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En återgång till det klassiska köket
 på ett modernt sätt!

Lagerblad Foods började som två finska 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 korvarna tillverkas med 

samma kärlek och omsorg som man gjorde i ”farmors kök”; av 

äkta råvaror och enligt klassiska recept - vilket även märks i slut-

resultatet.

Idag så har vi även utökat vårt sortiment med flera veganska och 

vegetariska produkter i vårt ”kök”.

Konservering genom djupfrysning bidrar till att vi kan undvika 

en hel mängd konserveringsmedel. 

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 produkter och vår anläggning, ja 

också i allra högsta grad, över vår kunniga och motiverade per-

sonal, som till stora delar har varit med från början.

Kännedomen om Lagerblad Foods i 
Sverige och våra produkter ökar! 

Fler och fler jobbar hemma och vill äta vällagad mat. Här kan vi 

på Lagerblad Foods hjälpa till för att ni i butiken ska kunna få 

känslan i era måltider att vara hemlagade.

Idag säljs våra produkter uteslutande till restauranger och caféer, 

men nu öppnar vi dörren för att även ni på butikssidan ska få 

tillgång till våra produkter.

Vi vet att i många, inte alla, har man inte möjligheten att laga alla 

rätter ifrån grunden i butiken och då kan vi vara en bra genväg. 

Allt ifrån våra köttbullar som är lagade på traditionellt vis till ve-

ganska och vegetariska alternativ både för delikatessdisken och 

för matlådorna.

Vi sätter en ära i att hålla våra produkter så rena som möjligt ifrån 

tillsatser och allergener samtidigt som de ska smaka som hem-

lagat. Vi lyssnar på våra kunder och är flexibla i det vi gör, men 

vi ger aldrig avkall på att tillföra allergener som soja, nötter eller 

sesamfrön i vår produktion. Det skapar en trygghet i våra 

produkter.

Vår policy med renhet och enkelhet i våra produkter fortsät-

ter och går hand i hand med den trend som nu är att fler 

och fler vill äta bra mat. I den andan har vi tagit fram fler pro-

dukter som bygger på klassiska recept men också trenden 

att äta mer vegetariskt. För enkelheten skull gör vi majorite-

ten av våra vegetariska produkter veganska – då utesluter vi 

ingen.

Våra produkter levereras fryst till er = inget svinn och i 
tinat skick håller de 4-6 dagar i 4 plusgrader

Med de få orden hoppas och önskar vi Smaklig måltid,.

Lotta & Magnus
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I mitt arbete som produktionsansvarig så lägger jag stor vär-

dering och yrkesstolthet i att veta att jag alltid serverar bra och 

vällagad mat till våra kunder. Tid är dock en utmaning och man 

hinner inte alltid göra alla moment från grunden. Då är Lager-

blad Foods en stor bidragande faktor till att jag alltid lyckas ska-

pa en känsla av riktig hemlagad mat som jag kan servera med 

stolthet. Vi har sett en stor positiv utveckling av vår butikslaga-

de mat sedan vi övergick till Lagerblad Foods och vi får väldigt 

mycket positiv feedback från våra kunder varje gång de väljer 

våra luncher. Storfavoriterna i just vår butik är det vegetariska ut-

budet, nötköttbullarna och såklart kvargpannkakan.  

Evelinne 
ICA Supermarket Sjöstaden
  

”Vi har ökat som tusan i matbaren och era produkter har verk-
ligen hjälpt till med det lyftet jag ville göra när jag kom hit. Jag 
får så mycket beröm för alla rätter och de vegetariska alternati-
ven är folk som besatta av, så himla roligt! ”
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6034 ITALIENSK KÖTTBULLE 16 G

En köttbulle som smakar Italien. Innehåller 
bland annat soltorkade tomater, rostad pap-
rika, kapris, basilika och oregano. Fungerar 
lika bra med pasta, risotto, potatismos och 
sallad. Passar även till förrättsbordet. Aller-
genvänlig! 

Köttbullar
- VI FRITERAR INTE VÅRA KÖTTBULLAR

- VÅRA KÖTTBULLAR VINNER PÅ VARMHÅLLNING

1002 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 kontaksteka 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 68 %, lök, ägg, vatten, skorpmjöl 
(vetemjöl, jäst, salt), salt, kryddor (svart-, 
cayenne- och vitpeppar, chili, paprika, vitlök, 
spiskummin, oregano, koriander, gurkmeja, 
bockhornsklöver, fänkål, ingefära), rybsolja. 

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera   357111
Menigo  409601
Svensk Cater   1002
Mårdskog & Lindkvist  1002
Björk & Magnusson   60075
Allmans   7762

8030 KÖTTBULLE 16 G

Premium nötköttbulle tillagad av högkvali-
tativa råvaror efter vårt traditionella recept. 
Vi hackar löken och maler färsen själva för 
att sedan kontaksteka bullarna tills färgen 
är helt rätt. 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 %, fläskkött 26 %, lök, ägg, vat-
ten, skorpmjöl (vetemjöl, salt, jäst), salt, 
kryddor (svart- och vitpeppar, chili, papri-
ka, vitlök, spiskummin, oregano, koriander, 
gurkmeja, bockhornsklöver, fänkål, cayen-
ne, ingefära), rybsolja. Kötthalt 70 %.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera   442602
Svensk Cater  8030

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 61 %, potatis, lök, ägg, vatten, po-
tatisfiber, salt, stabiliseringsmedel (E450), 
kryddor (cayenne-, svart- och vitpeppar, 
chili, paprika, vitlök, spiskummin, oregano), 
rybsolja. 

GLUTENFRI, MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  356675
Svensk Cater  6036

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

Fläskkött 77 %, rostad paprika (paprika, vat-
ten, salt, vinäger, socker), nötkött 12 %, sol-
torkade tomater [tomat, salt, konserverings-
medel (E224)], vatten, lök, köttprotein (gris), 
kapris (kapris, vatten, salt, surhetsregleran-
de medel (E330)], kryddor (basilika, persilja, 
oregano, svartpeppar), stabiliseringsmedel 
(E450), rybsolja. Kötthalt 89 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.
INNEHÅLLER INTE ÄGG.

Svensk Cater   6034

6 405263 010027

6 405263 060343

6 405263 0603676 405263 080303
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Färsprodukter

8098 PANNBIFF 65 G

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

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

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

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 

Martin & Servera  479923
Svensk Cater   8098
Allmans   8098

6 405263 080983

3330 TRADITIONELL PANNBIFF 
130 G 

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

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

Nötkött 72 %, vatten, ägg, skorpmjöl 
(vetemjöl, salt, jäst), lök, salt, vit- och 
svartpeppar, rybsolja.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 

Menigo  410773

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 54 %, ättiksrödbeta 21 % (rödbeta, 
vatten, socker, ättiksyra, salt, aromer),  po-
tatis, ägg, ättiksgurka 9 % (gurka, vatten, 
socker, salt, ättika, extrakt, sötningsmedel 
(E954)], lök, vatten, potatisfiber, salt, kryddor 
(svartpeppar, vitpeppar, libsticka), stabilise-
ringsmedel (E450), rybsolja. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  479709
Menigo   407293

6 405263 080600

1005 KÖTTFÄRSLIMPA, HEL, 
GASTRONORM STORLEK CA 700 G

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

Nötkött 74 %, ägg, vatten, lök, skorpmjöl, 
(vetemjöl, salt, jäst), salt, krydd- och svart-
peppar, rybsolja.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Menigo  408958

6 405263 010058

Köttfärslimpa, potatismos, 

karamelliserad lök och 

lingonsylt

6 405263 033309
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Vegan

4078 MAJSBIFF 30 G

Färggrann och läcker vegetarisk biff med 
knaprig yta. Innehåller över 50 % majs, vilket 
märks i smaken. Passar utmärkt till tacos, sal-
lader och lunchportioner. Man kan även an-
vända majsbiffen som tillbehör till fisk- och 
kötträtter.

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

Majs 55 %, gula ärtor 22 %, morot, modifie-
rad majsstärkelse, lök, glutenfri havreflinga, 
potatisflingor [potatis, emulgeringsmedel 
(E471), stabiliseringsmedel (E450i), surhets-
reglarende medel (E330, E331iii), antioxida-
tionsmedel (E300)], brunt socker, persilja, 
salt, ärtprotein, kryddor (paprika, svart- och 
vitpeppar, koriander, spiskummin, gurkme-
ja, bockhornsklöver, fänkål, cayenne, ingefä-
ra), rybsolja. Grönsakshalt 77 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG.  
KOSTFIBERHALTIG. VEGAN.

Martin & Servera  100201
Svensk Cater   4078

6 405263 040789

4076 RÖDBETSFALAFEL 30 G 

Läckra vegetariska biffar som passar vega-
ner. Utmärkt till bufféer, sandwich eller sal-
lad. Här har rödbeta (29 %) fått spela huvud-
rollen med sina hälsoeffekter tillsammans 
med de traditionella kikärterna (24 %).

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

Rödbeta 29%, kikärter 24%, vatten, rybsol-
ja, lök, rismjöl, kryddor (persilja, koriander, 
vitlök, kummin), salt, jäsningsmedel (E500). 
Grönsakshalt 53 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG. 
KOSTFIBERHALTIG. VEGAN.

Menigo   411258
Svensk Cater  4076

6 405263 040765

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 74 %, vatten, rybsolja, lök, persilja, 
rismjöl, koriander, salt, vitlök, kummin, jäs-
ningsmedel  (E500).

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG. 
KOSTFIBERHALTIG. VEGAN.

Martin & Servera  357194
Menigo   410777
Svensk Cater  4067
Björk & Magnusson   62076

6 405263 040673

4065 FALAFELBIFF 60 G

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 rik-
ligt med rybsolja på gjutjärnspanna för att få 
en fin yta.

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

Kikärt 74 %, vatten, rybsolja, lök, persilja, 
rismjöl, koriander, salt, vitlök, kummin, 
jäsningsmedel  (E500).

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG.
KOSTFIBERHALTIG. VEGAN.

Martin & Servera  479915
Menigo   409787
Svensk Cater  4065
Food Kitchen   4065

6 405263 040659
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Vegan / Vegetariska 

6 405263 040734

4073 KIKÄRT-MOROTSBIFF 50 G

Läckra vegetariska biffar som passar vega-
ner. Enkel att variera. Hög och jämn kvalitet. 
Utmärkt till sandwich och 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), rybsolja. Grönsaks-
halt 94 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG. 
KOSTFIBERHALTIG. VEGAN.

Martin & Servera  255554
Menigo   403008
Svensk Cater  4073

4085 HALLOUMI-RÖDBETSBIFF 
40 G 

En unik produkt som är lika vacker att se på 
som den är läcker att äta. Biffen är en kom-
bination utav de populäraste vegetariska rå-
varorna, Halloumi från Fontana och Rödbeta 
vilket ger en mycket smakrik produkt med 
en djupt röd färg och en härlig textur.

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

Halloumiost 34 % (pastöriserad ko-, get- och 
fårmjölk, salt, mikrobiologisk ystenzym, 
mynta), rödbeta (29 %), kikärt, rismjöl, lök, 
fänkål, ingefära, citronskal, rybsolja, jäs-
ningsmedel (E500).

GLUTENFRI. LÅGLAKTOS. INNEHÅLLER 
INTE ÄGG. KOSTFIBERHALTIG.

Martin & Servera  259877
Svensk Cater  4085
Mårdskog & Lindkvist  4085
Björk & Magnusson   111

4058 FETA-GRÖNSAKSBIFF 60 G 

Vår vegetariska biff med smaker av fräscha 
grönsaker och krämig fetaost från Fontana 
som för tankarna till medelhavet. Produkten 
har ett rustikt utseende med en krispig stek-
yta och en härlig mix av texturer som gör 
att den passar utmärkt till alla typer av både 
varma och kalla vegetariska rätter.

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

Fetaost 31 % (pastoriserad får - och get-
mjölk, löpe, mjölksyra kultur, salt),  kikärt, 
morot, spenat, vatten, rismjöl, paprika, lök, 
basilika, fänkål, svartpeppar, citronskal, jäs-
ningsmedel (E500), rybsolja. 
Grönsakhalt 65 %.

GLUTENFRI. LÅGLAKTOS. INNEHÅLLER 
INTE ÄGG.
 
 
Martin & Servera   353039
Menigo    405260
Svensk Cater   4058
Food Kitchen   4058

TABBOULEH SALLAD:
Couscous 140 g
Grönsaksfond 2 msk
Vatten  6 dl

Väg upp couscous i en skål. Koka upp 
grönsaksfonden och häll över couscou-
sen. Låt couscousen dra sig under lock 
i ca 6 minuter och kyl sedan ner. 

Skalad och tärnad gurka 100 g
Tärnad körsbärstomat 100 g
Skuren vårlök 100 g
Skuren färsk mynta  20 g
Skuren koriander 20 g
Saft och rivet skal av citron 1 st.
Olivolja 2 msk

Blanda alla ingredienserna med den 
avkylda couscousen. Smaksätt med salt 
och svartpeppar.

KORIANDER YOGHURT:
Naturell Yoghurt 500g
Färsk skuren koriander 20 g
Skuren vitlöksklyfta 1 st.
Salt och peppar

Blanda alla ingredienser i en skål och 
smaksätt med salt och peppar.

Värm falafelbiffarna i 180 grader varm 
ugn i ca 10–15 minuter. 

6 405263 040857

4059 POTATIS-SVAMPBIFF 60 G

En potatis-svampbiff som ser och smakar 
hemgjord. Fungerar bra som den är eller 
som tillägg till kött och fisk. Rosmarin och 
timjan smaksätter denna ”höstiga” läckerhet. 

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

Potatis 66 %, svamp 31 % (skogs- och pep-
parriskor, champinjoner, ostronmussling), 
ägg, lök, potatisflinga [potatis, emulge-
ringsmedel (E471), surhetsreglerande medel 
(E330, E331), stabiliseringsmedel (E450), an-
tioxidationsmedel (E300)], salt, svartpeppar, 
rosmarin, timjan, rybsolja.

GLUTENFRI.  MJÖLKFRI.  LAKTOSFRI. 

Menigo   402996
Svensk Cater   4059

Lagerblad Foods art.nr 4065 
Falafelbiff 60 g. Behövs i 
detta recept 20 st.

Recept 6 405263 040581

6 405263 040598
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Pannkaka

9501 AMERIKANSK PANNKAKA 
60 G 

En laktosfri delikatess som är perfekt för de 
flesta! Vi steker pannkakan i gjutjärnspanna 
och den både smakar och ser ut som hem-
magjord.   

Tillredd. Djupfryst.
ca 40 st. x 60 g = 2,4 kg

Laktosfri surmjölk, vetemjöl, ägg, socker, 
rybsolja, bakpulver (jäsningsmedel (E450, 
E500)), vaniljsocker (socker, naturlig arom 
(vaniljextrakt), vanilj), salt.

LAKTOSFRI. 

Martin & Servera  103786
Svensk Cater  9501

4200 KVARGPANNKAKA 40 G 

Kvargpannkakan innehåller 34 % kvarg 
och har högre proteinhalt än vanlig pann-
kaka. Ser och smakar hemgjord och lätt 
att tillreda. Läcker med både söta och sal-
ta tilltugg. Några kallar den lyxpannkaka 
och säljer den med bär och vaniljkvarg. 

Tillredd. Djupfryst.
ca 75 st. x 40 g = 3,0 kg

Laktosfri kvarg 34 %, ägg, vetemjöl, lakto-
sfri surmjölk, socker, bakpulver (jäsnings-
medel E500ii, E450i), salt, rybsolja, laktosfritt 
smör (grädde, salt).

LAKTOSFRI.

Martin & Servera  418277
Svensk Cater  4200
Mårdskog & Lindkvist   4200
Björk & Magnusson   62072

6 405263 042004

LIME MOUSSE:
Färskost Philadelphia 500 g
Vispgrädde 2 dl
Florsocker 1 dl
Lime  1 st. 

Lägg färskost, vispgrädde och florsocker i 
en skål och vispa poröst. Tvätta limen och 
riv skal från limen. Skär limen på hälften 
och pressa ut saften. Tillsätt limeskalen 
och limesaften i moussen och rör om. 

FÄRSKA BÄR:
Jordgubbar 200 g
Blåbär 100 g
Hallon 50 g

Skölj bären med kallt vatten och skär 
jordgubbarna på hälften.

Värm kvargpannkakorna i 160 grader 
varm ugn i ca 5–7 minuter. Garnera por-
tionen med limemousse och bär.  

Lagerblad Foods art.nr 4200 Kvarg-
pannkaka 40 g. Behövs i detta 
recept 20 st.

Recept

6 405263 095017
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Övriga produkter

5256 PANERAD 
KYCKLINGFÄRSSCHNITZEL 140 G 

Vår läckra kycklingschnitzel nu som stör-
re storlek! Schnitzeln hålls knaprig på ytan 
men ändå saftig inuti, då vår schnitzel till-
verkas av bröstfilé.

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

Kycklingkött 74 %, vatten, skorpmjöl (vete-
mjöl, salt, jäst), salt, panering (vetemjöl,  
rybsolja, salt, jäst), rybsolja.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. INNEHÅLLER INTE 
ÄGG.

Martin & Servera  439727
Svensk Cater  5256
Mårdskog & Lindkvist  5256 

6 405263 052560

6100 REGNBÅGSLAXPIROG 100 G

En inbakad pirog med regnbågslax-risfyll-
ning. Dillen ger en härlig somrig smak. Pas-
sar som mellan- och kvällsmål med en sallad 
eller take away.
 
Tillredd. Djupfryst.
ca 50 st. x 100 g = 5,0 kg

Fyllning 50 % [regnbågslax (Oncorhynchus 
mykiss, odlad), vatten, ris, laktosfritt smör 
(grädde, salt), ägg, lök, dill, salt, persilja, 
muskotnöt, vitpeppar], pirogdeg 50 % [ve-
temjöl, laktosfri surmjölk, margarin [ve-
getabilisk olja (palm, raps), vatten, emulge-
ringsmedel (E471), salt, surhetsreglerande 
medel (E270), aromer], potatisflinga [potatis, 
emulgeringsmedel (E471), surhetsregleran-
de medel (E330, E331), stabiliseringsmedel 
(E450), antioxidationsmedel  (E300)], salt, 
jäsningsmedel (E500ii, E450i)], ägg, dill, ryb-
solja. regnbågslax 19 %. 

LAKTOSFRI.

6 405263 061005

6101 KÖTTPIROG 100 G

En inbakad pirog med kött-risfyllning. Pas-
sar som mellan- och kvällsmål med en sallad 
eller take away.
 
 
Tillredd. Djupfryst.
ca 50 st. x ca 100 g = 5,0 kg

Fyllning 50 % [nötkött 11 %, griskött 6 %, 
vatten, lök, ris, ägg, laktosfritt smör (gräd-
de, salt), salt, krydd-, vit- och svartpeppar, 
persilja], pirogdeg 50 % [vetemjöl, laktosfri 
surmjölk, margarin [vegetabilisk olja (palm, 
raps),vatten, emulgeringsmedel(E471), salt, 
antioxidationsmedel (E270), aromer], pota-
tisflinga [potatis, emulgeringsmedel (E471), 
surhetsreglerande medel (E330, E331), stabi-
liseringsmedel (E450), antioxidationsmedel  
(E300)], salt, jäsningsmedel (E500ii, E450i),  
ägg, svartpeppar, rybsolja. Kötthalt 17 %. 

LAKTOSFRI.

6 405263 061012

Tips: Servera kött/
laxpirogen med en 
grönsallad, romsås 

eller en läcker 
vinägrett 

9

6 405263 082260

8226 FISKBIFF AV REGNBÅGSLAX
65 G

En opanerad Fiskbiff med ren smak av 
regnbågslax. Laxbiffen är stekt på vår gjut-
järnspanna och har en fin gyllengul stekyta. 
Servera den gärna tillsammans med potatis-
mos/kokt potatis, gräddfilsås och mormors 
gurka.

Tillredd. Djupfryst.
ca 83 st. x 65 g = 5,4 kg

Regnbågslax 48 % (Oncorhynchus mykiss, 
odlad), potatis, ägg, potatisflingor [potatis, 
emulgeringsmedel (E471), stabiliseringsme-
del (E450), surhetsreglerandemedel (E330, 
E331), antioxidationsmedel (E300)], lök, vat-
ten, laktosfri grädde (grädde, mjölkpulver, 
surhetsreglerande medel (E331), stabilise-
ringsmedel (E407)], dill, salt, krydd-, svart- 
och vitpeppar,  rybsolja.

GLUTENFRI. LAKTOSFRI.

Svensk Cater   8226



1002 TRADITIONELL KÖTTBULLE 16 G ca 325 5,2 900/220 15,0 5,8 7,4 1,2 0,7 14,0 1,2 nej

1005 KÖTTFÄRSLIMPA, HEL, GN-DIMENSIONERAD CA 700 G 10 7,0 1000/240 17,0 6,5 8,5 0,3 0,9 15,0 1,4 nej

3330 TRADITIOTELL PANNBIFF 130 G ca 40 5,2 1054/252 17,0 7,5 8,3 0,6 0,8 16,0 1,6 nej

4058 FETA-GRÖNSAKSBIFF 60 G ca 90 5,4 870/208 11 5,0 20,0 1,7 2,9 9,3 1,4 ja

4059 POTATIS-SVAMPBIFF 60 G ca 90 5,4 406/97 2,0 0,8 16,0 0,5 1,6 2,6 1,2 ja

4065 FALAFELBIFF 60 G ca 90 5,4 1270/303 21 1,0 18,0 1,1 4,1 8,3 1,1 ja

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

4073 KIKÄRT-MOROTSBIFF 50 G ca 110 5,5 782/187 6,0 0,2 24,0 2,8 4,7 7,7 1,2 ja

4076 RÖDBETSFALAFEL 30g ca 180 5,4 1127/271 16 0,4 23 4,3 4,4 6,7 1,2 ja

4078 4078 MAJSBIFF 30 G ca 180 5,4 922/221 6,6 0,2 32 4,0 5,0 5,5 1,0 ja

4085 HALLOUMI-RÖDBETSBIFF 40 G ca 140 5,6 1150/275 15 9,0 21,0 2,7 3,0 13,0 1,2 ja

4200 KVARGPANNKAKA CA 40 G ca 75 3,0 1009/241 16,0 1,8 24,0 8,2 0,7 10 1,5 nej

5256 PANERAD KYCKLINGFÄRSSCHNITZEL 140 g ca 35 4,9 1000/240 14 5,1 7,6 0,3 0,4 21 1,6 nej

4060 KRYDDIGA VEGOBITAR  8 G ca 625 5,0 745/178 2,2 0,2 28 3,3 6,4 8,1 1,3 ja

4062 FALAFELBIFF 130 G ca 40 5,2 1348/323 21 0,7 23 1,6 4,7 8,7 1,2 ja

4063 ÄRT-RÖDBETSBIFF 60 G ca 90 5,4 1012/242 12 0,8 25,0 2,3 4,1 6,6 1,1 ja

4065 FALAFELBIFF 60 G ca 90 5,4 1270/303 21 1,0 18,0 1,1 4,1 8,3 1,1 ja

6034 ITALIENSK KÖTTBULLE 16 G ca 375 6,0 1260/300 25,0 8,8 3,2 2,0 0,9 16,0 1,2 ja

6036 KÖTTBULLE 16 G ca 375 6,0 780/190 14,0 5,3 4,0 0,6 1,8 12,0 1,7 ja

6100 REGNBÅGSLAX PIROG 100 G 50 5,0 940/224 11,0 4,1 24,0 0,9 1,3 7,7 1,2 nej

6101 KÖTTPIROG 100 G 50 5,0 950/227 12,0 4,9 24,0 1,2 1,2 7,0 1,2 nej

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

8060 BIFF À LA LINDSTRÖM 65 G ca 80 5,2 710/170 12,0 4,7 5,0 1,7 2,0 11,0 1,7 ja

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

8226 FISKBIFF AV REGNBÅGSLAX 65 G n, 83 5,4 820/196 12 2,7 10,0 0,6 1,1 12,0 0,8 ja

9501 AMERIKANSK PANNKAKA 60 G ca 70 2,4 984/235 6,0 0,6 37,0 8,9 1,3 7,4 1,5 nej

9863 TRADITIONELL KÖTTBULLE 30 G ca 167 5,0 930/220 16,0 6,0 8,0 1,0 0,9 14,0 1,2 nej
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NÄRINGSVÄRDEN OCH UPPVÄRMNINGSTIDERNA ÄR RIKTGIVANDE. 

KONTROLLERA UPPDATERADE MÄRKNINGAR PÅ KARTONGENS ETIKETT. 

Produktinfo

GOTT FRÅN FINLAND
-MÄRKET 
Gott från Finland-märket är en frivillig ursprungsmärkning för 
finska förpackade livsmedel. Märket används av livsmedelspro-
ducenter vars produkter tillverkas i Finland av finska råvaror. Gott 
från Finland-verksamheten är resultatet av ett unikt samarbete 
inom den finska livsmedelsbranschen.  I verksamheten deltar 
hela livsmedel skedjan: odlare, industrin, livsmedelsarbetare, bu-
tiker och konsumenter.
Idag används märket av ungefär 350 livsmedelsproducenter på 
omkring 12 000 produkter från korv till likör och allt däremellan. 
Över 90 % av finländarna känner igen märket och livsmedel som 
bär märket anses vara trygga och av hög kvalitet. Gott från Fin-
land-märket har redan i flera år varit ett av Finlands mest upp-
skattade produktmärken.

GJUTJÄRNSPANNA 

RYBSOLJA 

Produkterna som fått loggan är tillverkade på
 gjutjärnspanna. Fördelen med att steka på gjutjärnspanna:
-ger fin stekyta
-god smak
-saftigare mat

• Odlas i Finland
• Rik på enkelomättat fett 
• Rik på omega 3 och omega 6 E¬ och K¬vitaminrik

Källa: Ruotatieto yhdistys ry
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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 % 15 min. Kött 72 %

nej nej - - - - - - - - - - 180°C 50 % 0 % 10 min. Grönsaker 65 % Ost 31 %

ja ja + - - - - - - - - - 180°C 50 % 0 % 12–14 min. Potatis 66 % svamp 31 %

ja ja  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 180°C 50 % 0 % 12–14 min. Kikärt 74 %

ja ja  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 140°C 40 % 10 % 10 min. Kikärt 74 %

ja ja - - - - - - - - - - 180°C 50 % 0 % 10 min. Grönsaker 94 %

ja ja - - - - - - - - - - 180°C 50 % 0 % 10 min. Grönsaker 53 %

ja ja - - - - - - - - - - 180°C 50 % 0 % 10 min. Grönsaker 77 %

nej nej - - - - - - - - - - 180°C 50 % 0 % 10 min. Ost 34 % Rödbeta 30 %

nej ja + - - - - - - - - - 150°C 50 % 0 % 6–8 min.

ja ja - - - - - - - - - + 160°C 50 % 0 % 10 min. Grönsaker 77 %

ja ja - - - - - - + - - - 180°C 50 % 0 % 6–8 min. Grönsaker 99 %

ja ja  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 180°C 50 % 0 % 12–14 min. Kikärt 74 %

ja ja  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 150°C 40 % 10 % 12–14 min. Grönsaker 85 %

ja ja  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 180°C 50 % 0 % 12–14 min. Kikärt 74 %

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 % 20 min. Fisk 19 %

nej ja + - - - - - - + + - 150°C 40 % 0 % 20 min. Kött 17 %

ja ja + - - - - - - + + - 150°C 40 % 10 % 10 min. Kött 70 %

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

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

nej ja + + - - - - - - - - 130°C 40 % 10 % 12 min. Fisk 48 %

nej ja + - - - - - - - - - 150°C 50 % 0 % 6-8 min.

ja ja + - - - - - - + - - 150°C 40 % 10 % 15 min. Kött 68 %
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PRODUKTERNA VÄRMS UPP DIREKT UR FRYSEN OCH SÄTTS I UPPVÄRMD UGN! 

UPPVÄRMNINGSTIDERNA ÄR RIKTGIVANDE OCH VARIERAR BEROENDE PÅ MÄNGD OCH UGN. 

KONTROLLERA ATT INNERTEMPERATUREN ÄR MINST 70C.

WWF:S Fiskguide 

Många fiskbestånd mår dåligt och överfisket är ett stort hot. Glo-
balt är idag cirka 90 procent av alla kommersiella fiskbestånd 
överfiskade eller fiskade till sin gräns. WWF Fiskguiden hjälper att 
välja miljövänliga och hållbara sjömatsprodukter som kommer 
till hållbart förvaltad fisk eller från ansvarfulla miljöanpassade 
vattenbruk. Klimatförändringar, förstörelse av livsmiljöer och för-
surning sätter också stark press på livet i haven, men ju fler med-
vetna konsumenter som aktivt väljer hållbara val, desto större blir 
påverkan på politiker och marknaden. 

Guiden tar upp flera olika hållbarhetsparametrar som är viktiga 
för att göra en bedömning av hur hållbart ett fiske, eller en fiskod-
ling är. Fisk och skaldjur får efter utvärdering sedan grönt, gult 

eller rött ljus – som trafikljusen. WWF bedömer de vildfångade 
arterna efter tre kriterier: – hur bestånden mår – om kontrollen 
och förvaltningen är effektiv – och fiskets påverkan på ekosyste-
met där bland annat fiskeredskapen och bifångstmängder räknas 
in. För odlade arter granskas även var fodret kommer ifrån och 
miljöpåverkan från odlingen, liksom anställdas sociala och etiska 
rättigheter.

Lagerblad Foods alla fiskprodukter har grönt trafikljus!

Källa: WWF fiskguide
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www.lagerbladfoods.se

REGIONSANSVARIGA FÖRSÄLJNING

Phone: 08–545 810 30

Fax: 08–660 47 90

www.salessupport.se  

Södra Sverige Marcus Gustavsson:      +46 70 330 09 27  marcus.gustavsson@salessupport.se

Västra Sverige Isabelle Bengtsson:       +46 76 645 95 34  isabelle.bengtsson@salessupport.se 

Mellan Sverige Linnea Gustafsson:        +46 72 221 97 53  linnea.gustavsson@salessupport.se

Södra Stockholm,  Norra Stockholm, Östergötland och Norrland  

Agneta Siljeströmer:    +46 72 221 97 53  agneta.siljestromer@salessupport.se

SVERIGE

LAGERBLAD FOODS AB

Ewa-Lotte Hoffsümmer

Försäljningschef Sverige

+46 (0) 73–447 98 15

lotta@lagerbladfoods.se

Byängsgränd 14

120 40 Årsta

Magnus Borgenstrand

Order och Anbudsstrateg

+46 (0) 73–447 77 64

magnus@lagerbladfoods.se

Byängsgränd 14

120 40 Årsta

Heidi Lerche

Marknadsföring

+358 40 130 7272

heidi.lerche@lagerbladfoods.fi

T: 08–545 810 30

F: 08–660 47 90

SALES SUPPORT
SWEDEN AB

Box 27060, 102 51 Stockholm

Besök:

Sandhamnsgatan 65, 115 28 Stockholm

E: info@salessupport.se

www.salessupport.se


