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F oodmark A B
Foodmark AB producerar och marknadsför flera av Sveriges mest kända och älskade livsmedel inom
kategorierna sallader, såser, dressingar, samt messmör och mjukost. Vår ambition är att inspirera till
enkla och goda matupplevelser och detta gör vi med hjälp av våra varumärken Rydbergs, Lohmanders,
Fjällbrynt, Delikatessfabriken, Jensen’s, K-Salat och Mills.
Våra produkter tillverkas i Haninge i Södra Stockholm, i Klinte på Gotland samt i Vidsel i Älvsbyns
kommun. Vi distribuerar även produkter från våra systerbolag i Norge och Danmark. Vår årliga produktion ligger på cirka 23 000 ton livsmedel som säljs till både dagligvaruhandeln och servicehandeln.
På Foodmark är vi cirka 250 anställda och i fjol omsatte vi 820 miljoner kronor.
Under 2016 inledde vi bygget av vår alldeles egna produktionsanläggning i Albyberg i Haninge
kommun. I mars 2018 stod den helt klar och flytten av vårt centrallager, som tidigare låg i Jordbro,
påbörjades. Under sommaren och hösten samma år flyttades även Norrköpings-, Östersunds- samt
Spångafabriken till denna anläggning. Denna sammanslagning har bland annat gett oss mindre interna,
såväl som externa transporter och ger oss dessutom bättre förutsättningar för att kunna producera våra
livsmedel på ett mer modernt och hållbart sätt.
På Foodmark har vi stor respekt för det arv vi hanterar då många har en långvarig relation till våra
klassiska produkter, som exempelvis Fjällbrynt messmör och Rydbergs majonnäs – som har funnits
sedan 30-talet. Samtidigt arbetar vi ständigt med att utveckla våra varumärken och produkter i enlighet
med de föränderliga behoven hos våra konsumenter. För oss handlar det om att göra det lätt att äta
enkelt och gott varje dag – och ibland överraska med smaker och kombinationer som inspirerar.
Foodmarks huvuduppgift är att göra det enklare för människor att leva ett liv med god och hållbar
mat. Detta karakteriserar vår kultur, vårt sätt att arbeta och alla våra varumärken och produkter, som
varje dag sätter sin prägel på såväl utflykten, vardagsmiddagen och festmåltiden. Först och främst
handlar det om god smak och bra råvaror, men också att Foodmark vill hjälpa dig att lyckas i köket med
produkter som levererar gott resultat på både smörgåsen och grilltallriken – samt i stekpannan eller
bakplåten. Ja, du läste rätt! Har du provat att steka i bearnaisesås eller baka med messmör?
Alla vi som arbetar på Foodmark verkar för att leva upp till vårt syfte att sprida vår passion för mat
och människor för att göra Sverige lite godare. Detta strävar vi efter varje dag och till hjälp har vi våra
ledord; handlingskraft, samarbete och passion.

VÅRT HÅLLBARHE T S ARBE TE
För oss på Foodmark innebär hållbar utveckling att skapa långsiktiga lösningar ur ekonomiska, sociala
och ekologiska perspektiv. För våra konsumenter och kunder är en god och enkel matupplevelse lika viktigt som en ansvarsfull och långsiktig företagsstyrning. Därför vill vi ta ansvar genom hela värdekedjan.
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår påverkan på människor och miljö och som ramverk för
vår hållbarhetsstrategi använder vi FN:s hållbarhetsmål. Vi har valt de mål som är mest affärskritiska
för oss och som vi kan påverka genom vår leverantörskedja, vår produktion och genom de produkter vi
säljer. Huvudområdena i vår hållbarhetsstrategi är reducerat svinn, bättre förpackningar, hälsosammare
produkter, förbättrad etik och miljö hos våra leverantörer, hög livsmedelssäkerhet, bättre arbetsmiljö
och säkerhet, samt ökat fokus på mångfald och jämställdhet.
I vår Hållbarhetsrapport kan du läsa mer om hur vi aktivt arbetar för att nå våra mål och ambitioner
inom hållbar utveckling.

www.foodmark.se/om-foodmark/hallbarutveckling
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BAGUETTESALLAD SKAGEN
147616 – 2,5 kg

En smakrik skagenröra gjord på vår fina majonnäs med räkor och rom.
God som fyllning i baguetter och wraps samt i smörgåstårta.
Ingredienser
Rapsolja, surimi 32% (vatten, fisk, socker, äggvita, potatisstärkelse, salt,
krabbarom, färgämne (paprikaextrakt, karmin)), räkor 15%, vatten,
äggula, loddarom, socker, ättika, senapsfrö, dill, salt, lök, citronkoncentrat,
kryddor, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi, propylenglykolalginat), surhetsreglerande medel (mjölksyra, citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), färgämne (riboflavin, karmin).
Kan innehålla spår av blötdjur.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1600 kJ/390 kcal
Fett: 39 g
varav mättat fett: 3 g
Kolhydrater: 4,6 g
varav sockerarter: 2,1 g
Protein: 4,2 g
Salt: 1,3 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 42 dagar, obruten.

BAGUETTESALLAD ISHAV
131116 – 2,5 kg

Sallad med fin skaldjurssmak. God som den är eller en perfekt bas
till skagenröra, gjord på surimi, rom och majonnäs. Enkelt att toppa
med räkor för en lyxigare känsla.
Ingredienser
Rapsolja, surimi 30% (vatten, fisk, äggvita, potatisstärkelse, salt, socker,
krabbarom, färgämne (paprikaoleoresin, karmin)), vatten, äggula,
ishavsrom 2,4%, senapsfrö, dill, socker, salt, kryddor, ättika, färgämne
(karmin, riboflavin), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi),
surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat,
kaliumsorbat), naturlig dillarom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2000 kJ/480 kcal
Fett: 50 g
varav mättat fett: 3,6 g
Kolhydrater: 5,3 g
varav sockerarter: 2,6 g
Protein: 3,1 g
Salt: 1,1 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 50 dagar, obruten.

BAGUETTESALLAD TONFISK
131107 – 2,5 kg

Krämig sallad med tonfisk, majs, paprika och saltgurka. God som
fyllning i wraps samt i smörgåstårta.
Ingredienser
Rapsolja, tonfisk 33%, vatten, gurka, majskorn, äggula, socker, salt, senapsfrö,
purjolök, paprika, svartpeppar, kryddor, kryddextrakt, citronkoncentrat,
ättika, stabiliseringsmedel(guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande
medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1550 kJ/370 kcal
Fett: 36 g
varav mättat fett: 2,8 g
Kolhydrater: 3,1 g
varav sockerarter: 1,6 g
Protein: 7,7 g
Salt: 2,2 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 42 dagar, obruten.

BAGUETTESALLAD KYCKLING & CURRY
140657 – 2,5 kg

Fyllig kycklingröra smaksatt med curry, paprika, äpple, chili och
lite vitlök. Perfekt som topping på bakad potatis.
Ingredienser
Rapsolja, kyckling 28%, paprika, socker, äpple, mango, äggula, senapsfrö,
curry (kryddor bl.a bockhornsklöver), salt, chili, vitlök, gräslök, svartpeppar,
majsmjöl, druvsocker, xylos, kryddor, paprikaextrakt, ättika, vinäger,
modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi),
surhetsreglerande medel (citronsyra, mjölksyra), konserveringsmedel
(natriumbensoat, kaliumsorbat), arom (innehåller ägg).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1800 kJ/430 kcal
Fett: 40 g
varav mättat fett: 2,9 g
Kolhydrater: 9,8 g
varav sockerarter: 7,4 g
Protein: 7,5 g
Salt: 1,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 42 dagar, obruten.

BAGUETTESALLAD KYCKLING & BACON
144748 – 2,5 kg

Smakrik kycklingröra med bacon, champinjoner, purjolök
och svartpeppar. Perfekt till wraps!
Ingredienser
Rapsolja, kyckling 22%, vatten, bacon 9% (fläskkött, vatten, salt, kryddextrakt, druvsocker, stabiliseringsmedel (natriumdifosfat), konserveringsmedel (natriumnitrit)), champinjoner, purjolök, äggula, senapsfrö, salt, socker,
paprika, chili, svartpeppar, libbsticka, curry (kryddor (bl.a. bockhornsklöver),
kryddextrakt), kryddor, kryddextrakt, rökextrakt, ättika, xylos, druvsocker,
majsmjöl, modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra, mjölksyra), konserveringsmedel
(natriumbensoat, kaliumsorbat), arom (innehåller ägg).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1800 kJ/430 kcal
Fett: 43 g
varav mättat fett: 4,3 g
Kolhydrater: 2,8 g
varav sockerarter: 1,1 g
Protein: 8,0 g
Salt: 1,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 45 dagar, obruten.
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BAGUETTESALLAD KYCKLING & SWEET CHILI
131248 – 2,5 kg

Kycklingröra med purjolök och paprika samt hetta och sötma
från sweet chili. Prova till pasta och wraps.
Ingredienser
Rapsolja, kyckling 31%, vita betor, vatten, chili 4%, äggula, senapsfrö,
socker, purjolök, paprika, vitlök, cayennepeppar, kryddor, salt, ättika, vinäger,
druvsocker, modifierad stärkelse, xylos, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl,
xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel
(natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1650 kJ/390 kcal
Fett: 35 g
varav mättat fett: 2,7 g
Kolhydrater: 10 g
varav sockerarter: 7,6 g
Protein: 8,3 g
Salt: 1,2 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 50 dagar, obruten.

BAGUETTESALLAD OST & SKINKA
145934 – 2,5 kg

Krämig sallad med rökt skinka och ost, smaksatt med äpple, lök
och gräslök. God som fyllning i wraps och smörgåstårta.
Ingredienser
Rapsolja, alspånsrökt skinka 23% (skinka, vatten, salt, druvsocker,
stabiliseringsmedel (natriumdifosfat), konserveringsmedel (natriumnitrit)),
äpple, vatten, lök, äggula, senapsfrö, opastöriserad hårdost 1,2%, ostpulver
1,2%, ättika, gräslök, socker, salt, libbsticka, kryddor, stabiliseringsmedel
(guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra),
konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), arom (skinka, rök).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1850 kJ/440 kcal
Fett: 46 g
varav mättat fett: 3,8 g
Kolhydrater: 3,6 g
varav sockerarter: 2,1 g
Protein: 5,6 g
Salt: 1,2 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 42 dagar, obruten.

BAGUETTESALLAD KEBAB
144967 – 2,5 kg

Vår hetaste baguettesallad med svenskt kebabkött, vitkål, paprika
och chili. Gott i tunnbrödsrulle och wraps.
Ingredienser
Rapsolja, kebabkött 20% (svenskt nötkött 18%, kryddor, socker, salt), vitkål,
vatten, morot, äggula, lök, chili, paprika, senapsfrö, ättika, salt, socker, vitlök,
svartpeppar, champinjonpulver, tomat, örtkrydda, kryddor, kryddextrakt,
stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel
(citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1850 kJ/440 kcal
Fett: 46 g
varav mättat fett: 3,8 g
Kolhydrater: 6,2 g
varav sockerarter: 4,4 g
Protein: 4,4 g
Salt: 1,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 50 dagar, obruten.
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DELIKAT RÄKSALLAD
147601 – 2,5 kg

En krämig räksallad med viss sötma och rik på krispiga vita betor.
Ingredienser
Rapsolja, vita betor, räkor 15%, vatten, äggula, socker, rödbetsjuice, salt,
ättika, senapsfrö, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi, propylenglykolalginat), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel
(kaliumsorbat, natriumbensoat), kryddor, sötningsmedel (sackarin).
Kan innehålla spår av fisk och blötdjur. Innehåller socker och sötningsmedel.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1700 kJ/410 kcal
Fett: 43 g
varav mättat fett: 3,3 g
Kolhydrater: 3,8 g
varav sockerarter: 3 g
Protein: 2,7 g
Salt: 0,8 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 42 dagar, obruten.

KING RÄKSALLAD
147599 – 2,5 kg

En smakrik räksallad med fast och fin konsistens. Passar fint
i tunnbrödsrullen, på korven eller i hamburgaren.
Ingredienser
Rapsolja, vita betor, räkor 20%, vatten, äggula, tomatpuré, socker, salt, ättika,
senapsfrö, lök, kryddor, färgämne (karmin), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi, karragenan), surhetsreglerande medel (citronsyra),
konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), naturlig dillarom.
Kan innehålla spår av fisk och blötdjur.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1600 kJ/390 kcal
Fett: 41 g
varav mättat fett: 3,1 g
Kolhydrater: 2,5 g
varav sockerarter: 1,8 g
Protein: 3,4 g
Salt: 0,9 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 42 dagar, obruten.

KING HOT RÄKSALLAD
147600 – 2,5 kg

En räksallad med hetta och sötma från sweet chili. Passar fint
i tunnbrödsrullen, på korven eller i hamburgaren.
Ingredienser
Rapsolja, vita betor, räkor 20%, socker, chili, paprika, äggula, lök, senapsfrö,
salt, ättika, vinäger, vitlök, kryddor, modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel
(guarkärnmjöl, xantangummi, propylenglykoalginat), surhetsreglerande
medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).
Kan innehålla spår av fisk och blötdjur.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1400 kJ/340 kcal
Fett: 34 g
varav mättat fett: 2,6 g
Kolhydrater: 5,8 g
varav sockerarter: 4,7 g
Protein: 3,6 g
Salt: 1,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 50 dagar, obruten.

KING MANGO RÄKSALLAD Kampanjartikel.
146565 – 2,5 kg

En räksallad med mild, fruktig mangosmak. God som topping på
en kryddig korv eller i tunnbrödsrullen.
Ingredienser
Rapsolja, vita betor, räkor 20%, vatten, socker, äpple, mango 3%, äggula,
senapsfrö, tomatpuré, ättika, vinäger, citronkoncentrat, salt, lök, vitlök,
kryddor, lökextrakt, färgämne (betakaroten), stabiliseringsmedel
(guarkärnmjöl, xantangummi, karragenan), surhetsreglerande medel
(citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).
Kan innehålla spår av fisk och blötdjur.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1550 kJ/370 kcal
Fett: 37 g
varav mättat fett: 2,8 g
Kolhydrater: 7,4 g
varav sockerarter: 6,2 g
Protein: 3,4 g
Salt: 1,2 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 49 dagar, obruten.
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SKAGENRÖRA
147603 – 2,5 kg

En smakrik skagenröra med räkor och rom. Gjord av våra fina majonnäs
och crème fraîche. Perfekt till toast skagen, som tillbehör till fisk, snittar
och bakad potatis.
Ingredienser
Rapsolja, räkor 25%, surimi 22% (vatten, fisk, socker, äggvita, potatisstärkelse,
salt, krabbarom, färgämne (karmin, paprikaextrakt)), vatten, crème fraiche
6%, äggula, socker, ättika, senapsfrö, loddarom, salt, dill, pepparrot, kryddor,
färgämne (karmin, riboflavin), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi, propylenglykolalginat), surhetsreglerande medel (citronsyra, mjölksyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), naturlig dillarom.
Kan innehålla spår av blötdjur.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1550 kJ/370 kcal
Fett: 37 g
varav mättat fett: 4,1 g
Kolhydrater: 4,3 g
varav sockerarter: 2,4 g
Protein: 5,6 g
Salt: 1,3 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 42 dagar, obruten.

VÄSTKUSTSALLAD
147604 – 2,5 kg

En räksallad gjord på räkor, dill, majonnäs och champinjoner.
Ingredienser
Rapsolja, räkor 23%, champinjoner 23%, vatten, äggula, senapsfrö, salt,
socker, ättika, dill, kryddor, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi),
surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat,
kaliumsorbat), naturlig dillarom. Kan innehålla spår av fisk och blötdjur.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1600 kJ/390 kcal
Fett: 41 g
varav mättat fett: 3,2 g
Kolhydrater: 1,3 g
varav sockerarter: 0,7 g
Protein: 4,2 g
Salt: 1,2 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 42 dagar, obruten.

SILLSALLAD Säsongsvara.
131258 – 2,5 kg

En klassisk sillsallad med tärnade Gotländska rödbetor, smaksatt med
äpple och inlagd gurka.
Ingredienser
Rödbetor 54%, potatis, sill 12%, äpple 5%, gurka, lök, socker, salt, ättika,
senapsfrö, paprika, cayennepepparextrakt, kryddor, modifierad potatis och
majsstärkelse, färgämne (klorofyllkopparkomplex, riboflavin), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), konserveringsmedel (natriumbenosat,
kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 340 kJ/80 kcal
Fett: 2,2 g
varav mättat fett: 0,5 g
Kolhydrater: 11 g
varav sockerarter: 7,9 g
Protein: 2,9 g
Salt: 1,7 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 56 dagar, obruten.

GUBBRÖRA Säsongsvara.
145112 – 2,5 kg

God svensk klassiker gjord på matjessill, majonnäs, crème fraîche,
ägg och potatis. Servera på ett rågbröd eller knäckebröd. Passar bra
på smörgåsbordet.
Ingredienser
Rapsolja, potatis, sill 18%, ägg 18%, vatten, crème fraiche, lök, senapsfrö,
socker, salt, svartpeppar, dill, persilja, gräslök, kryddor, ättika, citronkoncentrat, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi, propylenglykolalginat),
surhetsreglerande medel (citronsyra, mjölksyra), konserveringsmedel
(natriumbensoat, kaliumsorbat).
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Näringsvärde per 100 g
Energi: 1350 kJ/320 kcal
Fett: 30 g
varav mättat fett: 4,2 g
Kolhydrater: 7,9 g
varav sockerarter: 4,1 g
Protein: 5,7 g
Salt: 1,5 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 42 dagar, obruten.

POTATISSALL AD

SALLAD

OPES POTATISSALLAD
131022 – 2,5 kg 131023 – 10 kg

En krämig och potatissallad med tärnad Gotländsk potatis.
Ingredienser
Potatis 70%, rapsolja, vatten, äggula, senapsfrö, lök, salt, socker, paprika,
kryddor, ättika, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat,
kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1000 kJ/230 kcal
Fett: 21 g
varav mättat fett: 1,5 g
Kolhydrater: 10 g
varav sockerarter: 1 g
Protein: 1,3 g
Salt: 0,8 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 50 dagar, obruten.

POTATISSALLAD CRÈME FRAÎCHE ORIGINAL
141958 – 2,5 kg

En frisk potatissallad med skivad Gotländsk potatis, majonnäs,
crème fraîche och gräslök.
Ingredienser
Potatis 67%, rapsolja, crème fraiche 10%, äggula, laktos, ostpulver,
senapsfrö, salt, lök, gräslök, svartpeppar, socker, kryddor, kryddextrakt,
ättika, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande
medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat),
naturlig arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 850 kJ/200 kcal
Fett: 17 g
varav mättat fett: 3,2 g
Kolhydrater: 11 g
varav sockerarter: 1,5 g
Protein: 1,5 g
Salt: 1,1 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 45 dagar, obruten.

Visste
du?

Våra potatisallader tillagas av delikatesspotatisen
Annabelle från odlingar på Gotland. Läs mer på:
www.foodmark.se/om-foodmark/ravaror/potatis
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GURKSALLAD

131188 – 2,5 kg 144034 – 10 kg
En gurksallad med krispig och syrlig gurka. Ett klassiskt gott tillbehör till
grillad eller kokt korv, i tunnbrödsrullen eller som fyllning i smörgåstårta.
Ingredienser
Gurka 44%, rapsolja, socker, vatten, äggula, senapsfrö, salt, lök,
paprika, kryddor, ättika, modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel
(guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra),
konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), färgämne
(klorofyllkopparkomplex, riboflavin).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1400 kJ/330 kcal
Fett: 31 g
varav mättat fett: 2,2 g
Kolhydrater: 13 g
varav sockerarter: 11 g
Protein: 0,7 g
Salt: 0,9 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

LEGYMSALLAD
131178 – 2,5 kg

En majonnäsbaserad sallad med morötter, ärtor och bönor.
Legymsallad smakar gott till stekt fisk och landgångar.
Ingredienser
Morötter 32%, rapsolja, ärtor 15%, bönor 7%, äpple 6%, äggula, socker, salt,
senapsfrö, ättika, kryddor, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi),
surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat,
kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1250 kJ/300 kcal
Fett: 31 g
varav mättat fett: 2,2 g
Kolhydrater: 4,2 g
varav sockerarter: 3,2 g
Protein: 1,3 g
Salt: 0,6 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 56 dagar, obruten.

COLESLAW ORIGINAL
148261 – 2,5 kg

En frisk coleslaw med krispig vitkål och morötter, gjord på växtbaserad
majonnäs. Servera som tillbehör till grillat och burgare.
Ingredienser
Vitkål 45%, rapsolja, vatten, morot 8%, lök, salt, socker, senapsfrö,
svartpeppar, kryddor, ättika, potatisprotein, modifierad potatis- och majsstärkelse, stabiliseringsmedel (xantangummi), surhetsreglerande medel
(citronsyra, mjölksyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1300 kJ/310 kcal
Fett: 29 g
varav mättat fett: 2,1 g
Kolhydrater: 13 g
varav sockerarter: 11 g
Protein: 0,8 g
Salt: 1,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 50 dagar, obruten.

DALLASSALLAD
131146 – 2,5 kg

En variant av coleslaw med ananas och äpple. Gjord på majonnäs,
morötter och vitkål. Med god pepprig smak
Ingredienser
Rapsolja, vitkål, äpple, ananas, morot, lök, äggula, paprika, socker, senapsfrö, ättika, salt, kryddor, kryddextrakt, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl,
xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel
(natriumbensoat, kaliumsorbat), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1500 kJ/360 kcal
Fett: 35 g
varav mättat fett: 2,6 g
Kolhydrater: 12 g
varav sockerarter: 9,4 g
Protein: 0,9 g
Salt: 0,5 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 56 dagar, obruten.

MIMOSASALLAD
131161 – 2,5 kg

En fruktsallad gjord på majonnäs. En klassiker till kallskuret.
Ingredienser
Frukt 68% (persika, päron, ananas, äpple ), rapsolja, vatten, äggula, socker,
senapsfrö, salt, kryddor, ättika, modifierad stärkelse, glukossirap (av majs),
stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel
(citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1050 kJ/250 kcal
Fett: 23 g
varav mättat fett: 1,6 g
Kolhydrater: 10 g
varav sockerarter: 8,0 g
Protein: 0,3 g
Salt: 0,1 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 56 dagar, obruten.
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VEGETABILISK SALL AD

SALLAD

RÖDBETSSALLAD TÄRNAD

131061 – 2,5 kg

Vår klassiska rödbetssallad med tärnade Gotländska rödbetor.
Ingredienser
Rödbetor 67%, rapsolja, äpple, äggula, socker, salt, kryddor, senapsfrö,
ättika, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande
medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1150 kJ/280 kcal
Fett: 25 g
varav mättat fett: 1,9 g
Kolhydrater: 12 g
varav sockerarter: 12 g
Protein: 1,0 g
Salt: 0,5 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 70 dagar, obruten.

RÖDBETSSALLAD STRIMLAD Säsongsvara.
131062 – 2,5 kg

En rödbetssallad gjord på fina, strimlade Gotländska rödbetor.
Perfekta tillbehöret på julbordet.
Ingredienser
Rödbetor 65%, rapsolja, äggula, socker, salt, ättika, senapsfrö, kryddor,
stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel
(citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1200 kJ/290 kcal
Fett: 27 g
varav mättat fett: 2,0 g
Kolhydrater: 11 g
varav sockerarter: 11 g
Protein: 1,0 g
Salt: 0,5 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 70 dagar, obruten.

RÖDBETSSALLAD Kampanjartikel.

148382 – 2,5 kg

En krämig rödbetssallad, gjord på tärnade Gotländska rödbetor och
växtbaserad majonnäs.
Ingredienser
Rödbetor 64%, rapsolja, vatten, ättika, socker, salt, senapsfrö, kryddor,
potatisprotein, modifierad potatis- och majsstärkelse, stabiliseringsmedel
(guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra),
konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1000 kJ/240 kcal
Fett: 23 g
varav mättat fett: 1,6 g
Kolhydrater: 7,5 g
varav sockerarter: 6,1 g
Protein: 0,9 g
Salt: 0,5 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 70 dagar, obruten.

Visste
du?

Våra rödbetssallad är gjord på Gotländska rödbetor.
Läs mer på: www.foodmark.se/om-foodmark/ravaror/rodbetor/
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Dressing
och sås
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DRESSING

HAMBURGERDRESSING
131415 – 2,5 kg 131414 – 10 kg

Ingredienser
Rapsolja, vatten, gurka, socker, lök, tomatpuré, äggula, ättika, senapsfrö,
paprika, salt, vinäger, kryddor, kryddextrakt, modifierad stärkelse,
färgämnen (klorofyllkopparkomplex, riboflavin), stabiliseringsmedel
(guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra),
konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1750 kJ/420 kcal
Fett: 41 g
varav mättat fett: 3,2 g
Kolhydrater: 12 g
varav sockerarter: 9,5 g
Protein: 1,1 g
Salt: 1,7 g

DRESSING & SÅS

Smakrik och krämig hamburgerdressing med balanserad god sötma
och syrlig, krispig gurka.

Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

HAMBURGERDRESSING BOMB
143525 – 432,5 kg

Smakrik och krämig hamburgerdressing med balanserad god sötma
och syrlig, krispig gurka. Kan lätt hängas upp för enkel portionering.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, gurka, socker, lök, tomatpuré, äggula, ättika, senapsfrö,
paprika, salt, vinäger, kryddor, kryddextrakt, modifierad stärkelse,
färgämnen (klorofyllkopparkomplex, riboflavin), stabiliseringsmedel
(guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra),
konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1750 kJ/420 kcal
Fett: 41 g
varav mättat fett: 3,2 g
Kolhydrater: 12 g
varav sockerarter: 9,5 g
Protein: 1,2 g
Salt: 1,7 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

BURGERDRESSING
131409 – 2,5 kg

En smakrik burgerdressing med låg fetthalt och växtbaserad majonnäs.
Ingredienser
Vatten, rapsolja, gurka, socker, tomatpuré, ättika, modifierad stärkelse,
senapsfrö, lök, paprika, kryddor, kryddextrakt, salt, potatisprotein, vinäger,
stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, natriumalginat), surhetsreglerande medel
(citronsyra, mjölksyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat),
färgämne (klorofyllkopparkomplex, riboflavin).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 900 kJ/220 kcal
Fett: 16 g
varav mättat fett: 1,2 g
Kolhydrater: 17 g
varav sockerarter: 12 g
Protein: 1,6 g
Salt: 1,3 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

NEW YORK DRESSING
131450 – 2,5 kg 131449 – 10 kg

En hamburgerdressing med karaktär och generöst av syrlig,
krispig gurka, mycket smak av tomat och senap.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, tomatpuré, gurka, socker, lök, äggula, senapsfrö, salt, ättika,
vinäger, modifierad stärkelse, paprika, kryddor, kryddextrakt, färgämne
(klorofyllkopparkomplex, riboflavin), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl,
xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel
(natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1350 kJ/320 kcal
Fett: 31 g
varav mättat fett: 2,3 g
Kolhydrater: 14 g
varav sockerarter: 9,8 g
Protein: 0,9 g
Salt: 1,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

CHICAGO HAMBURGERDRESSING
148797 – 2,5 kg

Vår krämigaste hamburgerdressing med rund och fyllig smak.
Den balanserade goda smaken lyfter allt på din burgare.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, gurka, socker, tomatpuré, lök, äggula, senapsfrö,
ättika, vinäger, kryddor, salt, kryddextrakt, paprika, färgämnen
(klorofyllkopparkomplex, riboflavin), modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel
(citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2000 kJ/480 kcal
Fett: 49 g
varav mättat fett: 3,8 g
Kolhydrater: 8,8 g
varav sockerarter: 6,9 g
Protein: 1,1 g
Salt: 1 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.
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CHICAGO HOTDOGS DRESSING
131422 – 2,5 kg

DRESSING & SÅS

Rund i smaken med en liten orientalisk hetta. God i kebab, gyros,
korv och pizza.
Ingredienser
Rapsolja, gurka, vatten, ättika, salt, chili, lök, socker, farinsocker, vitlök,
äggula, senapsfrö, vinäger, kryddor, solrosolja, kryddextrakt, färgämne
(karmin), surhetsreglerande medel (citronsyra, ättiksyra), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), konserveringsmedel (natriumbensoat,
kaliumsorbat), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1850 kJ/440 kcal
Fett: 47 g
varav mättat fett: 3,3 g
Kolhydrater: 6,6 g
varav sockerarter: 2,4 g
Protein: 0,9 g
Salt: 0,6 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

VITLÖKSDRESSING
131413 – 2,5 kg

En krämig vitlökdressing gjord på yoghurt och majonnäs.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, lök, äggula, vitlök, ättika, vinäger, senapsfrö, yoghurt, salt,
grädde, socker, kryddor, citron, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra, mjölksyra), konserveringsmedel
(natriumbensoat, kaliumsorbat), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2250 kJ/550 kcal
Fett: 58 g
varav mättat fett: 4,2 g
Kolhydrater: 6,3 g
varav sockerarter: 1,6 g
Protein: 1,2 g
Salt: 1,1 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

YELLOW CURRY DRESSING
131418 – 2,5 kg

En smakrik dressing med picklad gurka, blomkål och morötter,
smaksatt med curry. Passar till kyckling och stekt fisk.
Ingredienser
Rapsolja, gurka, lök, morot, blomkål, ättika, socker, paprika, salt, vatten,
äggula, senapsfrö, kryddor, färgämne (sockerkulör), modifierad stärkelse,
stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel
(citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1950 kJ/470 kcal
Fett: 49 g
varav mättat fett: 3,8 g
Kolhydrater: 8,4 g
varav sockerarter: 5,4 g
Protein: 1,2 g
Salt: 0,9 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

CHICKEN CURRY DRESSING
131412 – 2,5 kg

En fruktig currydressing med picklade grönsaker. God som topping
på kyckling eller rostbiffsmackor.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, gurka, socker, äpple, äggula, blomkål, morot, senapsfrö, salt,
kryddor, ättika, lök, paprika, färgämne (sockerkulör), modifierad stärkelse,
stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel
(citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2100 kJ/500 kcal
Fett: 51 g
varav mättat fett: 3,7 g
Kolhydrater: 11 g
varav sockerarter: 9,1 g
Protein: 0,7 g
Salt: 0,7 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

MANGORAJA DRESSING
131419 – 2,5 kg

En slät och krämig dressing med en unik, spännande smak av curry
och mango. God till grillat, sallader och mackor.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, socker, mango 7%, äggula, senapsfrö, ättika, salt, vinäger,
kryddor, gräslök, färgämne (sockerkulör, betakaroten), stabiliseringsmedel
(guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra),
konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2400 kJ/580 kcal
Fett: 60 g
varav mättat fett: 4,3 g
Kolhydrater: 10 g
varav sockerarter: 8,7 g
Protein: 0,7 g
Salt: 0,9 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.
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SWEET CHILI DRESSING
131461 – 2,5 kg

Ingredienser
Rapsolja, vatten, chili, äggula, senapsfrö, paprika, vitlök, kryddor, socker,
salt, ättika, vinäger, modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl,
xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel
(natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2200 kJ/500 kcal
Fett: 54 g
varav mättat fett: 3,9 g
Kolhydrater: 12 g
varav sockerarter: 9,6 g
Protein: 0,6 g
Salt: 1,4 g

DRESSING & SÅS

En sötstark dressing med sweet chili. Utmärkt som dressing till a
lla typer av burgare och baguetter..

Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

HOT MEXICANA DRESSING
131468 – 2,5 kg

En het dressing med paprika, inlagd gurka och rejäl hetta från chili.
God till burgare eller grillat.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, tomatpuré, gurka, äggula, paprika, socker, senapsfrö, ättika,
kryddor, salt, vitlök, lök, vinäger, kryddextrakt, modifierad stärkelse (potatis,
majs), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande
medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat),
färgämnen (klorofyllkopparkomplex, riboflavin).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2050 kJ/490 kcal
Fett: 50 g
varav mättat fett: 3,7 g
Kolhydrater: 10 g
varav sockerarter: 8,2 g
Protein: 1,3 g
Salt: 0,9 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

SOURCREAM & ONION DRESSING
143359 – 2,5 kg 146985 – 10 kg

En smakrik dressing med crème fraîche, lök och persilja.
Perfekt på burgare och grillat.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, äggula, lök 4 %, crème fraiche 3 %, ostpulver, senapsfrö,
ättika, salt, socker, persilja, vitlök, kryddor, kryddextrakt, stabiliseringsmedel
(guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra, mjölksyra, kalciumlaktat), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat,
äppelsyra), arom. Tillsatt mycket salt.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2550 kJ/610 kcal
Fett: 67 g
varav mättat fett: 5,4 g
Kolhydrater: 3,3 g
varav sockerarter: 2 g
Protein: 0,8 g
Salt: 1,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

SRIRACHA MAYO DRESSING
146717 – 2,5 kg

Härligt krämig dressing med hetta från chili och vitlök. God på
burgare, till sushi, lax eller som topping på pizza.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, chili, äggula, socker, tomatpuré, vinäger, senapsfrö,
vitlök, vitlöksolja, ättika, salt, kryddor, kryddextrakt, modifierad stärkelse
av (majs, potatis), surhetsreglerande medel (citronsyra, ättiksyra),
stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), konserveringsmedel
(natriumbensoat, kaliumsorbat), naturlig arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2050 kJ/490 kcal
Fett: 52 g
varav mättat fett: 3,7 g
Kolhydrater: 6,9 g
varav sockerarter: 5,1 g
Protein: 0,7 g
Salt: 1,5 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

TRYFFELMAJONNÄS
147153 – 2,5 kg

En krämig dressing med balanserad tryffelsmak. Servera på
burgare, till grillat eller som topping på pizza.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, äggula, olivolja med smak av tryffel (olivolja, arom),
senapsfrö, ättika, salt, socker, svartpeppar, kryddor, tryffel 0,07%,
antioxidationsmedel (citronsyra).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2800 kJ/650 kcal
Fett: 74 g
varav mättat fett: 5,7 g
Kolhydrater: 1,5 g
varav sockerarter: 0,9 g
Protein: 1,1 g
Salt: 1 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.
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ORIENTDRESSING

131416 – 2,5 kg 140205 – 10 kg

DRESSING & SÅS

En smakrik dressing med krispig syrlig gurka och mild hetta från chili.
God på burgare, kebab eller som topping på pizza.
Ingredienser
Rapsolja, lök, gurka, vatten, äggula, chili, socker, farinsocker, vitlök, ättika,
senapsfrö, salt, solrosolja, färgämne (karmin), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra, ättiksyra),
konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1900 kJ/460 kcal
Fett: 50 g
varav mättat fett: 4,5 g
Kolhydrater: 6 g
varav sockerarter: 2,8 g
Protein: 0,6 g
Salt: 0,5 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

HOT ORIENTDRESSING
131417 – 2,5 kg

En smakrik dressing syrlig gurka och hetta från chili och
cayennepeppar. God på burgare, kebab eller som topping på pizza.
Ingredienser
Rapsolja, lök, gurka, vatten, äggula, chili, ättika, senapsfrö, socker, farinsocker,
salt, cayennepeppar, vitlök, kryddextrakt, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl,
xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel
(natriumbensoat, kaliumsorbat), arom. Tillsatt mycket salt.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1950 kJ/460 kcal
Fett: 49 g
varav mättat fett: 4,6 g
Kolhydrater: 5,7 g
varav sockerarter: 3 g
Protein: 0,9 g
Salt: 1 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

HAMBURGERDRESSING
145529 – 6 3900 g

Vår klassiska hamburgerdressing med inlagd gurka, smakrik och
krämig. Färdig att användas i en praktisk klämflaska.
Ingredienser
Rapsolja,vatten, gurka, socker, tomatpuré, lök, äggula, ättika, senapsfrö,
paprika, salt, vinäger, kryddor, kryddextrakt, majsprotein, glukossirap,
dragonättika, färgämne (riboflavin, klorofyllkopparkomplex), modifierad
stärkelse (majs, potatis), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi,
kalciumklorid), surhetsreglerande medel (äppelsyra, mjölksyra,
natriumacetat), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1600 kJ/380 kcal
Fett: 37 g
varav mättat fett: 2,7 g
Kolhydrater: 12 g
varav sockerarter: 9,3 g
Protein: 0,9 g
Salt: 1,6 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

ORIENTDRESSING
145530 – 6 3900 g

En smakrik dressing med krispig syrlig gurka och mild hetta från chili.
God på burgare, kebab eller som topping på pizza. Färdig att användas
i en praktisk klämflaska.
Ingredienser
Rapsolja, lök, gurka, vatten, äggula, chili, socker, farinsocker, ättika, salt,
dragonättika, vinäger, kryddor, kryddextrakt, paprikaextrakt, solrosolja,
vitlök, stabiliseringsmedel (gurkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande
medel (mjölksyra, natriumacetat, äppelsyra), konserveringsmedel
(natriumbensoat, kaliumsorbat), aromer.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1700 kJ/400 kcal
Fett: 43 g
varav mättat fett: 2,9 g
Kolhydrater: 5,3 g
varav sockerarter: 2,4 g
Protein: 0,9 g
Salt: 1,3 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

MANGORAJA DRESSING
145341 – 6 3900 g

En slät och krämig dressing med en unik, spännande smak av curry
och mango. Färdig att användas i en praktisk klämflaska.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, socker, mango 9%, äggula, ättika, salt, vinäger, gräslök,
kryddor, kryddextrakt, dragonättika, färgämne (betakaroten, sockerkulör),
modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi),
surhetsreglerande medel (äppelsyra, mjölksyra, natriumacetat), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2050 kJ/490 kcal
Fett: 49 g
varav mättat fett: 3,6 g
Kolhydrater: 14 g
varav sockerarter: 11 g
Protein: 0,8 g
Salt: 1,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.
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DRESSING

CAESAR DRESSING
147034 – 63900 g

Ingredienser
Rapsolja, vatten, socker, ättika, salt, äggula, citronjuicekoncentrat,
senapsfrö, svartpeppar, vitlök, kryddor, stabiliseringsmedel (xantangummi,
surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat,
kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1900 kJ/450 kcal
Fett: 46 g
varav mättat fett: 3,4 g
Kolhydrater: 8,2 g
varav sockerarter: 7,7 g
Protein: 0,7 g
Salt: 31 g

DRESSING
DRESSING & SÅS

En krämig salladsdressing med frisk och rund smak. Färdig att användas
i en praktisk klämflaska.

Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

SRIRACHA MAYO DRESSING
148043 – 63900 g

Härligt krämig dressing med hetta från chili och vitlök. God på burgare,
till sushi, poké bowl eller som topping på pizza. Färdig att användas i en
praktisk klämflaska.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, socker, chili, tomatpuré, vinäger, senapsfrö, vitlök,
vitlöksolja, ättika, salt, kryddor, kryddextrakt, modifierad stärkelse (majs,
potatis), potatisprotein, surhetsreglerande medel (citronsyra), stabiliseringsmedel (xantangummi), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat),
naturlig arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2400 kJ/550 kcal
Fett: 62 g
varav mättat fett: 4,4 g
Kolhydrater: 5,2 g
varav sockerarter: 3,4 g
Protein: 0,9 g
Salt: 1,2 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

SRIRACHA MAYO DRESSING
147035 – 63900 g

En krämig dressing med tryffelsmak. Servera på burgare eller till grillat.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, chili, äggula, socker, tomatpuré, vinäger, senapsfrö,
vitlök, vitlöksolja, ättika, salt, kryddor, kryddextrakt, modifierad stärkelse
(majs, potatis), surhetsreglerande medel (citronsyra), stabiliseringsmedel
(xantangummi), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat),
naturlig arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2400 kJ/580 kcal
Fett: 64 g
varav mättat fett: 4,8 g
Kolhydrater: 3,6 g
varav sockerarter: 2,5 g
Protein: 1,0 g
Salt: 1,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

TRYFFELMAYO
147036 – 6 3 900 g

En krämig dressing med tryffelsmak och en god balanserad syra.
Servera på burgare eller som topping på pizza. Färdig att användas
i en praktisk klämflaska.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, senapsfrö, ättika, vinäger, olivolja med smak av tryffel
(olivolja, arom), äggula, salt, socker, svartpeppar, kryddor, stabiliseringsmedel
(xantangummi), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2700 kJ/650 kcal
Fett: 73 g
varav mättat fett: 5,5 g
Kolhydrater: 0,7 g
varav sockerarter: 0,3 g
Protein: 1,5 g
Salt: 0,8 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.
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DRESSING · SÅS

VITLÖKSDRESSING
145361 – 6 3900 g

DRESSING & SÅS

Härlig och krämig vitlöksdressing. God till kött, köttfärsrätter och som
dipp till grönsaker. Färdig att användas i en praktisk klämflaska.
Ingredienser
Vatten, rapsolja, äggula, socker, modifierad majsstärkelse, dragonättika,
salt, vitlök, lök, surhetsreglerande medel (mjölksyra, natriumacetat,
äppelsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1250 kJ/300 kcal
Fett: 29 g
varav mättat fett: 2,4 g
Kolhydrater: 10 g
varav sockerarter: 5,3 g
Protein: 1 g
Salt: 1,6 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

FRENCH HOTDOG DRESSING
140480 – 63900 g

En krämig dressing med mild smak av senap och curry.
Det perfekta tillbehöret till korven och baguetten. Färdig att
användas i en praktisk klämflaska.
Ingredienser
Vatten, rapsolja, socker, äggula, ättika, senapsfrö, salt, dragonättika,
modifierad stärkelse , lök, kryddor (bl a bockhornsfrö), kryddextrakt,
stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande
medel (mjölksyra, natriumacetater), konserveringsmedel (natriumbensoat,
kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1350 kJ/320 kcal
Fett: 28 g
varav mättat fett: 2,3 g
Kolhydrater: 16 g
varav sockerarter: 12 g
Protein: 1 g
Salt: 1,5 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

CHILIDRESSING
145362 – 6 3900 g

En tomatbaserad dressing med sting från chili. God på korv, tacos,
burgare eller kebab. Färdig att användas i en praktisk klämflaska.
Ingredienser
Vatten, socker, farinsocker, tomat 6%, ättika, modifierad stärkelse,
paprika 3%, salt, lök, kryddor (bl a bockhornsfrö), chili, vitlök, konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 440 kJ/110 kcal
Fett: 0,5 g
varav mättat fett: 0 g
Kolhydrater: 23 g
varav sockerarter: 19 g
Protein: 0,9 g
Salt: 1,6 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

KEBABSÅS VIT
141805 – 63900 g

Kryddig och krämig sås baserad på majonnäs och yoghurt, smaksatt
med vitlök. Smakar utmärkt till kebab, grillat, tacos eller sallad.
Färdig att användas i en praktisk klämflaska.
Ingredienser
Yoghurt 40%, vatten, rapsolja, salt, modifierad stärkelse, äggula, vitlök,
kryddor, örtkryddor, lök, ättika, dragonättika, tomat, champinjon, kryddextrakt, dextros, färgämne (sockerkulör), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi, natriumalginat), surhetsreglerande medel (mjölksyra,
natriumacetat, äppelsyra, citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat,
kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1100 kJ/260 kcal
Fett: 27 g
varav mättat fett: 3,7 g
Kolhydrater: 3,1 g
varav sockerarter: 1,4 g
Protein: 2,3 g
Salt: 1 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 72 dagar, obruten.

KEBABSÅS RÖD
145363 – 6 3900 g

En tomatbaserad sås med smak av chili och paprika, perfekt att
användas till kebab. Färdig att användas i en praktisk klämflaska.
Ingredienser
Vatten, socker, ättika, farinsocker, tomatpuré 5%, modifierad stärkelse,
paprika 3%, gurka, salt, lök, senapsfrö, dextros, kryddor (bl a bockhornsfrö),
krydd- och grönsaksextrakt (bl a libbsticka), chili, vitlök, jästextrakt, färgämne
(riboflaviner, kopparkomplex), surhetsreglerande medel (mjölksyra),
konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 440 kJ/110 kcal
Fett: 0,6 g
varav mättat fett: 0 g
Kolhydrater: 23 g
varav sockerarter: 18 g
Protein: 0,9 g
Salt: 1,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.
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BEARNAISESÅS
145340 – 63900 g

Ingredienser
Rapsolja, vatten, äggula, dragonättika, salt, dragon, persilja, lök, glukossirap,
socker, citronkoncentrat, vitlök, kryddor, örtkryddor, maltvinäger, grönsaksextrakt, färgämne (betakaroten), surhetsreglerande medel (äppelsyra),
konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2700 kJ/640 kcal
Fett: 72 g
varav mättat fett: 5,0 g
Kolhydrater: 0,4 g
varav sockerarter: 0,4 g
Protein: 0,9 g
Salt: 1,1 g

DRESSING & SÅS

Klassisk bearnaisesås med balanserad dragonsmak.
Servera den till grillat eller som pizzatopping. Färdig att användas
i en praktisk klämflaska.

Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

KETCHUP ORIGINAL
146713 – 63900 g

En klassisk tomatketchup gjord på solmogna tomater. Det perfekta
tillbehöret! Färdig att användas i en praktisk klämflaska.
Ingredienser
Tomatpuré 43%, vatten, socker, ättika, salt, kryddor, lök, glukossirap,
modifierad stärkelse (majs), hydrolyserat vegetabilisk protein, konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 430 kJ/100 kcal
Fett: 0,1 g
varav mättat fett: 0 g
Kolhydrater: 23 g
varav sockerarter: 18 g
Protein: 0,9 g
Salt: 2,1 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 180 dagar, obruten.

SENAP ORIGINAL
146758 – 63900 g

En klassisk slät senap. God på korv, burgare och grillat. Färdig att
användas i en praktisk klämflaska.
Ingredienser
Vatten, senapsfrö, socker, ättika, salt, kryddor.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 600 kJ/140 kcal
Fett: 3,8 g
varav mättat fett: 0,5 g
Kolhydrater: 21 g
varav sockerarter: 19 g
Protein: 5,3 g
Salt: 1,5 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 180 dagar, obruten.

SENAP SÖTSTARK
146759 – 63900 g

En sötstark slät senap. God på burgare, korv eller till ärtsoppa.
Färdig att användas i en praktisk klämflaska.
Ingredienser
Socker, senapsfrö, vatten, ättika, salt, kryddor.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1000 kJ/240 kcal
Fett: 5 g
varav mättat fett: 1,4 g
Kolhydrater: 40 g
varav sockerarter: 38 g
Protein: 5,8 g
Salt: 0,9 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 180 dagar, obruten.
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SALLADSDRESSING

RHODE ISLAND SALLADSDRESSING
131406 – 2,5 kg

DRESSING & SÅS
SÅS

En krämig, söt och syrlig salladsdressing. God till diverse skaldjur
och sallader.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, tomatpuré, socker, äggula, senapsfrö, lök, salt, kryddor,
vinäger, ättika, modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel (xantangummi),
surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat,
kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1650 kJ/400 kcal
Fett: 41 g
varav mättat fett: 3,0 g
Kolhydrater: 6,8 g
varav sockerarter: 5,5 g
Protein: 0,5 g
Salt: 1,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

MANGO CURRY SALLADSDRESSING
131464 – 2,5 kg

En smakrik dressing med sötma från mango och kryddig currysmak.
God till kyckling.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, socker, mango 7%, äggula, kryddor (bl a curry, bockhornsfrö),
vinäger, salt, senapsfrö, färgämne (betakaroten), naturlig arom, stabiliseringsmedel (xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1700 kJ/410 kcal
Fett: 41 g
varav mättat fett: 2,9 g
Kolhydrater: 10 g
varav sockerarter: 9,5 g
Protein: 0,3 g
Salt: 1,2 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

BLUE CHEESE SALLADSDRESSING
131404 – 2,5 kg

Smakrik dressing med smak av blåmögelost. God till diverse sallader
och kycklingvingar.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, färskost, äggula, socker, salt, senapsfrö, ättika, persilja,
kryddor, arom, stabiliseringsmedel (xantangummi), surhetsreglerande medel
(citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1850 kJ/460 kcal
Fett: 49 g
varav mättat fett: 3,5 g
Kolhydrater: 1,7 g
varav sockerarter: 1,2 g
Protein: 0,9 g
Salt: 1,6 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

CAESAR SALLADSDRESSING
144651 – 2,5 kg

En krämig dressing med smak av italiensk hårdost och svartpeppar.
God till diverse sallader.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, opastöriserad italiensk hårdost 3%, senapsfrö, äggula,
salt, socker, citronkoncentrat, svartpeppar, vitlök, lök, ättika, glukossirap,
vinäger, ostpulver, kryddor, surhetsreglerande medel (citronsyra, mjölksyra),
stabiliseringsmedel (xantangummi), konserveringsmedel (natriumbensoat,
kaliumsorbat), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1850 kJ/450 kcal
Fett: 49 g
varav mättat fett: 3,3 g
Kolhydrater: 2,2 g
varav sockerarter: 1,1 g
Protein: 1,6 g
Salt: 1,8 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

HONUNG & DIJON SALLADSDRESSING
144450 – 2,5 kg

En lätt, krämig dressing med tydlig smak av djionsenap och sötma
från honung. God till diverse sallader.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, senap (varav Dijon 6%), (senapsfrö, ättika, salt, kryddor,
surhetsreglerande medel (citronsyra)), honung 3%, äggula, salt, ättika, socker,
stabiliseringsmedel (xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra),
konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat). Tillsatt mycket salt.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1700 kJ/410 kcal
Fett: 43 g
varav mättat fett: 3,0 g
Kolhydrater: 6,6 g
varav sockerarter: 4,4 g
Protein: 1,3 g
Salt: 1,6 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.
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SALLADSDRESSING

VINÄGRETT SALLADSDRESSING
145327 – 2,5 kg

Ingredienser
Rapsolja, vatten, lök, ättika, vinäger, socker, persilja, chili, kryddor,
salt, tomat, limejuicepulver, vitlök, stabiliseringsmedel (natriumalginat,
xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel
(kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1600 kJ/390 kcal
Fett: 41 g
varav mättat fett: 2,9 g
Kolhydrater: 3,8 g
varav sockerarter: 2,9 g
Protein: 0,1 g
Salt: 0,9 g

DRESSING
DRESSING & SÅS

En smakrik och frisk vinägrett smaksatt med lime, chili, persilja
och tomat. God till alla typer av sallader

Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

RANCH SALLADSDRESSING
144721 – 2,5 kg

En frisk och krämig salladsdressing med smak av crème fraiche,
lök, citron och många goda örtkryddor. God till grillat och sallader.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, crème fraiche, äggula, socker, salt, senapsfrö, ättika,
citronkoncentrat, lök, purjolök, persilja, oregano, vitlök, chili, kryddor,
stabiliseringsmedel (xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra),
konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1900 kJ/450 kcal
Fett: 50 g
varav mättat fett: 4,8 g
Kolhydrater: 2,4 g
varav sockerarter: 1,6 g
Protein: 0,5 g
Salt: 1,6 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

VITLÖK SALLADSDRESSING
148642 – 2,5 kg

En slät och krämig vitlöksdressing med balanserad, frisk och fyllig smak.
God till alla typer av sallader.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, vitlök, ättika, vinäger, socker, salt, vitlöksextrakt,
vegetabiliskt protein, modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel
(xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2200 kJ/550 kcal
Fett: 57 g
varav mättat fett: 4,0 g
Kolhydrater: 3,1 g
varav sockerarter: 1,3 g
Protein: 0,9 g
Salt: 0,8 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.
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BEARNAISE ORIGINAL
142024 – 2,5 kg

DRESSING & SÅS

En krämig bearnaise med karakteristisk smak av smör och dragon.
Lättanvänd till såväl lunchrätten som till middagsmenyn.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, äggula, vinäger, salt, dragon, persilja, lök, vitlök, kryddor,
örtkryddor, citronkoncentrat, glukossirap, socker, färgämne (betakaroten),
surhetsreglerande medel (citronsyra),konserveringsmedel (kaliumsorbat),
arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2750 kJ/650 kcal
Fett: 74 g
varav mättat fett: 5,2 g
Kolhydrater: 0,5 g
varav sockerarter: 0,2 g
Protein: 1 g
Salt: 1,1 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

BEARNAISESÅS SPISA
131520 – 2,5 kg

Klassisk bearnaisesås med fin dragonsmak. Växtbaserad och värmbar!
Ingredienser
Vatten, rapsolja, senapsfrö, dragonextrakt, socker, salt, persilja, vitpeppar,
kryddor, lök, jästextrakt, ättika, modifierad stärkelse (potatis), stärkelsesirap,
maltodextrin, färgämne (betakaroten), stabiliseringsmedel (xantangummi),
surhetsreglerande medel (citronsyra, mjölksyra), konserveringsmedel
(natriumbensoat, kaliumsorbat), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1550 kJ/370 kcal
Fett: 38 g
varav mättat fett: 2,7 g
Kolhydrater: 6,6 g
varav sockerarter: 2,7 g
Protein: <0,5 g
Salt: 1,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

BEARNAISE JALAPEÑO
148255 – 2,5 kg

En krämig bearnaisesås med hetta från hackad jalapeño.
Servera som topping på pizza eller burgare.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, jalapeño (6%), äggula, vinäger, ättika, salt, dragon,
persilja, lök, vitlök, kryddor, örtkryddor, citronkoncentrat, glukossirap,
socker, färgämne (betakaroten), surhetsreglerande medel (citronsyra),
konserveringsmedel (kaliumsorbat), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2550 kJ/600 kcal
Fett: 67 g
varav mättat fett: 5,2 g
Kolhydrater: 0,8 g
varav sockerarter: < 0,5 g
Protein: 0,9 g
Salt: 1,1 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

LOHMANDERS BEARNAISE
148215 – 2,5 kg

En fyllig bearnaisesås med tydlig smak av dragon och vinäger.
Servera även som topping på pizza, burgare och grillat.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, äggula, vinäger, ättika, salt, dragon, lökextrakt, glukossirap,
socker, citronkoncentrat, vitlök, kryddor, örtkryddor, färgämne (betakaroten),
konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), aromer.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2900 kJ/700 kcal
Fett: 77 g
varav mättat fett: 6 g
Kolhydrater: 0,6 g
varav sockerarter: 0,5 g
Protein: 1,4 g
Salt: 0,9 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.
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REMOULADSÅS
131564 – 2,5 kg

Ingredienser
Rapsolja, vatten, gurka, socker, blomkål, äggula, ättika, senapsfrö, morot, lök,
paprika, salt, kryddor, modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl,
xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel
(kaliumsorbat, natriumbensoat), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1950 kJ/460 kcal
Fett: 48 g
varav mättat fett: 3,5 g
Kolhydrater: 8,6 g
varav sockerarter: 7,7 g
Protein: 0,9 g
Salt: 0,7. g

DRESSING & SÅS

Klassisk sås med picklad gurka, blomkål och morot. God till alla typer
av panerad fisk.

Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

DANSK REMOULADSÅS
131561 – 5 kg

Traditionell dansk remouladsås med curry – ett måste på
smörrebröd med rostbiff, tillsammans med rostad lök. God till alla
typer av panerad fisk.
Ingredienser
Vatten, rapsolja, socker, ättika, gurka, äggula, modifierad stärkelse, vitkål,
blomkål, gelatin, salt, senapsfrö, dragonättika, kryddor (bl.a. curry, bockhornsfrö), kryddextrakt, dextros, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi,
fruktkärnmjöl, natriumalginat), surhetsreglerande medel (mjölksyra, natriumcetat, äppelsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat),
sötningsmedel (sackarin), arom. Innehåller socker och sötningsmedel.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1550 kJ/370 kcal
Fett: 36 g
varav mättat fett: 2,5 g
Kolhydrater: 12 g
varav sockerarter: 11 g
Protein: 1,3 g
Salt: 0,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

KEBABSÅS VIT
144991 – 2,5 kg

En fräsch, lite syrlig och smakrik sås färdig att använda till kebab. God
också till grillade kötträtter och som dressing till grönsaker och pizza.
Ingredienser
Filmjölk, rapsolja, lök, vatten, gurka, äggula, senapsfrö, tomatpuré, vitlök,
paprika, socker, salt, persilja, kryddor, kryddextrakt, ättika, vinäger, modifierad
stärkelse (potatis, majs), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi),
surhetsreglerande medel (citronsyra, mjölksyra), konserveringsmedel
(natriumbensoat, kaliumsorbat), färgämne (riboflavin, klorofyllkopparkomplex), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1500 kJ/360 kcal
Fett: 37 g
varav mättat fett: 3,3 g
Kolhydrater: 5,5 g
varav sockerarter: 3,3 g
Protein: 1,8 g
Salt: 0,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 50 dagar, obruten.

KEBABSÅS RÖD
144990 – 2,5 kg

En tomatbaserad sås med smak av chili och paprika, färdig att
användas till kebab.
Ingredienser
Vatten, tomatpuré 13 %, ättika, modifierad stärkelse, farinsocker, chili, salt,
kryddor, paprika 1,4 %, lök, vitlök, konserveringsmedel (natriumbensoat,
kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 200 kJ/50 kcal
Fett: 0,3 g
varav mättat fett: 0,1 g
Kolhydrater: 8,9 g
varav sockerarter: 5 g
Protein: 1 g
Salt: 1,8 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

HOVMÄSTARSÅS Säsongsprodukt jul.

145111 – 2,5 kg

En klassisk hovmästarsås gjord på senap och dill. Perfekt till
gravad och rökt lax.
Ingredienser
Rapsolja, socker, vatten, senapsfrö, dill, vinäger, salt, gurkmeja, paprika,
modifierad potatisstärkelse, ättika, konserveringsmedel (kaliumsorbat),
färgämne (betakaroten).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2050 kJ/500 kcal
Fett: 44 g
varav mättat fett: 2,9 g
Kolhydrater: 23 g
varav sockerarter: 20 g
Protein: 2 g
Salt: 0,8 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 180 dagar, obruten.
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Dipp
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Toppa pommes frites med
riven parmesan, färsk jalapeño och
koriander. Servera med Rydbergs
Bearnaise Jalapeño.

DIPPSÅS

DIPPSÅS CHEDDAR
140873 – 25335 g

En krämig dippsås med tydlig smak av cheddar.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, äggula, créme fraiche, senapsfrö, socker, salt, ättika, arom
(med rökarom och mjölk), kryddor, färgämne (paprikaoleoresin), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra),
konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2700 kJ/650 kcal
Fett: 71 g
varav mättat fett: 6,1 g
Kolhydrater: 2 g
varav sockerarter: 1,5 g
Protein: 1,8 g
Salt: 0,9 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

DIPPSÅS VITLÖK
140877 – 25335 g

En smakrik dipp med frisk och fräsch vitlökssmak.

Energi: 2250 kJ/550 kcal
Fett: 58 g
varav mättat fett: 4,2 g
Kolhydrater: 6,3 g
varav sockerarter: 1,6 g
Protein: 1,2 g
Salt: 1,1 g

DIPP

Ingredienser
Rapsolja, vatten, lök, äggula, vitlök, ättika, vinäger, senapsfrö, yoghurt, salt,
grädde, socker, kryddor, citron, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra, mjölksyra), konserveringsmedel
(kaliumsorbat, natriumbensoat), arom.

Näringsvärde per 100 g

Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

DIPPSÅS CHICAGO
140851 – 25335 g

En tomatbaserad dippsås med bitar av inlagd gurka och paprika.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, tomatpuré, gurka, socker, lök, äggula, senapsfrö, salt, ättika,
vinäger, modifierad stärkelse, paprika.kryddor, kryddextrakt (libbsticka),
stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel
(citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), färgämne
(klorofyllkopparkomplex, riboflavin).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1900 kJ/460 kcal
Fett: 46 g
varav mättat fett: 3,6 g
Kolhydrater: 11,5 g
varav sockerarter: 9,3 g
Protein: 1 g
Salt: 1,7 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

DIPPSÅS BEARNAISE
140852 – 25335 g

En krämig bearnaise med karakteristisk smak av smör och dragon.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, äggula, vinäger, salt, dragon, persilja, lök, vitlök, kryddor,
örtkryddor, citronkoncentrat, glukossirap, socker, färgämne (karotener),
surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat),
arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2750 kJ/650 kcal
Fett: 74 g
varav mättat fett: 5,2 g
Kolhydrater: < 0,5 g
varav sockerarter: 0,1 g
Protein: 0,9 g
Salt: 1,1 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

DIPPSÅS SOURCREAM & ONION
142645 – 25335 g

En smakrik dressing med crème fraîche, lök och persilja.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, äggula, créme fraiche 3%, lök, ostpulver, senapsfrö, ättika,
salt, socker, persilja, vitlök, kryddor, kryddextrakt, stabiliseringsmedel,
(guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra, mjölksyra, kalciumlaktat), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat,
äppelsyra), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2600 kJ/650 kcal
Fett: 69 g
varav mättat fett: 5,6 g
Kolhydrater: 3,4 g
varav sockerarter: 2 g
Protein: 0,8 g
Salt: 1,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.
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DIPPSÅS SWEET CHILI
140876 – 25335 g

En sötstark dippsås med sweet chili.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, chili, äggula, senapsfrö, paprika, vitlök, kryddor, socker,
salt, ättika, vinäger, modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl,
xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel
(kaliumsorbat, natriumbensoat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2200 kJ/500 kcal
Fett: 54 g
varav mättat fett: 3,9 g
Kolhydrater: 12 g
varav sockerarter: 9,6 g
Protein: 0,6 g
Salt: 1,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

DIPPSÅS HOT MEXICANA
144102 – 25335 g

DIPP

En het dippsås med paprika, inlagd gurka och rejäl hetta från chili.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, tomatpuré, gurka, äggula, paprika, socker, senapsfrö,
ättika, kryddor, salt, vitlök, lök, vinäger, kryddextrakt, modifierad stärkelse,
färgämne (klorofyllkopparkomplex, riboflavin), stabiliseringsmedel
(guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra),
konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2050 kJ/490 kcal
Fett: 50 g
varav mättat fett: 3,7 g
Kolhydrater: 10 g
varav sockerarter: 8,2 g
Protein: 1,3 g
Salt: 0,9 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

DIPPSÅS SRIRACHA MAYO
146747 – 25335 g

Härligt krämig dressing med hetta från chili och vitlök.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, chili, äggula, socker, tomatpuré, vinäger, senapsfrö,
vitlök, vitlöksolja, ättika, salt, kryddor, kryddextrakt, modifierad stärkelse
av (majs, potatis), surhetsreglerande medel (citronsyra, ättikssyra),
stabiliseringsmedel (guarnkärnmjöl, xantangummi), konserveringsmedel
(kaliumsorbat, natriumbensoat), naturlig arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2050 kJ/490 kcal
Fett: 52 g
varav mättat fett: 3,7 g
Kolhydrater: 6,9 g
varav sockerarter: 5,1 g
Protein: 0,7 g
Salt: 1,5 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

DIPPSÅS BLACK GARLIC
147912 – 25335 g

Fyllig dippsås med sötma från fermenterad vitlök.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, äggula, fermenterad vitlök, vitlök, salt, socker, ättika,
citrusfiber, fermenterat socker, senapsfrö, kryddor, stabiliseringsmedel
(guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra),
konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2450 kJ/600 kcal
Fett: 64 g
varav mättat fett: 4,9 g
Kolhydrater: 2,7 g
varav sockerarter: 2,1 g
Protein: 0,9 g
Salt: 1,7 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.
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DIPPSÅS TRYFFELMAJONNÄS
147911 – 25335 g

En krämig dipp med lyxig smak av tryffel.

Näringsvärde per 100 g

Ingredienser
Rapsolja, vatten, äggula, olivolja med smak av tryffel (olivolja, arom),
senapsfrö , ättika, salt, socker, svartpeppar, kryddor, tryffel 0,07%,
antioxidationsmedel (citronsyra).

Energi: 2800 kJ/650 kcal
Fett: 74 g
varav mättat fett: 5,7 g
Kolhydrater: 1,5 g
varav sockerarter: 0,9 g
Protein: 1,1 g
Salt: 1 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

DIPPSÅS BEARNAISE JALAPEÑO
148214 – 25335 g

En krämig bearnaisesås med hetta från hackad jalapeño.

Rapsolja, vatten, jalapeño (6%), äggula, vinäger, ättika, salt, dragon,
persilja, lök, vitlök, kryddor, örtkryddor, citronkoncentrat, glukossirap,
socker, färgämne (betakaroten), surhetsreglerande medel (citronsyra),
konserveringsmedel (kaliumsorbat), arom.

Energi: 2550 kJ/600 kcal
Fett: 67 g
varav mättat fett: 5,2 g
Kolhydrater: 0,8 g
varav sockerarter: < 0,5 g
Protein: 0,9 g
Salt: 1,1 g

DIPP

Ingredienser

Näringsvärde per 100 g

Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

PANKOFRITERAD
POTATISBOLL
6 portioner

Anvisningar

Ingredienser

1 Fyll en tjockbottnad kastrull till 2/3 med olja och värm upp på medelvärme.

3 dl Opes potatissallad
1 dl färdigriven ost
1/2 tsk cayennepeppar
½ dl mjöl
Rapsolja för fritering
2 stora ägg, vispade
1 1/2 dl panko

2 Mixa potatissallad med en stavmixer, den ska inte vara helt slät.
Blanda i riven ost och cayennepeppar. Tillsätt därefter mjölet, lite i taget.
För att se om konsistensen är bra, rulla till en boll för att se om den håller samman.
Är smeten för lös, justera med mer mjöl.

Rydbergs Bearnaise Jalapeño
till servering

3 Forma smeten till små bollar med händer eller med en glasskopa.
4 Knäck äggen i en skål och vispa samman. Fyll en separat skål med panko.
Panera bollarna, ca 2–3 i taget, i ägget och därefter i panko.
5 Testa temperaturen på oljan: ha i en liten klick av smeten, den ska genast
flyta upp till ytan och börja bubbla.
6 Lägg försiktigt ner bollarna i den heta oljan – var försiktig så den inte skvätter.
Fritera 2–3 minuter tills gyllene och krispiga. Lägg över på en tallrik täckt med
hushållspapper.
7 Lägg upp på serveringsfat och garnera med kruspersilja. Servera omedelbart
tillsammans med Rydbers Bearnaise Jalapeño.
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SALLADSDRESSING

SALLADSDRESSING RHODE ISLAND
144370 – 25350 g

En krämig, söt och en aning syrlig klassiker.

Näringsvärde per 100 g

Ingredienser
Rapsolja, vatten, tomatpuré, socker, äggula, senapsfrö, lök, salt, kryddor,
vinäger, ättika, modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel (xantangummi),
surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat,
natriumbensoat).

Energi: 1650 kJ/390 kcal
Fett: 41 g
varav mättat fett: 2,9 g
Kolhydrater: 6,6 g
varav sockerarter: 5,4 g
Protein: 0,5 g
Salt: 1,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

SALLADSDRESSING CAESAR
144386 – 25350 g

En krämig dressing med smak av italiensk hårdost och svartpeppar.

Rapsolja, vatten, opastöriserad italiensk hårdost 3%, senapsfrö, äggula,
salt, socker, citronkoncentrat, svartpeppar, vitlök, lök, ättika, glukossirap,
vinäger, ostpulver, kryddor, stabiliseringsmedel (xantangummi),
surhetsreglerande medel (citronsyra, mjölksyra), konserveringsmedel
(kaliumsorbat, natriumbensoat), arom. Kraftigt saltad 1,8%.

Energi: 1850 kJ/450 kcal
Fett: 49 g
varav mättat fett: 3,3 g
Kolhydrater: 2,2 g
varav sockerarter: 1,1 g
Protein: 1,6 g
Salt: 1,8 g

DIPP

Ingredienser

Näringsvärde per 100 g

Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

SALLADSDRESSING VITLÖK

Nytt recept!

148643 – 25350 g

En krämig vitlöksdressing med frisk och fyllig smak. Utan ägg och mjölk.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, vitlök, ättika, vinäger, socker, salt, vitlöksextrakt,
vegetabiliskt protein, modifierad stärkelse, stabiliseringsmedel
(xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2200 kJ/550 kcal
Fett: 57 g
varav mättat fett: 4,0 g
Kolhydrater: 3,1 g
varav sockerarter: 1,3 g
Protein: 0,2 g
Salt: 0,8 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 60 dagar, obruten.

SALLADSDRESSING MANGO CURRY
144379 – 253 50 g

En smakrik dressing med sötma från mango och kryddig currysmak.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, socker, mango 7%, äggula, kryddor (bl.a. curry, bockhornsfrö), vinäger, salt, senapsfrö, färgämne (betakaroten), naturligt arom,
stabiliseringsmedel (xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra),
konserverngsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1700 kJ/410 kcal
Fett: 41 g
varav mättat fett: 2,8 g
Kolhydrater: 10 g
varav sockerarter: 9,5 g
Protein: 0,3 g
Salt: 1,3 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 90 dagar, obruten.

SALLADSDRESSING VINÄGRETT
144372 – 253 50 g

En smakrik frisk vinägrett smaksatt med lime, chili, persilja och tomat.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, lök, ättika, vinäger, socker, persilja, chili, kryddor,
salt, tomat, limejuicepulver, vitlök, stabiliseringsmedel (natriumalginat,
xantangummi), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1600 kJ/390 kcal
Fett: 41 g
varav mättat fett: 2,9 g
Kolhydrater: 3,8 g
varav sockerarter: 2,9 g
Protein: 0,1 g
Salt: 0,9 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.
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Majonnäs
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MAJONNÄS VEGAN 35%
131303 – 5 kg

En krämig växtbaserad majonnäs med låg fetthalt.
Ingredienser
Vatten, rapsolja, modifierad stärkelse, ättika, senapsfrö, kryddor,
salt, socker, potatisprotein, surhetsreglerande medel (citronsyra),
stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, natriumalginat), konserveringsmedel
(kaliumsorbat, natriumbensoat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1400 kJ/340 kcal
Fett: 35 g
varav mättat fett: 2,4 g
Kolhydrater: 6 g
varav sockerarter: 1,4 g
Protein: 1,2 g
Salt: 1,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 180 dagar, obruten.

SALLADSMAJONNÄS 49%
121301 – 10 kg

Majonnäs med 49% fett. Passar bra i sallader, röror och dressingar
som du vill ge en lite fylligare smak.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, äggula, socker, senapsfrö, modifierad stärkelse, ättika,
salt, kryddor, färgämne (betakaroten), stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl,
xantangummi), surhetsreglerande medel (mjölksyra), konserveringsmedel
(kaliumsorbat, natriumbensoat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1900 kJ/450 kcal
Fett: 49 g
varav mättat fett: 3,7 g
Kolhydrater: 6 g
varav sockerarter: 3 g
Protein: 0,9 g
Salt: 1,1 g

MAJONNÄS

Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 123 dagar, obruten.

MAJONNÄS 78%

131333 – 5 kg 131332 – 10 kg
Majonnäs med 78% fett. Passar bra naturell eller i sallader,
röror och dressingar.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, äggula, senapsfrö, socker, salt, ättika, kryddor,
stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl, xantangummi), surhetsreglerande
medel (citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2900 kJ/700 kcal
Fett: 78 g
varav mättat fett: 5,7 g
Kolhydrater: 1,8 g
varav sockerarter: 1,4 g
Protein: 0,9 g
Salt: 0,7 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 180 dagar, obruten.

MAJONNÄS 82%

131335 – 5 kg 145841 – 10 kg
Extra god majonnäs helt utan konserveringsmedel och andra tillsatser.
Rör ner pressad vitlök och saffran så har du en delikat saffransaioli.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, äggula, senapsfrö, socker, ättika, salt, kryddor.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 3100 kJ/750 kcal
Fett: 82 g
varav mättat fett: 6 g
Kolhydrater: 1,5 g
varav sockerarter: 0,9 g
Protein: 1 g
Salt: 0,5 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 180 dagar, obruten.
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VEGANMAJONNÄS 65%
147217 – 2,5 kg

En krämig växtbaserad majonnäs. Lätt att blanda såser och sallader med.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, socker, salt, ättika, senapsfrö, kryddor, modifierad stärkelse
(majs och potatis), stabiliseringsmedel (xantangummi, guarkärnmjöl), surhetsreglerande medel (citronsyra), konserveringsmedel (kaliumsorbat).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2500 kJ/600 kcal
Fett: 65 g
varav mättat fett: 4,6 g
Kolhydrater: 3,2 g
varav sockerarter: 1,6 g
Protein: 0,9 g
Salt: 0,3 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 120 dagar, obruten.

MAJONNÄS 80% SPRITSPÅSE
MAJONNÄS

140891 – 53900 g

Majonnäs med fast och fin konsistens som passar bra till dekoration.
God naturell eller på smörgåsar.
Ingredienser
Rapsolja, vatten, äggula (5 %), ättika, socker, salt, förtjockningsmedel
(guarkärnmjöl, xantangummi), konserveringsmedel (kaliumsorbat,
natriumbensoat), surhetsreglerande medel (citronsyra), arom, antioxidant
(E 385), färgämne (betakaroten).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 2900 kJ/705 kcal
Fett: 77 g
varav mättat fett: 5,0 g
Kolhydrater: 2,0 g
varav sockerarter: 2,0 g
Protein: 1,0 g
Salt: 0,6 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 159 dagar, obruten.

HAWAIIANSK POKÉ
MED VEGANMAJONNÄS
4 portioner

Anvisningar

Ingredienser

1 Torka av laxen med pappershandduk och skär i centimeterstora kuber.

300 g lax, sashimikvalitét
100 g edamamebönor,
utan skida, tinade
50 g salladslök, tunt skuren
1 msk rostad sesamolja
1 msk japansk soja
1 msk riven ingefära
2 msk färskpressad limejuice
1 tsk socker
2 dl Rydbergs Veganmajonnäs 65%
Furikake och koriander till garnering

2 Blanda laxen i en bunke tillsammans med edamamebönor och salladslök.

Furikake är en japansk fröblandning
med svarta och vita sesamfrön, torkade
alger, örten shiso, socker och salt.
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3 Blanda samman sesamolja, soja, limejuice, riven ingefära och socker
i en skål tills sockret löst sig. Häll på salladen, blanda väl och låt stå minst
15 minuter eller över natten i kylskåp.
4 Fördela salladen i fyra skålar och ringla eller portionera ut majonnäsen
på salladen. Toppa med furikake och koriander.
Veganskt alternativ
Ersätt laxen med ytterligare 100 g edamamebönor och 100 g grovt
rivna morötter.

MAJONNÄS
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Pastej
och korv

34

LEVERPASTEJ · LEVERKORV

LEVERPASTEJ ORIGINAL
145398 – 1231,4 kg

Bakad leverpastej enligt traditionellt skånskt recept med en fin,
rund smak.
Ingredienser
Grislever 41%, fett fläsk, vatten, mjölk, vasslepulver (av mjölk), lök,
salt, socker, vetemjöl, vitpeppar, ingefära, muskotnöt, ägg, mjölkprotein,
antioxidationsmedel (askorbinsyra), konserveringsmedel (natriumnitrit).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1200 kJ/290 kcal
Fett: 24 g
varav mättat fett: 8,7 g
Kolhydrater: 8,6 g
varav sockerarter: 3 g
Protein: 11 g
Salt: 2 g
Järn: 8 mg
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 35 dagar, obruten.

GRÄDDLEVERPASTEJ
145400 – 1231,4 kg

Gräddleverpastej har en mild och rund smak.
Ingredienser
Grislever 35%, fett fläsk, vatten, grädde 4%, mjölk, lök, salt, socker, vetemjöl,
vasslepulver (av mjölk), ägg, vitpeppar, ingefära, muskotnöt, mjölkprotein,
antioxidationsmedel (askorbinsyra), konserveringsmedel (natriumnitrit).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1300 kJ/300 kcal
Fett: 26 g
varav mättat fett: 9,5 g
Kolhydrater: 9,3 g
varav sockerarter: 1,8 g
Protein: 10 g
Salt: 1,3 g
Järn: 6,7 mg
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 35 dagar, obruten.

LEVERKORV ORIGINAL
145401 – 1430,8 kg

Enligt traditionellt skånskt recept. God att skiva och lägga på smörgås.

Grislever 36%, fett fläsk, svål, vatten, modifierad potatisstärkelse, lök, salt,
socker, kryddor, konserveringsmedel (natriumnitrit).

PASTEJ & KORV

Ingredienser

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1200 kJ/290 kcal
Fett: 25 g
varav mättat fett: 9,1 g
Kolhydrater: 5 g
varav sockerarter: 0 g
Protein: 12 g
Salt: 1,4 g
Järn: 7 mg
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 63 dagar, obruten.

STRYHNS GROVHAKKET LEVERPOSTEJ
100191 – 4 3 1,3 kg

Äkta dansk grovhackad leverpastej.
Ingredienser
Grislever 35%, fläsk, vatten, vetemjöl, skummjölkspulver, salt, lök, ansjovis,
kryddor, konserveringsmedel: sorbinsyra, stabilisator E451, antioxidant:
natriumascorbat.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1200 kJ/290 kcal
Fett: 25 g
varav mättat fett: 9,1 g
Kolhydrater: 5 g
varav sockerarter: 0 g
Protein: 12 g
Salt: 1,4 g
Järn: 7 mg
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 63 dagar, obruten.
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MJUKOST

Mjukost
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MJUKOST

RÄKOST

143600 – 14 3250 g 143253 – 123400 g
Vår klassiska Räkost är gjord på 100 procent svensk Edamer,
har en härligt krämig konsistens och är smaksatt med fina bitar av
ishavsräkor som är fiskade i godkända vatten. Passar lika bra på
frukostmackan som till den snabba smörgåstårtan.
Ingredienser
Svensk hårdost 51 %, vatten, ishavsräkor 10 %, smörolja, smältsalter
(E339, E452), maltodextrin, lök, salt, kryddextrakt (cayenne), konserveringsmedel (E234), aromer. Kan innehålla spår av fisk och blötdjur.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 900 kJ/220 kcal
Fett: 17 g
varav mättat fett: 11 g
Kolhydrater: 0,4 g
varav sockerarter: 0,1 g
Protein: 15 g
Salt: 2,5 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 360 dagar, obruten

SKINKOST

143601 – 14 3250 g 143284 – 123 400 g
Familjefavoriten Skinkost är len och krämig, gjord på 100 procent
svensk Edamer och smaksatt med fina bitar av saftig svensk skinka.
Skinkosten är lika god på frukostmackan som i pastasåsen.
Ingredienser
Svensk hårdost 52 %, vatten, svensk rökt skinka 9 % (skinka, vatten,
salt, druvsocker, stabiliseringsmedel E450, antioxidationsmedel E301,
konserveringsmedel E250), smörolja, smältsalter (E339, E452), konserveringsmedel (E234).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 900 kJ/220 kcal
Fett: 17 g
varav mättat fett: 11 g
Kolhydrater: 0,2 g
varav sockerarter: 0,2 g
Protein: 16 g
Salt: 2,1 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 360 dagar, obruten

BACONOST

143598 – 14 3250 g 145917 – 123400 g
Vår Baconost är krämig och generös, gjord på 100 procent svensk
Edamer och smaksatt med svenskt bacon och rostad lök för en
riktigt smakrik mjukost-upplevelse.
Ingredienser
Svensk hårdost (52 %), vatten, svenskt bacon 6 % (griskött, salt, druvsocker,
stabiliseringsmedel (E450), antioxidationsmedel (E301), konserveringsmedel (E250), rökarom), smörolja, smältsalter (E339, E452), rostad lök,
konserveringsmedel (E234).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 870 kJ/210 kcal
Fett: 16 g
varav mättat fett: 10 g
Kolhydrater: 0,1 g
varav sockerarter: 0,1 g
Protein: 15 g
Salt: 2,2 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 360 dagar, obruten

HUSHÅLLSOST MILD

En len och mild mjukost som genom årtionden har förgyllt
frukostbordet. Gjord på 100 procent svensk ost. Lite magrare än
våra andra mjukostar – bara 8 procents fetthalt.
Ingredienser
Svensk hårdost 60 %, vatten, smältsalter (E339, E452), konserveringsmedel (E234).

MJUKOST

143606 – 14 3250 g 143249 – 123 400 g
Näringsvärde per 100 g
Energi: 600 kJ/150 kcal
Fett: 7,8 g
varav mättat fett: 5 g
Kolhydrater: 0 g
varav sockerarter: 0 g
Protein: 18 g
Salt: 2,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 360 dagar, obruten

HUSHÅLLSOST STARKARE SMAK
143605 – 14 3 250 g 143251 – 123400 g

Det här är en riktigt smakrik och krämig klassiker gjord på 100 procent
svensk ost, bland annat cheddar för extra rik smak. Lite magrare än
våra andra mjukostar – bara 10 procents fetthalt.
Ingredienser
Svensk hårdost 51 %, vatten, ostpulver, smältsalter (E339, E452) konserveringsmedel (E234).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 650 kJ/150 kcal
Fett: 8,9 g
varav mättat fett: 5,6 g
Kolhydrater: 0 g
varav sockerarter: 0 g
Protein: 17 g
Salt: 2,5 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 360 dagar, obruten
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MJUKOST

SALAMIOST

143599 – 14 3250 g
Vår peppriga Salamiost är gjord på 100 procent svensk ost
och innehåller smakrika bitar av svensk salami. God ringlad
på fröknäcke eller på rostat surdegsbröd.
Ingredienser
Svensk hårdost (54 %), vatten, svensk salami 6 % (häst- och griskött, fett
från gris, salt, potatisflingor, vitlökspulver, animaliskt protein, kryddor, lök,
socker, potatisfibrer, antioxidationsmedel (E 331, E301), konserveringsmedel (E250)), smörolja, smältsalter (E339, E452), svartpeppar, köttbuljong
(arom, salt, kött och fett av nöt, kryddor), konserveringsmedel (E234).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 900 kJ/220 kcal
Fett: 17 g
varav mättat fett: 11 g
Kolhydrater: 0,4 g
varav sockerarter: 0,1 g
Protein: 15 g
Salt: 2,4 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 360 dagar, obruten

RÖKT RENOST
143602 – 14 3250 g

Vår Renost är smakrik och krämig, gjord på 100 procent svensk
Edamer och smaksatt med bitar av varmrökt svenskt renkött samt
enbär och pepparrot för den där lilla extra twisten. En riktig
norrländsk klassiker som är ljuvligt god i en tunnbrödsklämma.
Ingredienser
Svensk hårdost 52 %, vatten, varmrökt renkött 7 % (renkött, salt,
konserveringsmedel (E250), stabiliseringsmedel (E407), druvsocker,
antioxidationsmedel (E301)), smörolja,smältsalter (E339, E452), enbär,
pepparrot, konserveringsmedel (E234).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 900 kJ/220 kcal
Fett: 17 g
varav mättat fett: 11 g
Kolhydrater: 0,1 g
varav sockerarter: 0,1 g
Protein: 15 g
Salt: 2,3 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 360 dagar, obruten

KRÄFTOST

147287 – 14 3250 g
Vår Kräftost är len och krämig, gjord på 100 procent svensk Edamer
och smaksatt med fina bitar av kräftstjärtar samt dill för att ytterligare
förhöja upplevelsen. Passar toppen i en krustad med enliten twist
av citron som aptitretare.
Ingredienser
Svensk hårdost 51 %, vatten, kräftstjärtar 10 %, smörolja, smältsalter
(E339, E452), dill, naturlig dillarom, konserveringsmedel (E234).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 950 kJ/220 kcal
Fett: 18 g
varav mättat fett: 12 g
Kolhydrater: 0,1 g
varav sockerarter: 0 g
Protein: 16 g
Salt: 2,2 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 360 dagar, obruten

ÄDELOST
MJUKOST

143562 – 18 3175 g
Vår Ädelost är gjord på 100 procent svensk ost. Den är krämig med mild,
fin smak av Kvibille blåmögelost. Ett självklart val till pepparkakorna,
och dessutom utmärkt i matlagning som exempelvis pastasås.
Ingredienser
Svensk hårdost 37 %, vatten, svensk ädelost 15 %, smörolja, smältsalter
(E339, E452), konserveringsmedel (E234), arom.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1100 kJ/270 kcal
Fett: 24 g
varav mättat fett: 16 g
Kolhydrater: 0,4 g
varav sockerarter: 0,3 g
Protein: 13 g
Salt: 2,3 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 360 dagar, obruten
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MJUKOST

STORSJÖ LAGRAD
143834 – 123400 g

Vår smakrika Storsjömjukost är gjord på utvald ost av grevétyp och
lagrad för extra mycket smak. Osten är 100 procent svensk, precis som
våra andra mjukostar.
Ingredienser
Svensk hårdost 63 %, vatten, smältsalter (E339, E452), konserveringsmedel (E234).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 950 kJ/220 kcal
Fett: 18 g
varav mättat fett:11 g
Kolhydrater: 0,3 g
varav sockerarter: 0,3 g
Protein: 16 g
Salt: 2,1 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 360 dagar, obruten

MJUKOST 5%

143833 – 123400 g
Vår magraste mjukost för dig som önskar lägre energiinnehåll.
Lika god som våra andra mjukostar men med endast 5 procents fetthalt.
Mild och krämig med god ostsmak från utvalda svenska ostar.
Ingredienser
Svensk hårdost(61 %), vatten, smältsalter (E339, E452), konserveringsmedel (E234).

Näringsvärde per 100 g
Energi: 550 kJ/130 kcal
Fett: 5 g
varav mättat fett: 3,5 g
Kolhydrater: 0,3 g
varav sockerarter: 0,3 g
Protein: 20 g
Salt: 2,5 g
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 360 dagar, obruten

MJUKOST
39

MESSMÖR

Messmör
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MESSMÖR

Messmör Original
143313 – 14 3350 g

Messmör Original är verkligen originalet. Smaken och namnet
har varit detsamma sedan 1939.
Ingredienser
Vassle (av komjölk), socker 5%, smör, vanillinarom, järn.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1100 kJ/260 kcal
Fett: 5 g
varav mättat fett: 3,2 g
Kolhydrater: 47 g
varav sockerarter: 47 g
Protein: 6,9 g
Salt: 1,6 g
Järn: 5 mg
Kalcium: 280 mg
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 180 dagar, obruten.

Messmör Original
144869 – 63700 g

Messmör Original är verkligen originalet. Smaken och namnet
har varit detsamma sedan 1939.
Ingredienser
Vassle (av komjölk), socker 5%, smör, vanillinarom, järn.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1100 kJ/260 kcal
Fett: 5 g
varav mättat fett: 3,2 g
Kolhydrater: 47 g
varav sockerarter: 47 g
Protein: 6,9 g
Salt: 1,6 g
Järn: 5 mg
Kalcium: 280 mg
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 180 dagar, obruten.

Messmör Original
143308 – 123450 g

Messmör Original är verkligen originalet. Smaken och namnet
har varit detsamma sedan 1939.
Ingredienser
Vassle (av komjölk), socker 5%, smör, vanillinarom, järn.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1100 kJ/260 kcal
Fett: 5 g
varav mättat fett: 3,2 g
Kolhydrater: 47 g
varav sockerarter: 47 g
Protein: 6,9 g
Salt: 1,6 g
Järn: 5 mg
Kalcium: 280 mg
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 180 dagar, obruten.

Messmör Gammeldags
143311 – 123450 g

Gammeldags messmör tas fram enligt traditioner från fäbodarna
i Jämtland. Har en lite grövre konsistens och kraftigare smak.
Ingredienser
Vassle (av komjölk), smör, socker 5%, järn.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1150 kJ/270 kcal
Fett: 6 g
varav mättat fett: 3,9 g
Kolhydrater: 47 g
varav sockerarter: 47 g
Protein: 6,8 g
Salt: 1,5 g
Järn: 5 mg
Kalcium: 280 mg

MESSMÖR

Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 180 dagar, obruten.

Messmör Lätt

143310 – 123450 g
Lätt är ett messmör med bara 2% fett, men med samma goda smak
som originalet.
Ingredienser
Vassle (av komjölk), socker 4%, vanillinarom, järn.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1000 kJ/240 kcal
Fett: 2 g
varav mättat fett: 1,2 g
Kolhydrater: 49 g
varav sockerarter: 49 g
Protein: 7,2 g
Salt: 1,6 g
Järn: 5 mg
Kalcium: 280 mg
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 180 dagar, obruten.
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MESSMÖR

Messmör Natur
143312 – 123450 g

Natur är ett gott helt osötat messmör, som bara innhåller 2% fett.
Ingredienser
Vassle (av komjölk), järn.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1000 kJ/240 kcal
Fett: 2 g
varav mättat fett: 1,3 g
Kolhydrater: 46 g
varav sockerarter: 46 g
Protein: 7,6 g
Salt: 1,7 g
Järn: 5 mg
Kalcium: 280 mg
Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 180 dagar, obruten.

Messmör Original
144868 – 123250 g

Messmör Original är verkligen originalet. Smaken och namnet
har varit detsamma sedan 1939.
Ingredienser
Vassle (av komjölk), socker 5%, smör, vanillinarom, järn.

Näringsvärde per 100 g
Energi: 1100 kJ/260 kcal
Fett: 5 g
varav mättat fett: 3,2 g
Kolhydrater: 47 g
varav sockerarter: 47 g
Protein: 6,9 g
Salt: 1,6 g
Järn: 5 mg
Kalcium: 280 mg

MESSMÖR

Förvaring: +2—8°C
Hållbarhet: 180 dagar, obruten.
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ALLERGIINFORMATION

VIKTIG INFORMATION

ÄMNEN SOM ANGES:

Vi följer de direktiv som är uppsatta av Livsmedelsverket gällande
avgörande information för alla allergiker. För oss är det en självklarhet att
deklarera innehåll av eventuella allergener och andra överkänslighetsframkallande ämnen i våra produkter så att alla våra kunder ska känna
sig säkra på vad de serverar och konsumerar. För att Du enklare ska
kunna hitta eventuella allergener i ingrediensförteckningarna är de
markerade i fet stil.

• Spannmål som innehåller gluten
(vete, råg, korn, havre, spelt, kamut eller korsningar mellan dem)

Observera att receptförändringar kan ske. På den aktuella förpackningen
anges alltid korrekt information om produktens innehåll. Läs därför innehållsförteckningen noga.

• Mjölk/laktos

Allergi-

Är du osäker eller vill du ha mer information kan du alltid besöka våra
hemsidor www.rydbergs.se eller www.fjallbrynt.se. Där hittar du även
våra kontaktuppgifter.

• Kräftdjur
• Ägg

• Fisk

• Jordnötter
• Sojabönor

• Nötter (mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt,
paranöt, pistaschmandel, makadamianöt och queenslandnöt)
• Selleri
• Senap

• Sesamfrö

information
• Svaveldioxid och sulfid
(koncentrationer på mer än 10 mg/kg eller 10 mg/liter)
• Lupin

• Blötdjur (snäckor, musslor och bläckfisk)

ALLERGIINFO.
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respekt.se

Den största andelen av våra storköksprodukter säljs och
distribueras genom grossister i Sverige. Härifrån går produkterna vidare till stora och små gatukök, hamburgerrestauranger, caféer och bensinstationer.
Vi har många samarbetspartners inom restaurang och
servicebranschen och det är något som vi är väldigt glada
och stolta över.
Tack vare vår långa erfarenhet i branschen har vi stor
kunskap och expertis, vilket är till stor nytta vid sådana
samarbeten. Vår ambition är alltid att hjälpa våra kunder
att sticka ut och få bättre lönsamhet. Detta gör vi genom
ett innovativt arbetssätt och genom att inspirera till nya,
bättre och mer smakfulla serveringslösningar.

Box 2004, 174 02 Sundbyberg. E-post kontakt.rydbergs@foodmark.se.

