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En återgång till det  
klassiska köket på ett modern sätt!

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 sorti-

ment 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 undvi-

ka en hel mängd konserveringsmedel. Stor- och restaurang-

köken har mycket att vinna genom att övergå till att använ-

da 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.

Lagerblad Foods har nu funnits i  
Sverige sedan år 2015 och resan under de här 

första fem åren har varit fantastisk.

Mottagandet av Lagerblad Foods som varumärke och våra 

produkter har varit väldigt bra och vi har fått ett bra fotfäste 

speciellt med våra vegetariska produkter både i skolor, kom-

mun och på privata sidan. Framgången bakom detta är att vi 

håller det enkelt med råvarunära, smakrika  och hälsosamma 

produkter med bra näringsvärde och få allergener. Vi arbetar 

ständigt för att utveckla sortimentet och i början av år 2020 

lanserar vi inte mindre än fyra nya innovativa veg- produkter.

Ansvar och klimat är något alla bör fundera på och Lagerblad 

Foods förbinder sig att stödja alla 17 mål för hållbar utveckling 

i sitt ansvarsarbete. Därtill har vi identifierat fem mål som vi 

har de största möjligheterna att påverka med vår verksamhet. 

Ni finner mer information om vårt ansvarsprogram samt vår 

nya klimatmätare på sidan 4 i katalogen.

Nytt i vår katalog är även produktinfo som du hittar på 

sidorna 18–19. Där finns information som kartongstorlek, 

näringsvärde, uppvärmningsinstruktioner osv på alla våra 

produkter.

Sedan 2017 arbetar vi på Lagerblad Foods i samarbete 

med Sales Support som finns till hands för att hjälpa våra 

kunder över hela Sverige att hitta rätt lösning för sina spe-

cifika behov. Ni hittar kontaktuppgifter till just er lokala 

säljare på katalogens baksida. 

Önskar dig ett smakrikt 
år 2020!
Lotta
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Nya produkter

4010 LAGERWURST 30 G 
 
Tillredd. Djupfryst.
ca 180 st. x 30 g = 5,4 kg
 
GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

4087 HALLOUMI-RÖDBETSBIFF 120 G

Tillredd. Djupfryst
ca 40 st x ca 120 g = 4,8 kg

GLUTENFRI. INNEHÅLLER INTE ÄGG. 
LÅGLAKTOS.

Vi gör ditt arbete både enkelt 
och hållbart!
Våra produkter värms upp direkt från 

frysen vilket minskar både arbete och 

matsvinn!

Mera information om våra 

nya produkter finns på hemsidan 

lagerbladfoods.se

4058 FETA-GRÖNSAKSBIFF 
CA 60 G

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

GLUTENFRI. LÅGLAKTOS.  
INNEHÅLLER INTE ÄGG.

Nytt i vår katalog:
Instruktioner om uppvärmning 

finns på sidorna 18–19.

4059 POTATIS-SVAMPBIFF 60 G

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

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

6031 KÖTTBULLE 8 G

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

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI

3367 MEXIKANSK GRÖNSAKSBIFF 50 G

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

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

Katalogen är tryckt på miljövänligt 

papper.

3366 MEXIKANSK NÖTFÄRSBIFF 
65 G

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

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

4014 URUGUAYANSK CHORIZO 40 G 
 
Tillredd. Djupfryst.
ca 130 st. x 40 g = 5,2 kg
 
GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.
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Lagerblad Foods förbinder sig att stödja alla 17 mål för hållbar utveckling i sitt ansvarsarbete. 
Dessutom har vi identifierat fem mål som vi har de största möjligheterna att påverka med vår 
verksamhet. 

ANSVARSPROGRAM

Utrota hunger
•  Vi väljer råvaror som producerats på  
   ett hållbart sätt.
•  Vi gör människornas matvanor hållbarare   

   genom vårt utbud.

Anständigt jobb och ekonomisk tillväxt
•  Vi erbjuder högklassiga arbetsplatser och 
   garanterar en jämlik, jämställd och trygg 

   arbetsmiljö.

Ansvarsfull konsumtion
•  Vi arbetar för att minska matsvinnet och 
   sköter om råvarornas hållbara ursprung  

   och spårbarhet.

Klimatgärningar
•  Vi förbättrar energieffektiviteten i 
   produktionen.
•  Vi kompletterar vårt sortiment med 

   alternativ som är bättre för klimatet

Lagerblad Foods ansvarsprogram och mål

Lagerblad Foods indelar effekterna och målen för 
sitt företagsansvar under tre teman: ansvaret inom 
affärsverksamheten, ansvaret i fråga om produkter-
na och åtgärder för att minska vår klimatpåverkan. 
Målet är att vi fortlöpande förbättrar nivån på vårt 
ansvarsarbete. 

Liv i havet
•  Vi använder hållbart fiskade och odlade, 

   livskraftiga fiskarter.

Klimathänsyn
•   Energieffektiv produktion
•   Matsvinnet till ett minimum
•   Klimatvänligt sortiment

Hållbar och lönsam verksamhet
•   Välmående personal
•   Fungerande partnerrelationer
•   Affärsverksamheten växer lönsamt

Hederlig, smaklig mat
•   Nöjda kunder
•   Hållbart producerade produkter
•   Trygga och spårbara råvaror
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Lagerblad Foods nya klimatmätare, som är ett inslag 
i vårt pågående klimatarbete, åskådliggör utsläppen 
från de olika råvarorna på ett lättbegripligt sätt. 

CO2e för produkter av viltkött och för vegetariska 
och veganska produkter är under 20 g per hundra 
gram produkter, vilket betyder att de har mycket små 
klimateffekter. CO2e för höns- och fiskprodukter är 
under 300 g per hundra gram produkter, och även 
dessa produkter har små klimateffekter.

CO2-eq  

KLIMATMÄTARE
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Tre femtedelar av de totala utsläppen kommer ifrån 
hushållen, den resterande två femtedelarna kommer 
ifrån offentlig konsumtion och investeringar. Offent-
lig konsumtion motsvaras av de varor och tjänster 
som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter kö-
per in för att bedriva sin verksamhet. Investeringar är 
utsläpp kopplat till byggnader, maskiner, datorer, vär-
deföremål och lagerinvesteringar.  

Sveriges konsumtionsbaserade 
utsläpp år 2017 andelar per 
konsumtionsområde.

10 %

29 %
Investeringar

12 %

22 %

Hushållens

livsmedel

Hushållens

transporter

16 %

11 %
Offentlig

konsumtion

Hushållens

boende

Hushållens

övrigt

Källa 

Denna statistik tillhör 

Sveriges officiella statistik. 
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4091 SPENAT OCH 
MOROTSPLÄTTAR CA 50 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 70 st x ca 50 g = 3,5 kg

glutenfri havre, bonbönamjöl, morot (15%), 
spenat (7%), kikärtmjöl, rypsolja, potatis- 
och rismjöl, vatten, salt, socker, jäsnings-
medel (E450, E500), kryddor (muskotnöt, 
vitpeppar, chili, spiskummin, oregano, vit-
lök), stabiliseringmedel (E1442, E142), emul-
gerinsmedel (E472e), modifierad stärkelse, 
surhetsreglarande medel (E331).

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

Menigo   409727
Svensk Cater   4091

4092 SPENATPLÄTTAR 30 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 117 st x ca 30 g = 3,5 kg

Glutenfri oat cuisine  [vatten, havre, ryps-
olja, stabiliseringsmedel (E1442, E412), emul-
geringsmedel (E472e), modifierad stärkelse, 
surhetsreglerande medel (E331)], vatten, 
spenat (21%), glutenfri bondbönamjöl, pota-
tismjöl, glutenfri kikärtmjöl, socker, jäsnings-
medel (E500), salt, rypsolja.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
KOSTFIBERHALTIG. VEGAN.

Vegan

Mexikansk  

grönsaksbiff med ris.

lagerbladfoods.se

4086 SVARTBÖNSBIFF 120 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 40 st. x 120 g = 4,8 kg
 
Svarta bönor (77 %), morot, glutenfri hav-
reflingor, rismjöl, solrosfrön, lök, salt, svart-
peppar, rypsolja.

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

4084 MATBANANBIFF 60 G

Servera till frukost som den är eller med ros-
tad bacon och pocherat ägg. En god och lätt 
lunch tillsammans med kokosris. Matbanan-
biffen med glass och lönnsirap blir en deli-
kat efterrätt.

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

Matbanan (65 %), lök, vetemjöl, vatten, 
ingefära, chili, vitlök, salt, rypsolja.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG. VEGAN.

Martin & Servera   259927

3367 MEXIKANSK GRÖNSAKSBIFF 
50 G

En kryddig grönsaksbiff som kombinerar 
bondbönor och svartbönor med majs, pap-
rika och lök och sedan smaksatts med här-
liga heta mexikanska kryddor. Produkten 
passar utmärkt till alla typer av varma och 
kalla vegetariska och veganrätter så som 
tex Wraps, smörgåsar, sallader eller mitt på 
tallriken.

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

Bondböna, svartböna, majs, paprika, modi-
fierad majsstärkelse, rismjöl, lök, socker, ta-
cokryddor (socker, cayennepeppar, lök, vit-
lök, kummin, paprika, svartpeppar, oregano) 
salt, citronskal, rypsolja.

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

Martin & Servera   353072

NYHET
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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, burga-
re eller wraps, den fungerar som en lite an-
norlunda 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, spiskum-
min, oregano), rybsolja. Grönsakshalt 85 %.

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

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

4060 KRYDDIGA VEGOBITAR 8 G 

En liten, välkryddad mycket smakrik ve-
gansk bulle. Den kan med fördel användas i 
t.ex. sallader, med pasta, wraps, soppor och
på pizza. 

Tillredd. Djupfryst.
ca 625 st x 8 g = 5,0 kg

Bondböna (65%), kikärt (34%), majsstärkel-
se, lök, rismjöl, rörsocker, jalopeno, kryddor 
(kummin, senappulver, spiskummin, orega-
no, paprika, muskotnöt, kanel), salt, korian-
der, chili, limeblad, vitlök, ingefära, rypsolja, 
naturlig lime- och citronarom. Grönsakshalt 
99 %.

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

Martin & Servera 259889
Restaurangjouren  4060
Svensk Cater 4060

4082 KIKÄRT-QUINOABIFF 40 G 

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, spe-
nat, glutenfri havrekli, rypsolja, solrosfrö, 
rismjöl, ärtprotein, basilika, persilja, salt, tim-
jan, limeblad.

GLUTENFRI. INNEHÅLLER HAVRE. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG. MJÖLFRI. 
LAKTOSFRI. VEGAN.

Martin & Servera 255448
Svensk Cater 4082

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. VEGAN.

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

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

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

Martin & Servera 479915
Restaurangbutiker art.nr.  3511
Svensk Cater 4065
Menigo  409787

4062 FALAFELBIFF 130 G

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

Kikärt (74 %), vatten, rypsolja, lök, persil-
ja, rismjöl, koriander, salt, vitlök, kummin, 
matsoda.

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

Ärt-rödbetsbiff &  

rostade grönsaker  

med örtkrydda

lagerbladfoods.se

Martin & Servera 357368



4072 BONDBÖNABIFF 60 G

Utmärkt till bufféer, sandwich, sallad eller 
som vegetarisk hamburgare.

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

Bondböna (28 %), havrekorn, grönkål, 
morot, vatten, rismjöl, havreflinga, sol-
rosfrö, lök, salt, havrekli, kål, rypsolja.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. INNEHÅLLER 
INTE ÄGG. VEGAN.

Martin & Servera 259832
Svensk Cater 4072
Chefs Culinar  17135627

4074 ÄRT-KÅLROTSBIFF 50 G

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.  VEGAN.

Martin & Servera  299479
Svensk Cater 4074
Restaurangjouren  4074
Menigo  409728

Vegan

Ärt-kålrotsbiff med  

bön-rödådrad syra bulgur

lagerbladfoods.se

4071 VEGE KOFTA 40 G

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.

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

Grönsaker (ärt, morot, potatis, spenat), mo-
difierad majsstärkelse, vatten, glutenfri 
havre, rapsolja, emulgeringsmedel (E472e), 
stabiliseringsmedel (E415), salt, grön chili, 
ingefära, spiskummin, rybsolja. Grönsaks-
halt 85 %.

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

Martin & Servera 587766
Svensk Cater 4071
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4073 KIKÄRT-MOROTSBIFF 50 G

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, kryd-
dor (koriander, kummin, fänkål, citronskal), 
salt, jäsningsmedel (E500), rypsolja.

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

Martin & Servera 255554
Svensk Cater 4073
Restaurangjouren  4073
Chefs Culinar  17136419



Vegetariska

Feta-grönsaksbiff 

med rostade grönsaker

lagerbladfoods.se
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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.

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

Grönsaker (ärt, morot, potatis, spenat), modi-
ferad majsstärkelse, laktosfri färskost (mjölk, 
grädde, salt, syrakultur), grön chili, salt, inge-
fära, spiskummin, rybsolja. Grönsakshalt 78 %

GLUTENFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG.

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

4059 POTATIS-SVAMPBIFF 60 G

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

Potatis 66 %, svamp 31 % (ostronskivling, 
smörsopp, grynsopp), ägg, lök, potatis-
flinga [potatis, emulgeringsmedel (E471), 
surhetsreglerande medel (E330, E331), sta-
biliseringsmedel (E450), antioxidationsme-
del (E300)], salt, kryddor (bl.a. svartpeppar, 
örter) rypsolja.

GLUTENFRI.  MJÖLKFRI.  LAKTOSFRI.

4058 FETA-GRÖNSAKSBIFF 60 G

Vegetarisk nyhet med smaker av fräscha 
grönsaker och krämig fetaost som för tan-
karna till medelhavet. Produkten har ett rus-
tikt utseende med en krispig stekyta och en 
härlig mix av texturer som gör att den pas-
sar utmärkt till alla typer av både varma och 
kalla vegetariska rätter.

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

Fetaost, 31 % (fårmjölk, getmjölk, mikrobio-
logisk ystenzym, mjölksyrakultur, surhets-
reglerande medel (E509)), salt, morot, kikärt, 
vatten, spenat, rismjöl, paprika, lök, kryddor 
(fänkål, svartpeppar, citronskal) soda E500, 
rypsolja. Grönsakshalt 51 %.

GLUTENFRI. LÅGLAKTOS. INNEHÅLLER 
INTE ÄGG.

Martin & Servera   353039

NYHET NYHET



4083 GRÖNKÅLSPLÄTTAR MED 
BONDBÖNA OCH MOROT 60 G

Mångsidig nyhet som passar lika bra till fru-
kostbordet som lunch eller nattmat. Snabbt 
och läckert: sätt två plättar med ost i mellan 
på smörgåsgrillen. Servera med en grön sal-
lad.

Tillredd. Djupfryst.
ca 92 st x 60 g = 5,5 kg

Laktosfri mjölk, glutenfri bondbönamjöl (17 
%), glutenfri havremjöl och -kli, morot (13 
%), ägg, grönkål (6 %), rypsolja, rörsocker, 
salt, kryddor (paprika, muskotnöt, krydd-, 
vit- och svartpeppar, koriander, spiskummin, 
gurkmeja, bockhornklöver, fänkål, cayenne, 
ingefära).

GLUTENFRI. LAKTOSFRI. 
KOSTFIBERHALTIG.

Martin & Servera  259939
Mårdskog & Lindqvist  20074083

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), lak-
tosfri grädde (grädde, förtjockningsmedel 
[E407]), vatten, ägg, olivolja, ris, salt, kryddor 
(cayenne- och svartpeppar, timjan, salvia, 
mejram), rybsolja. Grönsakshalt 66 %.

LAKTOSFRI. 

Martin & Servera 357178
Svensk Cater  5001

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, pal-
sternacka), vatten, potatisflinga (potatis, 
emulgeringsmedel [E471], surhetsregleran-
de medel [E330, E331], stabiliseringsmedel 
[E450], antioxidationsmedel [E300]), laktosfri 
Emmentalost (mjölk, syrakultur, salt), lak-
tosfri grädde (grädde, surhetsreglerande 
medel [E331], stabiliseringsmedel [E407], 
mjölkpulver), ägg, ris, olivolja, kryddor (kor-
iander, spiskummin, gurkmeja, bockhorn-
sklöver, fänkål, svartpeppar, cayenne, inge-
fära, vitpeppar, paprika, timjan, muskotnöt, 
chili, vitlök, oregano), salt, rybsolja. 
Grönsakshalt 64 %.

GLUTENFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera 357186
Svensk Cater  4013

Bliniér, Vegetariska

”Pizza” med  

Halloumi-rödbetsbiff

lagerbladfoods.se

4098 BLINI CA 28 G

Tillredd. Djupfryst.
ca 125 st x ca 28 g = 3,5 kg

Laktosfri mjölk, bovete mjöl, vetemjöl, 
svagdricka [vatten, kornmalt, korn, humle, 
jäst, färgämne (150a), sötningsmedel (E950), 
antioxidantionsmedel (E223 / natriumdi-
sulfit)], ägg, rypsolja, jäst, jäsningsmedel 
(E450), salt, socker, smör (grädde, salt, syra-
kultur). Alkoholinnehåll < 0,2 %.

LAKTOSFRI

4087 HALLOUMI-RÖDBETSBIFF 
120 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 
råvarorna, Halloumi och Rödbeta vilket ger 
en mycket smakrik produkt med en djupt 
röd färg och en härlig textur. Biffen passar 
perfekt som burgare eller att använda som 
vegetariskt alternativ mitt på tallriken.

Tillredd. Djupfryst. 
ca 40 st. x 120 g = 4,8 kg

Halloumiost 35 % (pastöriserad ko-, get- och 
fårmjölk, salt, mikrobiologisk ystenzym, 
mynta), rödbeta (30 %), kikärt, rismjöl, lök, 
fänkål, ingefära, citronskal, rypsolja, jäsnings-
medel (E500). 

GLUTENFRI. LÅGLAKTOS.
INNEHÅLLER INTE ÄGG. 

Martin & Servera 353058

4085 HALLOUMI-RÖDBETSBIFF 
40 G

Utmärkt till bufféer, sandwich, sallad eller 
som vegetarisk hamburgare.

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

Halloumiost 35% (pastöriserad ko-, get- och 
fårmjölk, salt, mikrobiologisk ystenzym, 
mynta), rödbeta (30 %), kikärt, rismjöl, lök, 
fänkål, ingefära, citronskal, rypsolja, jäs-
ningsmedel (E500).

GLUTENFRI. LÅGLAKTOS. INNEHÅLLER 
INTE ÄGG.

Martin & Servera 259877
Svensk Cater 4085
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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, potatisfi-
ber, salt, stabiliseringsmedel (E450), kryddor 
(cayenne-, svart- och vitpeppar, chili, papri-
ka, vitlök, spiskummin, oregano, rypsolja. 
Kötthalt 61 %.

GLUTENFRI, MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Svensk Cater  6036
Martin & Servera  356675

3360 GOURMET KÖTTBULLE 30 G

En traditionell köttbulle med ren, balanse-
rad 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), vatten, 
laktosfri grädde [grädde, stabiliseringsme-
del (E407)], salt, svart-, krydd- och vitpeppar, 
rybsolja. Kötthalt 70 %.

LAKTOSFRI.

Svensk Cater   3360
Menigo  408748

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 %) [fläsk, 
vatten, salt, antioxidationsmedel (E301), 
konserveringsmedel (E250), rökarom], malt-
dryckextrakt, kornmalt, rågmalt, vatten, 
färg (E150c), humle extrakt, konserverings-
medel (E202)], vatten, skorpmjöl (vete), lök, 
salt, kryddor (koriander, spiskummin, gurk-
meja, bockhornsklöver, fänkål, cayenne, ing-
efära, chili, vitlök, paprika, oregano, svart-, 
vit- och kryddpeppar), rybsolja. Kötthalt 73 %

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera   479527

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 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-, cayenne- och vitpeppar, 
chili, paprika, vitlök, spiskummin, oregano, 
koriander, gurkmeja, bockhornsklöver, fän-
kål, ingefära), rybsolja. Kötthalt 68 %.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera   357111
Svensk Cater   1002
Menigo  409601
Mårdskog & Lindqvist   20071002

9863 TRADITIONELL 
KÖTTBULLE 30 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. 

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, fän-
kål, ingefära), rybsolja. Kötthalt 68 %.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  357129
Svensk Cater  9863
Skara gross  110210
Mårdskog & Lindqvist  20079863
Allmans   9863

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 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, vat-
ten, skorpmjöl (vete), salt, kryddor (svart- 
och vitpeppar, chili, paprika, vitlök, spis-
kummin, oregano, koriander, gurkmeja, 
bockhornsklöver, fänkål, cayenne, ingefära), 
rypsolja. Kötthalt 70 %.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Svensk Cater  8030
Chefs Culinar   16967212

Köttbullar
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8028 FÅRKÖTTBULLE 30 G

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

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

Fårkött, vatten, ägg, lök, skorpmjöl (vete), 
salt, kryddor (svart- och vitpeppar, gurkme-
ja, ingefära, dill, koriander, basilika, kummin, 
bockhornsklöver, chili, vitlök, timjan, mynta), 
rybsolja. Kötthalt 82 %.

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 (vetemjöl, salt, jäst), salt, 
kryddor (koriander, spiskummin, gurkme-
ja, bockhornsklöver, fänkål, svart-, vit- och 
kryddpeppar, cayenne, ingefära, chili, papri-
ka, vitlök, oregano, enbär, rosmarin, timjan, 
muskotnöt, kanel, nejlika), rypsolja. Kötthalt 
79 %

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Svensk Cater  4051

6034 ITALIENSK KÖTTBULLE 16 G

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

Griskött 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), rypsolja. Kötthalt 89 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.
INNEHÅLLER INTE ÄGG.

Svensk Cater   6034

Fårköttbulle  

i kålhuvud

lagerbladfoods.se

Köttbullar

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, stabiliseringsmedel 
(E450), kryddor (svart-, vit- och cayennepep-
par, chili, paprika, vitlök, spiskummin, orega-
no, koriander, gurkmeja, bockhornsklöver, 
fänkål, ingefära), rypsolja. Kötthalt 60 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

12
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Köttbullar / färsbiffar

Pannbiff med 

rostade grönsaker

lagerbladfoods.se

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 %), vatten, kött-
protein (gris), salt, kryddor (cayenne- och 
svartpeppar, paprika, koriander, persilja, 
mejram, timjan), lök, färsk vitlök, stabilise-
ringsmedel (E450), rybsolja. Kötthalt 99 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG.

Martin & Servera 479840
Svensk Cater 4002

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 %), vatten, kött-
protein (gris), salt, kryddor (cayenne- och 
svartpeppar, paprika, koriander, persilja, 
mejram, timjan), lök, färsk vitlök, stabilise-
ringsmedel (E450), rybsolja. Kötthalt 99 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ÄGG. 

Martin & Servera 267815

8091 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 73 %, ägg, vatten, skorpmjöl (vete-
mjöl, salt, jäst), lök, salt, rypsolja, krydd- och 
svartpeppar. 

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 

Svensk Cater 8091

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

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 

Martin & Servera 479923
Lundbergs Fast Food Cafe  8098
Allmans  8098

13



Färsbiffar / Wallenbergare

3366 MEXIKANSK NÖTFÄRSBIFF 
65 G

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

Nöttkött 60%, potatis, ägg, lök, salt, ryp-
sölja, potatismjöl, tacogryddor (socker, cay-
ennepeppar, lök, vitlök, kummin, paprika, 
svartpeppar, oregano).

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

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

LAKTOSFRI.

Martin & Servera  477703
Svensk Cater  6800

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

LAKTOSFRI.

Svensk Cater   6810

Älgwallenbergare 

med batatmos

lagerbladfoods.se

NYHET
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8070 FÄRSBIFF 70 G

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

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

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Svensk Cater   8070

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, vat-
ten, socker, ättiksyra, salt, aromer),  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 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  479709
Menigo   407293

8064 VILTWALLENBERGARE 100 G

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

Kronhjortkött 58 %, laktosfri grädde [gräd-
de, surhetsreglerande medel (E331), stabi-
liseringsmedel (E407), mjölkpulver), ägg, 
skorpmjöl (vetemjöl, salt, jäst), salt, kryddor 
(vit- och svartpeppar, enbär, rosmarin, tim-
jan, muskotnöt, kanel, nejlika), laktosfritt 
smör (grädde, salt, syrakultur), rypsolja.

LAKTOSFRI.

Svensk Cater   8064



Fyllda biffar
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8010 FÅRFÄRSBIFF FYLLD MED 
VITLÖKS- OCH ÖRTSMÖR 130 G

En av våra mest populära produkter där 
smaken av får, vitlök och örter i kombination 
med den höga kötthalten ger en fantastisk 
smakupplevelse. Biffen är tillagad på de bäs-
ta råvarorna och allt görs från grunden där 
vi både mal fårfärsen och blandar örtsmöret 
själva.

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

Biff [fårkött (42 %), nötkött (28 %), vatten, 
ägg, lök, skorpmjöl (vete), salt, kryddor 
(gurkmeja, ingefära, dill, koriander, basilika, 
kummin, bockhornsklöver, chili, vitlök, svart- 
och vitpeppar, timjan, mynta)], fyllning (lak-
tosfritt smör 10 % (grädde, salt, syrakultur), 
skorpmjöl (vete), färsk vitlök 1 %, örter 1 % 
(persilja, mynta) salt, kryddor (svartpeppar, 
gurkmeja, koriander, ingefära, dill, basilika, 
kummin, bockhornsklöver, chili, vitlök), ryb-
solja. Kötthalt 70 %.

LAKTOSFRI.

Martin & Servera   477604
Menigo  407295
Svensk Cater   8010

6000 PANNBIFF MED 
PEPPARSÅSFYLLNING 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 (vete-
mjöl, salt, jäst), lök, salt, rypsolja, kryddpep-
par, fyllning (laktosfri mjölk, köttbuljong 
(bl.a. vatten, ben från nöt, tomatpuré, mo-
rot, palsternacka, kryddor), vatten, creme 
fraiche (grädde, syrningskultur), modifie-
rad majsstärkelse, svartvinbärsgele [socker, 
svartvinbärssaft, geleringsmedel (E440), 
surhetsreglerande medel (E330), konserve-
ringsmedel (E202)], laktosfritt smör (gräd-
de, salt, syrningskultur), senap (vatten, 
glukos-fruktossirap, senapsfrö, spritättika, 
rypsolja, salt, färgämne (E150c, E160a), chili-
arom), salt, svartpeppar, gelatin (gris), färg-
ämne (E150a), rypsolja, på ytan svartpeppar.

LAKTOSFRI.

Martin & Servera  255612

6221 KANTARELLFYLLD 
PANNBIFF 130 G

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

Biff  [nötkött 60 %, ägg, vatten, skorpmjöl  
(vetemjöl, salt, jäst), lök, salt, svart- och 
kryddpeppar], fyllning [laktosfri grädde 
(grädde, surhetsreglerande medel (E331), 
stabiliseringsmedel (E407), mjölkpulver), 
kantarell (4 %), lök, vittvin, kornstärkelse, 
laktosfritt smör (grädde, salt, syrakultur), 
persilja, salt, gelatin (gris), svartpeppar], 
rypsolja.

LAKTOSFRI.

Svensk Cater   6221

6020 LÖKFYLLD 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

Biff [nötkött, ägg, vatten, skorpmjöl (vete), 
lök, salt, svart- och kryddpeppar], fyllning 
[lök (15 %), laktosfritt smör (grädde, salt, 
syrakultur), vetemjöl, sirap, gelatin (gris), 
socker, salt, svartpeppar, citronsaft [vatten, 
citronjuicekoncentrat, socker, konserve-
ringsmedel (E202)], rybsolja. Kötthalt 60 %.

LAKTOSFRI.

Menigo  407294
Svensk Cater  6020

Fårfärsbiff med  

vitlökspotatisgratäng

lagerbladfoods.se



Fläskschnitzel  

panerad för hand med 

senapsmarinerad  

gräddpotatis

lagerbladfoods.se

6901 FLÄSKSCHNITZEL, 
PANERAD FÖR HAND CA 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 ca 140 g = 4,9 kg

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

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera 587360
Menigo  408826
Svensk Cater  6901
Mårdskog & Lindqvist  20076901

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, rypsolja.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Menigo  408958

Övriga köttprodukter 
och fågel

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

7600 KYCKLINGFÄRSBIFF 40 G

En enkel kycklingbiff m ed m ild s mak o ch 
ljus färg som fungerar som bra bas och kan 
modifieras med såser och tillbehör till en ba-
lanserad måltid. Köttet består av mört broi-
lerlår 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, konserveringsmedel [ka-
liumdisulfit/E224]),salt, svart- och kryddpep-
par, rybsolja. Kötthalt 75 %.

MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera 267831
Svensk Cater 7600
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Korv, specialprodukter

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, vat-
ten, potatisflinga (potatis, emulgeringsme-
del [E471], surhetsreglerande medel [E330, 
E331], stabiliseringsmedel [E450], antioxida-
tionsmedel [E300, E304]), salt, vitpeppar, ry-
bsolja. Fiskhalt 71 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  546465

4012 TJECKISK VILTKORV 80 G

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

Kronhjortkött 58 % (Spanien), griskött 30 % 
(Finland), vatten, köttprotein (gris), salt, gräs-
lök, persilja, vitlök, kryddor (enbär, vit- och 
svartpeppar, rosmarin, timjan, muskotnöt, 
kanel, nejlika, kummin, salvia, mejram), sta-
biliseringsmedel (E450), rypsolja, gristarm 
(korvhölje). Kötthalt 88 %. Kraftigt saltad.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 
INNEHÅLLER INTE ALLERGENER.  

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, muskotnöt, 
svartpeppar, basilika, ingefära, spiskum-
min, koriander), färsk vitlök, stabiliserings-
medel (E450), fårtarm (korvhölje), rybsolja. 
Kötthalt 89 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  593939
Svensk Cater  4006

4007 URUGUAYANSK 
CHORIZO 80 G 

En mycket kryddig Chorizo smaksatt med 
inspiration från Uruguay. Här blandas råkor-
vens höga kvalitet med enkelheten av till-
redd korv. Kötthalten är hög och vi har malt 
köttet grovt för att få en rustik och köttig 
konsistens.

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

Gris- (77 %) och nötkött (12 %), vatten, kött-
protein (gris), salt, kryddor (cayenne- och 
svartpeppar, paprika, koriander, persilja, 
mejram, timjan), lök, färsk vitlök, stabilise-
ringsmedel (E450), gristarm (korvhölje), ryb-
solja. Kötthalt 89 %.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

Martin & Servera  592873
Svensk Cater  4007

4014 URUGUAYANSK CHORIZO 
40 G

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

Griskött 77 %, nötkött 12 %, vatten, köttpro-
tein (gris), salt,kryddor (cayenne- och svart-
peppar, paprika, koriander, persilja, mejram, 
timjan),stabiliseringsmedel (E450), lök, vit-
lök, rypsolja, gristarm (korvhölje). Kötthalt 
89 %. 

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI. 

4010 LAGERWURST 30 G

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

Griskött 89 %, vatten, lök, salt, köttprotein 
(gris), sirap, kryddor (svartpeppar, muskot-
nöt, basilika, ingefära, senapsfrö, basilika, 
spiskummin, koriander), färsk vitlök, stabi-
liseringsmedel (E450), fårtarm (korvhölje), 
rypsolja.

GLUTENFRI. MJÖLKFRI. LAKTOSFRI.

9820 KÖTTFÄRSLASAGNE  
RÅ 3,1 KG 

RÅ. Djupfryst. 
4 st x ca 3,1 kg = 12,4 kg

Béchamelsås 45 % [vatten, laktosfri gräd-
de (grädde, stabiliseringsmedel (E407)), 
vetemjöl, rapsolja, salt med jod, vitpeppar, 
muskotnöt], bolognaisesås 44% [vatten, 
köttfärs 29% (nötkött (Finland), fläsk (Fin-
land), krossade tomater, tomatpasta, morot, 
lök, vitlök, majsstärkelse, socker, salt med 
jod, rapsolja, oregano, basilika, svartpeppar, 
chilikryddmix (chili, spiskummin, oregano, 
salt, vitlök), malen paprika], lasagneplattor 
[durumvetemjöl].

LAKTOSFRI. 
Kan innehålla små mängder av ÄGG.

Tillagning: 
Placera produkten i ett GN kärl. Värm vid 
150°C i 1,5 timmar. Tillsätt riven ost 20 min 
innan bakningen slutas. Se till att inre tem-
peraturen är åtminstone 75°C. Efter att pro-
dukten har tagits ut från ugnen låt den vila 
i 20 min.

Mårdskog & Lindqvist   20079820

NYHET NYHET
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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 KÖTTFÄRS, 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

3360 GOURMET KÖTTBULLE 30 G ca 200 6.0 910/220 15.0 6.0 9.0 0.8 0.7 16.0 1.6 nej

3366 MEXIKANSK NÖTFÄRSBIFF 65 G ca 80 5.2 876/210 14.0 6.3 6.7 1.1 0.9 13 1.2 ja

3367 MEXIKANSK GRÖNSAKSBIFF 50 G ca 100 5.0 720/173 6.7 0.8 23 3.8 5.5 10.5 1.1 ja

4002 CHORIZOBULLE 8 G ca 750 6.0 1300/310 26.0 9.6 0.6 0.0 0.0 17.0 2.3 ja

4004 CHORIZOBULLE 55 G ca 109 6.0 1400/330 29.0 10.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2.5 ja

4006, 4010 LAGERWURST 60 G & 30 G ca 90/180 5.4 950/220 19.0 7.0 1.1 1.1 0.0 17.0 1.9 ja

4007, 4014 URUGUAYANSK CHORIZO 80 G & 40 G ca 65/130 5.2 1160/280 24.0 8.7 0.0 0.0 0.0 15.0 2.1 ja

4012 TJECKISK VILTKORV 80 G ca 65 5.2 1000/240 18.0 7.0 0.8 0.0 0.4 17.0 2.1 ja

4013 GRÖNSAKSBIFF 90 G ca 66 6.0 710/170 9.0 2.6 18.0 1.7 2.1 5.0 1.2 ja

4051 VILTKÖTTBULLE 30 G ca 200 6.0 670/160 7.7 3.7 5.5 0.8 0.6 18.0 1.2 nej

4058 FETA-GRÖNSAKSBIFF 60 G ca 90 5.4 730/174 7.5 3.3 20.0 1.7 2.9 9.3 1.4 ja

4059 POTATIS-SVAMPBIFF 60 G ca 90 5.4 346/83 0.5 0.2 16.0 0.5 1.6 2.6 1.2 ja

4060 KRYDDIGA VEGOBITAR  8 G ca 625 5.0 790/190 4.4 0.1 31.0 3.7 7.3 9.3 1.5 ja

4062 FALAFELBIFF 130 G ca 40 5.2 990/240 14.0 0.7 18.0 1.1 4.1 8.3 1.1 ja

4063 ÄRT-RÖDBETSBIFF 60 G ca 90 5.4 860/200 7.6 0.5 25.0 2.3 4.1 6.6 1.1 ja

4065 FALAFELBIFF 60 G ca 90 5.4 990/240 14.0 0.7 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

4071 VEGE KOFTA 40 G ca 150 6.0 530/130 1.8 0.2 24.0 0.3 3.0 3.1 1.2 ja

4072 BONDBÖNABIFF 60 G ca 90 5.4 600/140 2.4 0.4 22.0 1.0 4.8 6.4 1.0 nej

4073 KIKÄRT-MOROTSBIFF 50 G ca 110 5.5 670/160 3.0 0.1 24.0 2.8 4.7 7.7 1.2 ja

4074 ÄRT-KÅLROTSBIFF 50 G ca 110 5.5 660/160 1.6 0.1 27.0 3.1 4.2 6.4 1.1 ja

4082 KIKÄRT-QUINOABIFF 40 G ca 140 5.6 800/190 8.1 1.0 18.0 0.9 4.8 9.8 1.0 ja

4083 GRÖNKÅLSPLÄTTAR MED BONDBÖNA OCH MOROT 60 G ca 92 5.5 790/190 4.9 1.3 24.0 1.6 6.9 10.0 0.9 ja

4084 MATBANANBIFF 60 G ca 90 5.4 715/170 6.2 0.4 24.0 9.7 2.1 2.9 0.9 nej

4085 HALLOUMI-RÖDBETSBIFF 40 G ca 140 5.6 950/230 9.8 6.0 21.0 2.7 3.0 13.0 1.2 ja

4086 SVARTBÖNSBIFF 120 G ca 40 4.8 1500/350 3.0 0.4 19.0 1.8 1.7 19.0 0.6 ja

4087 HALLOUMI-RÖDBETSBIFF 120 G ca 40 4.8 950/230 9.8 6.0 21.0 2.7 3.0 13.0 1.2 ja

4091 SPENAT OCH MOROTSPLÄTTAR 50 G ca 70 3.5 920/220 9.9 0.7 25.0 2.9 5.8 6.7 1.2 ja

4092 SPENATPLÄTTAR 30 G ca 117 3.5 850/200 8.6 0.6 24.0 2.8 5.7 6.4 1.1 ja

4098 BUFFÉ BLINI CA 28 G ca 125 3.5 760/180 2.8 1.0 30.0 0.5 2.0 7.8 0.6 nej

5001 GRÖNSAKSBULLE 30 G ca 167 5.0 800/190 10.0 3.3 19.0 1.4 2.3 6.0 1.2 nej

5201 HÖNSFÄRSBULLE 16 G ca 375 6.0 710/170 8.0 2.0 8.0 0.5 2.0 15.0 1.5 ja

6000 PANNBIFF MED PEPPARSÅSFYLLNING 130 G ca 40 5.2 940/230 15.0 6.8 8.9 1.4 0.6 15.0 1.3 nej

6020 LÖKFYLLD PANNBIFF 130 G ca 40 5.2 910/220 15.0 5.9 8.0 0.7 1.0 13.0 1.2 nej

6031 KÖTTBULLE 8 G ca 750 6.0 720/170 13.0 4.9 4.0 0.6 1.8 12.0 1.7 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

6221 KANTARELLFYLLD PANNBIFF 130 G ca 40 5.2 910/220 16.0 6.1 8.0 1.0 1.0 13.0 1.2 nej

6800 ÄLGWALLENBERGARE 140 G ca 40 5.6 950/230 15.0 7.2 7.0 0.7 0.4 14.0 1.2 nej

6804 VEGETARISK KOFTA 40 G ca 150 6.0 580/140 3.0 1.5 24.0 3.4 2.6 4.0 1.2 ja

6810 ÄLGWALLENBERGARE 100 G ca 50 5.0 950/230 16.0 7.6 7.1 0.7 0.4 15.0 1.2 nej

6901 FLÄSKSCHNITZEL PANERAD FÖR HAND 140 G ca 35 4.9 720/170 3.9 1.3 16.0 1.0 1.1 18.0 1.1 nej

7600 KYCKLINGFÄRSBIFF 40 G ca 150 6.0 880/210 10.0 3.3 10.0 0.8 1.1 21.0 1.2 nej

8010 LAMMFÄRSBIFF FYLLD MED VITLÖKS- OCH ÖRTSMÖR 130 G ca 40 5.2 1100/270 21.0 6.8 7.0 0.2 0.6 14.0 1.3 nej

8028 LAMMKÖTTBULLE 30 G ca 167 5.0 820/200 13.0 4.3 5.0 0.1 0.5 16.0 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

8036 KÖTT-BACON-MALTBULLE 30 G ca 200 6.0 1200/280 18.0 6.9 14.0 0.3 0.9 15.0 1.6 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

8064 VILTWALLENBERGARE 100 G ca 50 5.0 880/210 13.0 6.5 7.1 1.0 0.4 16.0 1.2 nej

8070 FÄRSBIFF 70 G ca 80 5.6 920/220 15.0 5.5 7.0 0.8 0.6 15.0 1.1 nej

8091 PANNBIFF 130 G ca 40 5.2 1000/240 17.0 6.4 8.4 0.7 0.9 15.0 1.4 nej

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

8214 REGNBÅGSLAX-MOROTSBULLE 16 G ca 375 6.0 770/180 11.0 2.2 5.4 0.8 0.7 15.0 1.0 ja

9820 KÖTTFÄRSLASAGNE, RÅ 3,1 KG 4 12.4 688/164 9.2 2.7 15.1 2.3 0.0 4.9 0.8 nej 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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Produkterna värms upp direkt ur frysen. Uppvärm- 

nings tiderna är riktgivande. * Produktens innertemperatur.

PRODUKTINFO



ja ja + - - - - - - + - - 150°C 40 % 10 % 10 min. Kött 68 %

ja ja + - - - - - - + - - 140°C 40 % 20 % 40 min. Kött 74 %

nej ja + - - - - - - - + - 150°C 40 % 10 % 15 min. Kött 70 %

ja ja + - - - - - - + - - 140°C 40 % 10 % 15 min. Kött 60 %

ja ja - - - - - - - - - - 170°C 50 % 0 % 13 min. Grönsaker 85 %

ja ja - - - - - - - + + - 150°C 40 % 10 % 8 min. Kött 99 %

ja ja - - - - - - - + + - 140°C 40 % 10 % 17 min. Kött 99 %

ja ja - - - - - - + - + - 150°C 40 % 0 % 8–10 min. Kött 89 %

ja ja - - - - - - - + + - 150°C 40 % 0 % 8–10 min. Kött 89 %

ja ja - - - - - - - - + - 150°C 40 % 0% 12 min. Kött 88 %

nej ja + - - - - - - - - - 140°C 40 % 10 % 15 min. Grönsaker 64 %

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

nej nej - - - - - - - - - - 180°C 50 % 0 % 10 min. Grönsaker 51 % Ost 31 %

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

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

ja ja  -  -  -  - -  -  -  -  -  - 180°C 50 % 0 % 10 min. Grönsaker 85 %

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

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

ja ja - - - - - - - - - - 180°C 50 % 0 % 10 min. Grönsaker 92%

ja ja  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 180°C 50 % 0 % 10 min. Grönsaker 67 %

nej ja + - - - - - - - - - 180°C 50 % 0 % 6–8 min. Grönsaker 36 %

ja ja - - - - - - - - - - 180°C 50 % 0 % 12–14 min. Matbanan 65 %

nej nej - - - - - - - - - - 180°C 50 % 0 % 10 min. Ost 35 % Rödbeta 30 %

ja ja - - - - - - - - - - 180°C 50 % 0 % 10–12 min. Svarta bönor 77 %

nej nej - - - - - - - - - - 180°C 50 % 0 % 12–14 min. Ost 35 % Rödbeta 30 %

ja ja - - - - - - - - - - 180°C 50 % 0 % 6–8 min Grönsaker 22 %

ja ja - - - - - - - - - - 140°C 50 % 20 % 5–6 min. Spenat 21 %

nej ja + - - - - - - - - - 180°C 50 % 0 % 4–6 min.

nej ja + - - - - - - - - - 140°C 40 % 10 % 10 min. Grönsaker 66 %

ja ja  +  -  -  -  -  -  -  -  -  + 150°C 40 % 10 % 10 min. Kött 63 %

nej ja  + - -  - - -  +  +  + - 130°C 40 % 10 % 20 min. Kött 58 %

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

ja ja + - - - - - - + + - 150°C 40 % 10 % 8 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 + - - - - - - + + - 130°C 40 % 10 % 20 min. Kött 60 %

nej ja + - - - - - - - + - 140°C 40 % 10 % 18 min. Kött 62 %

nej ja  -  -  -  -  +  -  -  -  -  - 180°C 50 % 0 % 10 min. Grönsaker 78 %

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

ja ja  +  -  -  -  -  -  -  -  +  - 200°C 50 % 0 % 12 min. Kött 75 %

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

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

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 % 12 min. Kött 72 %

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

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

ja ja + + - - - - - - - - 150°C 40 % 10 % 10 min. Fisk 71 %

nej nej ja + - - - - - - + + - 150°C 50 % 0 %
Grädda 90 min. Tillsätt riven ost 20 

min. innnan bakningen slutas.

ja ja + - - - - - - + - - 150°C 40 % 10 % 15 min. Kött 68 %
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www.lagerbladfoods.se

SVERIGE

LAGERBLAD FOODS AB

www.lagerbladfoods.se

Ewa-Lotte Hoffsümmer
Försäljningschef Sverige

Mobil: +46 (0) 73–447 98 15

lotta@lagerbladfoods.se

T: 08–545 810 30

F: 08–660 47 90

E: info@salessupport.se

www.salessupport.se

SALES SUPPORT SWEDEN AB

Box 5165

102 44 Stockholm

Besök: Riddargatan 19

114 57 Stockholm

REGIONSANSVARIGA FÖRSÄLJNING

Phone: 08–545 810 30

Fax: 08–660 47 90

www.salessupport.se

Rikskunder Foodservice Anders Brattén:     076 834 79 18 

Södra Sverige Marcus Gustavsson:      070 330 09 27 

Västra Sverige Anders Brattén:         076 834 79 18 

Mellan Sverige Therese Johansson:      070 328 38 01

Södra Stockholm och Norrland 

Linnea Gustafsson: 072 221 97 53

Norra Stockholm och Norrland 

Stefan Wallin: 072 732 28 15 


