rostad paprika (paprika, 
vatten, salt, vinäger, socker), nötkött 
12%, soltorkade tomater [tomat, salt, 
konserveringsmedel (E224)], vatten, 
lök, köttprotein (gris), kapris (kapris, 
vatten, salt, surhetsreglerande medel 
(E330)], kryddor (basilika, persilja, ore-
gano, svartpeppar), stabiliseringsmedel 
(E450), rypsolja. Kötthalt 89 %.

Lammkött, vatten, ägg, lök, skorpmjöl 
(vete), salt, kryddor (svart- och vit-
peppar, gurkmeja, ingefära, dill, kor-
iander, basilika, kummin, bockhorn-
sklöver, chili, vitlök, timjan, mynta), 
rybsolja. Kötthalt 82 %.

Svensk Cater 4051 Svensk Cater 6034Menigo 407291
Svensk Cater 8028

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG.MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Serveringstips: servera våra viltköttbullar med 
rårörda lingon och potatismos.
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Martin & Servera 479840
Svensk Cater 4002

Martin &Servera 267815

4004 CHORIZOBULLE 55 G

En välkryddad köttbulle i större format med 
mycket hög kötthalt. Mångsidig och mycket 
smakrik, högkvalitets köttbulle.

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

Gris- (85 %) och nötkött (14 %), vat-
ten, köttprotein (gris), salt, kryddor 
(cayenne- och svartpeppar, paprika, 
koriander, persilja, mejram, timjan), 
lök, färsk vitlök, stabiliseringsmedel 
(E450), rybsolja. Kötthalt 99 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG.

4002 CHORIZOBULLE 8 G

En liten och välkryddad köttbulle med 
mycket hög kötthalt. Mångsidig och myck-
et smakrik, högkvalitets köttbulle. Den kan 
med fördel användas i t.ex. sallader eller 
med pasta.

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

Gris- (85 %) och nötkött (14 %), vat-
ten, köttprotein (gris), salt, kryddor 
(cayenne- och svartpeppar, paprika, 
koriander, persilja, mejram, timjan), 
lök, färsk vitlök, stabiliseringsmedel 
(E450), rybsolja. Kötthalt 99 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG.

Serveringstips: Fyll en 
baguette med chorizobul-
lar, sallad, tomat, lök, 
cheddarost och en god sås. 
Servera med tortillachips.

8098 PANNBIFF 65 G 8091 PANNBIFF 130 G

En traditionell pannbiff av nöt med hög kött-
halt som är baserat på klassiskt recept utan 
tillsatser. 

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

Nötkött, ägg, vatten, skorpmjöl (vete), 
lök, salt, svart- och kryddpeppar, 
rybsolja. Kötthalt 73 %

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

En traditionell pannbiff av nöt med hög kött-
halt som är baserat på klassiskt recept utan 
tillsatser. 

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

Nötkött 73 %, ägg , vatten, skorpmjöl 
(vetemjöl, salt, jäst), lök, salt, rypsolja, 
krydd- och svartpeppar.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera 479923
Lundbergs Fast Food Cafe 8098

Svensk Cater 8091

3362 GOURMET PANNBIFF 130 G 

En traditionell pannbiff av nöt med hög kött-
halt som är baserat på klassiskt recept utan 
tillsatser. 

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

Ingredienser: Griskött 70 % (Finland), 
ägg, lök, skorpmjöl (vetemjöl, 
salt, jäst), vatten, laktosfri grädde 
[grädde, stabiliseringsmedel (E407)], 
salt, svart-, krydd- och vitpeppar, 
rybsolja.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Menigo 408823

Förtroende och kvalitet är hörnstenarna för 
Lagerblads företagsansvar och värderingar.
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Svensk Cater 8064

8064 VILTWALLENBERGARE 100 G

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

Kronhjortkött 58 %, laktosfri grädde 
[grädde, surhetsreglerande medel 
(E331), stabiliseringsmedel (E407), 
mjölkpulver), ägg, skorpmjöl (vete-
mjöl, salt, jäst), salt, kryddor (vit- och 
svartpeppar, enbär, rosmarin, timjan, 
muskotnöt, kanel, nejlika), laktosfritt 
smör (grädde, salt, syrakultur), rypsolja.

LAKTOSFRI.

Svensk Cater 6810

6810 ÄLGWALLENBERGARE 100 G

En klassik Wallenbergare tillagad på älgkött. 
En produkt som ger härlig smakupplevelse 
som hör hösten till såsom vilt, enbär och ros-
marin.

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

Älg- (43 %) och griskött (19 %), lakto-
sfri grädde [grädde, stabiliserings-
medel (E407)], ägg, skorpmjöl (vete), 
salt, kryddor (enbär, vitpeppar, rosma-
rin, svartpeppar, timjan, muskotnöt, 
kanel, nejlika), laktosfritt smör (gräd-
de, salt, syrakultur), rybsolja. Kötthalt 
62 %

LAKTOSFRI.

Martin & Servera 477703
Svensk Cater 6800

6800 ÄLGWALLENBERGARE 140 G

En klassik Wallenbergare tillagad på älgkött. 
En produkt som ger härlig smakupplevelse 
som hör hösten till såsom vilt, enbär och ros-
marin.

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

Älg- (43 %) och griskött (19 %), lakto-
sfri grädde [grädde, stabiliserings-
medel (E407)], ägg, skorpmjöl (vete), 
salt, kryddor (enbär, vitpeppar, rosma-
rin, svartpeppar, timjan, muskotnöt, 
kanel, nejlika), laktosfritt smör (gräd-
de, salt, syrakultur), rybsolja. Kötthalt 
62 %. 

LAKTOSFRI.

Martin & Servera 255612

Martin & Servera 479709
Menigo 407293

6000 PANNBIFF MED PEPPARSÅS-
FYLLNING 130 G

Saftig och välkryddad pannbiff med pep-
parsåsfyllning. Smidig att servera till många.

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

Nötkött 58 %, ägg, vatten, skorpmjöl 
(vetemjöl, salt, jäst), lök, salt, ryps-
olja, kryddpeppar, fyllning (laktosfri 
mjölk, köttbuljong (bl.a. vatten, ben 
från nöt, tomatpuré, morot, palster-
nacka, kryddor), vatten, creme fraiche 
(grädde, syrningskultur), modifie-
rad majsstärkelse, svartvinbärsgele 
[socker, svartvinbärssaft, gelerings-
medel (E440), surhetsreglerande 
medel (E330), konserveringsmedel 
(E202)], laktosfritt smör (grädde, salt, 
syrningskultur), senap (vatten, glu-
kos-fruktossirap, senapsfrå , sprität-
tika, rypsolja, salt, färgämne (E150c, 
E160a), chiliarom), salt, svartpeppar, 
gelatin (gris), färgämne (E150a), ryps-
olja, på ytan svartpeppar.

Menigo 407294
Svensk Cater 6020

Svensk Cater 6221

6020 LÖKFYLLD PANNBIFF 130 G6221 KANTARELLFYLLD 
PANNBIFF 130 G En traditionell lökbiff i omvänd ordning, den 

smörstekta löken är inlagd i den klassiska 
pannbiffen för att ge en fyllig löksmak.

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

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

Biff [nötkött, ägg, vatten, skorpmjöl 
(vete), lök, salt, svart- och kryddpep-
par], fyllning [lök (15 %), laktosfritt 
smör (grädde, salt, syrakultur), vete-
mjöl, sirap, gelatin (gris), socker, salt, 
svartpeppar, citronsaft [vatten, citron-
juicekoncentrat, socker, konserverings-
medel (E202)], rybsolja. Kötthalt 60 %.

Biff  [nötkött 60 %, ägg, vatten, skorp-
mjöl  (vetemjöl, salt, jäst), lök, salt, 
svart- och kryddpeppar], fyllning [lak-
tosfri grädde (grädde, surhetsregle-
rande medel (E331), stabiliseringsmedel 
(E407), mjölkpulver), kantarell (4 %), 
lök, vittvin, kornstärkelse, laktosfritt 
smör (grädde, salt, syrakultur), persilja, 
salt, gelatin (gris), svartpeppar], rypsol-
ja.

LAKTOSFRI.LAKTOSFRI.

LAKTOSFRI.

8060 BIFF À LA LINDSTRÖM 65 G

Biff á la Lindström efter klassiskt recept med 
nötkött, inlagd rödbeta och ättiksgurka. Bif-
fen har en vackert röd färg och en balanse-
rad smak.

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

Nötkött, ättiksrödbeta [21 %, rödbeta, 
vatten, socker, ättiksyra, salt, konserve-
ringsmedel (E211, E202), kryddor], pota-
tis, ägg, ättiksgurka [9 %, gurka, vatten, 
socker, salt, ättika, extrakt, sötnings-
medel (E954)], lök, vatten, potatisfiber, 
salt, kryddor (svartpeppar, vitpeppar, 
libsticka), stabiliseringsmedel (E450), 
rybsolja. Kötthalt 54 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.
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Menigo 408958

1005 KÖTTFÄRSLIMPA, HEL, 
GASTRONORM STORLEK CA 700 G

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

Nötkött 74 %, ägg, vatten, lök, skorp-
mjöl , (vetemjöl, salt, jäst), salt, krydd- 
och svartpeppar, rypsolja.

Martin & Servera 587360
Menigo 408826
Svensk Cater 6901

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.

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

Gris yttrefilé, skorpmjöl (vete), ägg, 
vatten, salt, vitpeppar, rybsolja. 
Kötthalt 75 %.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

8070 FÄRSBIFF 70 G

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

Nötkött 46 %, griskött 26 %, ägg , vat-
ten, skorpmjöl (vetemjöl, salt, jäst), 
lök, salt, svart- och kryddpeppar, 
rypsolja. Kötthalt 72 %.

Svensk Cater 8070

Martin&Servera  477604
Menigo 407295
Svensk Cater 8010

8010 LAMMFÄRSBIFF FYLLD MED 
VITLÖKS- OCH ÖRTSMÖR 130 G

En av våra mest populära produkter där 
smaken av lamm, vitlök och örter i kombina-
tion med den höga kötthalten ger en fantas-
tisk smakupplevelse. Biffen är tillagad på de 
bästa råvarorna och allt görs från grunden 
där vi både mal lammfärsen och blandar 
örtsmöret själva.

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

Biff [lammkött (42 %), nötkött (28 %), 
vatten, ägg, lök, skorpmjöl (vete), 
salt, kryddor (gurkmeja, ingefära, dill, 
koriander, basilika, kummin, bock-
hornsklöver, chili, vitlök, svart- och 
vitpeppar, timjan, mynta)], fyllning 
(laktosfritt smör (10 %, grädde, salt, 
syrakultur), skorpmjöl (vete), färsk vit-
lök (1 %), örter (1 % persilja, mynta) 
salt, kryddor (svartpeppar, gurkmeja, 
koriander, ingefära, dill, basilika, kum-
min, bockhornsklöver, chili, vitlök), ry-
bsolja. Kötthalt 70 %.

LAKTOSFRI.

Serveringstips: Servera vår schnitzel med en citronskiva, 
krysssmör, kapris och friterad persilja. Som tillbehör passar det 
lika bra med ärtpotatismos, potatissallad eller pommes frites. 
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4007 URUGUAYANSK 
CHORIZO 80 G 

En mycket kryddig Chorizo smaksatt med 
inspiration från Uruguay. Här blandas rå-
korvens höga kvalitet med enkelheten av 
tillredd korv. Kötthalten är hög och vi har 
malt köttet grovt för att få en rustik och köt-
tig konsistens.

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

Gris- (77 %) och nötkött (12 %), vat-
ten, köttprotein (gris), salt, kryddor 
(cayenne- och svartpeppar, paprika, 
koriander, persilja, mejram, timjan), 
lök, färsk vitlök, stabiliseringsmedel 
(E450), gristarm (korvhölje), rybsolja. 
Kötthalt 89 %

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

4006 LAGERWURST 60 G 

En smakrik högköttskorv med en välbalan-
serad kryddning som passar lika bra att ser-
vera med ett surdegsbröd, grov senap och 
surkål som på en tallrik med valfria tillbehör. 
Lagerwursten har en fin stekyta och ett per-
fekt bett.

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

Griskött, vatten, lök, salt, köttprotein 
(gris), sirap, kryddor (senapsfrö, muskot-
nöt, svartpeppar, basilika, ingefära, spis-
kummin, koriander), färsk vitlök, stabili-
seringsmedel (E450), fårtarm (korvhölje), 
rybsolja. Kötthalt 89 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera 593939
Svensk Cater 4006

5201 HÖNSFÄRSBULLE 16 G

En mild och god hönsfärsbulle gjord på kött 
av finska värphöns. Fungerar som bra bas 
och kan modifieras med såser och tillbehör 
till en balanserad måltid. 

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

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

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera 479626

Martin & Servera 592873
Svensk Cater 4007

7600 BROILERFÄRSBIFF 40 G

En enkel kycklingbiff med mild smak och ljus 
färg som fungerar som bra bas och kan mo-
difieras med såser och tillbehör till en balan-
serad måltid. Köttet består av mört broilerlår 
och –filé som vi maler själva.

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

Broilerkött, ägg, vatten, skorpmjöl 
(vete), lök, limesaft (lime, konserve-
ringsmedel [kaliumdisulfit/E224]), 
salt, svart- och kryddpeppar, rybsolja. 
Kötthalt 75 %.
MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin&Servera 267831
Svensk Cater 7600

Martin&Servera 481937

4107 LEVERBIFF 100 G

En klassisk leverbiff på finsk nötlever som är 
fri från tillsatser och har en mycket fin och 
balanserad smak av lever, potatis, lök och 
kryddor.

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 %.
GLUTENFRI. LAKTOSFRI.
INNEHÅLLER INTE ÄGG.

8214 REGNBÅGSLAX-
MOROTSBULLE 16 G

Fiskbulle med ren smak av regnbågslax och 
hög fiskhalt. Moroten ger bullen en fin färg 
och en fyllig smak. Utmärkt produkt att va-
riera med olika tillbehör.

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

Regnbågslax (Oncorhynchus mykiss, 
odlad i Finland/Sverige), morot (14 
%), ägg, vatten, potatisflinga (potatis, 
emulgeringsmedel [E471], surhetsreg-
lerande medel [E330, E331], stabilise-
ringsmedel [E450], antioxidationsmedel 
[E300, E304]), salt, vitpeppar, rybsolja. 
Fiskhalt 71 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera 546465



ÄRT-KÅLROTSBIFF MED BÖN- RÖDÅDRAD SYRA BULGUR 
(receptet är för ca 10 personer)

Ärt-kålrotsbiff art nr 4074   1,2 kg

Bön-rödådrad syra bulgur:

Bulgur vete     350 g
Kokande grönsaksbuljong   1,5 liter
Rödådrad syra, finhackad   1 kruka
Rund böna, färdig, skivad t.ex. Haricots verts 300 g

Mät bulgur i en skål, häll på den heta grönsaksbuljongen och täck med lock.
Låt stå ca. 30min, lägg till de skivade gröna bönorna och rödådrad syra
servera varm 

RÖDBETSRAND:

Naturell yoghurt   300 g
Rostade rödbetor   200 g  

Tvätta rödbetorna väl. Sätt i foliepapper och grädda i ugn 160 °C  
Kyl ner rödbetorna, skala och riv.
Kombinera yoghurt och den rivna rödbetan, krydda med salt och peppar 

Rostade mini tomater:   500 g
Pensla tomaterna med rybsolja 
Sätt på ugnsplåt och rosta i ugn 160 °C tills skalet lossnar. Skala och kyl ner 

Dekorera med  örter
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4067 FALAFELBULLE 16 G

En av våra populäraste produkter, falafelbif-
fen, 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.

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

Kikärt, vatten, lök, persilja, rismjöl, 
koriander, salt, vitlök, kummin, 
matsoda, rybsolja. Kikärtshalt 74 %. 

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

Martin & Servera 357194
Martin & Servera Restaurangbutiker 
art.nr. 3510
Svensk Cater 4067

Martin & Servera 357178
Svensk Cater 5001

Martin & Servera 357186
Svensk Cater 4013

Martin & Servera 479915
Martin & Servera Restaurangbutiker 
art.nr 3511
Menigo 408398
Svensk Cater 4065
Axfood 101267716

Som biff är falafeln 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 gjutjärnspan-
na för att få en fin yta.

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

Kikärt, vatten, lök, persilja, rismjöl, 
koriander, salt, vitlök, kummin, 
matsoda, rybsolja. Kikärtshalt 74 %. 

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

4065 FALAFELBIFF 60 G

Martin & Servera 357368
Svensk Cater 4062

Som biff är falafeln 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 gjutjärnspan-
na för att få en fin yta.

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

Kikärt, vatten, lök, persilja, rismjöl, 
koriander, salt, vitlök, kummin, 
matsoda, rybsolja. Kikärtshalt 74 %. 

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

4062 FALAFELBIFF 130 G 5001 GRÖNSAKSBULLE 30 G

Förutom grönsaker innehåller vår grönsaks-
bulle även en aning grädde och Emmen-
tal-ost för att ge en fyllig smak och mjuk 
konsistens.

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

Grönsaker (potatis, morot, spenat, 
purjolök, palsternacka), skorpmjöl 
(vete), laktosfri Emmentalost (mjölk , 
syrakultur, salt), laktosfri grädde 
(grädde, förtjockningsmedel [E407]), 
vatten, ägg, olivolja, ris, salt, kryddor 
(cayenne- och svartpeppar, timjan, 
salvia, mejram), rybsolja. 
Grönsakshalt 66 %.
LAKTOSFRI.

4013 GRÖNSAKSBIFF 90 G

Grönsaksbiffen med en bas av potatis, 
innehåller purjolök samt rotsaker som mo-
rot och palsternacka. Grönsakerna kommer 
färska till oss varefter vi behandlar dem var-
samt för att få till stånd en bra al dente kon-
sistens innan de tillsätts i potatismassan.

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

Grönsaker (potatis, morot, purjolök, 
palsternacka), vatten, potatisflinga 
(potatis, emulgeringsmedel [E471], 
surhetsreglerande medel [E330, E331], 
stabiliseringsmedel [E450], antiox-
idationsmedel [E300]), laktosfri Em-
mentalost (mjölk , syrakultur, salt), 
laktosfri grädde (grädde, surhetsreg-
lerande medel [E331], stabiliserings-
medel [E407], mjölkpulver), ägg, ris, 
olivolja, kryddor (koriander, spiskum-
min, gurkmeja, bockhornsklöver, fän-
kål, svartpeppar, cayenne, ingefära, 
vitpeppar, paprika, timjan, muskotnöt, 
chili, vitlök, oregano), salt, rybsolja. 
Grönsakshalt 64 %.

GLUTENFRI. LAKTOSFRI.

Serveringstips: 
Falafelbiffen kan använ-
das i sallader, burgare eller 
wraps. Här serveras den 
med tabboulah sallad och 
koriander yoghurt. Recep-
tet finns på vår hemsida.

Alla våra produkter 
är laktosfria!



11

Martin & Servera 299479

Läckra vegetariska biffar som passar vega-
ner. Enkel att variera. Hög och jämn kvalitet. 
Utmärkt till bufféer, sandwich eller sallad

Tillredd. Djupfryst. 
ca 110 st. x 50 g = 5,5 kg

Ärt (57 %), kålrot (35 %), rismjöl, lök, 
kryddor (gurkmeja, chili, koriander), 
salt, ingefära, socker, rypsolja. 

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

4074 ÄRT-KÅLROTSBIFF 50 G

Martin & Servera 255554

Läckra vegetariska biffar som passar vega-
ner. Enkel att variera. Hög och jämn kvalitet. 
Utmärkt till bufféer, sandwich eller sallad

Tillredd. Djupfryst. 
ca 110 st. x 50 g = 5,5 kg

Kikärt (59 %), morot (35 %), rismjöl, 
lök, kryddor (koriander, kummin, 
fänkål, citronskal), salt, jäsningsmedel  
(E500), rypsolja.

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

4073 KIKÄRT-MOROTSBIFF 50 G

Martin & Servera 587766
Svensk Cater 4071

Martin & Servera 356600
Martin & Servera Restaurangbutiker 
art.nr. 3523
Svensk Cater 6804
Axfood 101267714

Vår populära vegetariska kofta i en version 
utan färskost, som passar även veganer. Väl-
kryddad vegetarisk Kofta med en hög grön-
sakshalt och tydliga indiska smaker.

Välkryddad vegetarisk Kofta med en hög 
grönsakshalt och tydliga indiska smaker. 
Servera gärna Koftan med sallad, råkost, ris 
och yoghurt- eller tomat/chilisås.

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

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

Grönsaker (ärt, morot, potatis, spe-
nat), modifierad majsstärkelse, vatten, 
havre, rapsolja, emulgeringsmedel 
(E472e), stabiliseringsmedel (E415), 
salt, grön chili, ingefärspasta [inge-
fära, ättika, sojaolja, socker, salt, sur-
hetsreglerande medel (E300, E330)], 
spiskummin, rybsolja. Grönsakshalt 
85 %.

Grönsaker (ärt, morot, potatis, spe-
nat), modiferad majsstärkelse, laktos-
fri färskost (mjölk , grädde, salt, syra-
kultur), grön chili, salt, ingefärspasta 
[ingefära, vinäger, sojaolja, socker, 
salt, surhetsreglerande medel (E300, 
E330], spiskummin, rybsolja. Grön-
sakshalt 78 %

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. INNEHÅLLER INTE 
ÄGG. PASSAR VEGANER.

GLUTENFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG.

4071 VEGE KOFTA 40 G 6804 VEGETARISK KOFTA 40 G

4063 ÄRT-RÖDBETSBIFF 60 G

Ärt-Rödbetsbiffen är en nordisk variant på 
den klassiska Falafel tillagad på gröna ärtor 
och rödbetor i stället för kikärtor. Den kan 
med fördel användas i t.ex. sallader, burgare 
eller wraps, den fungerar som en lite annor-
lunda variant till den traditionella bullen. 
Biffen steks i rikligt med rybsolja på gjut-
järnspanna för att få en fin yta.

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

Gröna ärter (64 %), rödbeta (21 %), 
vatten, lök, rismjöl, salt, matsoda, 
kryddor (mejram, muskotnöt, chili, 
paprika, vitlök, spiskummin, oregano), 
rybsolja. Grönsakshalt 85 %.

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

Martin & Servera 354431
Martin & Servera Restaurangbutiker 
art.nr. 3510
Menigo 408400
Svensk Cater 4063
Axfood 101267779

Martin & Servera 255448

Läckra vegetariska biffar som passar vega-
ner. Utmärkt till bufféer, sandwich eller sal-
lad

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

Kikärt (32%), ärt, quinoa (14%), grönkål, 
spenat, glutenfri havrekli, rypsolja , 
solrosfrö, rismjöl, ärtprotein, basilika, 
persilja, salt, timjan, limeblad.

GLUTENFRI. INNEHÅLLER HAVRE. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG. MJÖLFRI. 
LAKTOSFRI. PASSAR VEGANER.

4082 KIKÄRT-QUINOABIFF 40 G



lagerbladfoods.se

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

SALES SUPPORT SWEDEN AB

Box 5165
102 44 Stockholm

Besök: Riddargatan 19
114 57 Stockholm

T: 08–545 810 30
F: 08–660 47 90
E: info@salessupport.se

www.salessupport.se

REGIONSANSVARIGA FÖRSÄLJNING

Phone:   08 545 810 30
Fax:    08 660 47 90
www.salessupport.se  

Rikskunder Foodservice Johan Rahme:   076 645 95 67
Södra Sverige Marcus Gustavsson:    070 330 09 27
Västra Sverige Isabelle Bengtsson:    076 645 95 34
Mellan Sverige Josef Berger:    070 328 38 01
Södra Stockholm och Norrland Anders Brattén:   076 834 79 18
Norra Stockholm och Norrland Mikael Ström:   072 732 28 15  


