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Välkommen att ta del  
av vårt sortiment!
Vi är stolta över att kunna erbjuda  
produkter ”från jord till bord”.

Lantmännen Cerealia är en av många 
producenter och leverantörer inom 
Foodservice, men vi är en av väldigt få 
som är delaktig i hela processen från 
odling till färdiga livsmedel eller, som 
vi säger, från jord till bord. Vi ägs av 19 
000 svenska bönder och har ett tydligt 
syfte att skapa ett livskraftigt lantbruk. 
Våra kunder och konsum-enter ska 
känna sig trygga i att vi har kunskap 
och kontroll genom hela värdekedjan, 
att vi minimerar vår påverkan på 
miljön och att vi bidrar med bra, 
hälsosam mat som är hållbart produ-
cerad – nu och i framtiden. Det är vi 
väldigt stolta över! 

Det sista steget i värdekedjan är du, 
vår kund, och det är du som bestäm-
mer vilka produkter du köper och hur 
du komponerar din meny. När du 
väljer produkter från Lantmännen 
Cerealia, gynnar det dels det svenska 
lantbruket och du kan dessutom känna 
dig säker på att vi arbetar för hållbart 
producerad mat med ett långsiktigt 
perspektiv. Ett exempel på detta är 
Lantmännens program för framtidens 
jordbruk, Klimat & Natur, som 
innehåller konkreta åtgärder för att 
minska klimatpåverkan och gynna den 
biologiska mångfalden. När du köper 
våra produkter märkta med Klimat & 

Natur driver vi tillsammans utveck-
lingen av framtidens jordbruk och når 
nya gemensamma hållbarhetsmål. 
På baksidan av denna produktkatalog 
hittar du kontaktuppgifter till våra 
medarbetare. Vi finns här för att stötta 
dig med information om vårt sortiment 
och specifika produkter, men också 
med tips, inspiration och recept. Vi 
kan även erbjuda lärorika utbildningar 
som är väldigt uppskattade bland våra 
kunder – varför inte öka din restau-
rangs lönsamhet med en utbildning i 
grön och klimatsmart matlagning i vår 
Green Kitchen Academy eller förbättra 
dina kunskaper om brödbak genom 
vår bakutbildning – Bakademin? 

Sist men inte minst – ett stort tack för 
att du genom att välja produkter från 
Lantmännen Cerealia hjälper till att 
skapa ett livskraftigt svenskt lantbruk! 

Med vänliga hälsningar

Kristin Marmsjö
Försäljningsdirektör 
Marmsjo@lantmannen.com

Kontakta oss gärna via vår hemsida 
www.cerealiafoodservice.se

”Lantmännen blev  
2019 utsedda till 

Sveriges mest  
hållbara varumärke 

inom livs medel.”

Lantmännen ägs av 19 000 svenska lantbrukare. Vi arbetar för att ta ansvar hela vägen, 
från jord till bord. Lantmännen Cerealia Foodservice erbjuder ett brett  sortiment med 

allt från mjöl, pasta, gryn, vegetariska biffar och pannkakor.  Kungsörnen, GoGreen, 
AXA, Nord Mills, Finn Crisp, Frigodan och Start är några  av våra varumärken. Gemensamt 

för alla våra varumärken är att vi vill främja både smak,  hälsa och miljö. Läs mer om vad vi kan 
erbjuda på www.cerealiafoodservice.se

Koka pasta
När du kokar stora mängder pasta som 

ska varmhållas bör koktiden förkortas 

 något gentemot den rekommenderade. 

Genom att koka pastan i omgångar  

kan du undvika varmhållning och därmed 

erbjuda dina gäster nykokt pasta. 

Kokgryta är bäst att koka pastan i. 

 Använder du andra kokmetoder, läs tillver-

karens anvisning. Alternativt kan du också 

förkoka en del av pastan dagen innan. 

Varmhållning och servering
All pasta från Kungsörnen tål att varm- 

hållas, men för att uppnå bästa resultat 

koka pastan i omgångar och varmhåll så 

kort tid som möjligt. Servera pastan i låga 

och vida bleck. Djupa bleck gör att pastan 

pressas samman och klibbar ihop. Hett 

vatten eller en blandning av olja och hett 

vatten före servering gör pastan smidig 

och enkel att servera. 

Vid färre antal gäster rekommenderar 

vi att du värmer portionsvis i kokande 

 vatten eller mikrovågsugn istället för 

att varmhålla. 

Tillagning och uppvärmning 
av djupfrysta produkter
De rekommenderade temperaturer, tillag-

ningstider och uppvärmningstider som 

anges på förpackningarna är ungefärliga 

och varierar beroende på ugnens effekt, 

modell och fyllnads grad vid fylld ugn. 

Vår rekommendation för uppvärmning 

i mikrovågsugn gäller per portion vid 

 tillagning på hög effekt (750W). Bevaka 

tillagningen/uppvärmningen om du är 

osäker. Kanske ska just din tillagningstid 

eller temperatur justeras. 

Kontrollera alltid att innertemperaturen/

kärntemperaturen vid uppvärmning är 

minst 70°C.

På alla våra förpackningar finns tydlig  

tillagnings- eller beredningsanvisning.

Tillagning av baljväxter
När man använder torkade baljväxter är 

det extra viktigt att följa instruktionerna 

om tillagning. De innehåller ett ämne som 

kan orsaka magbesvär om produkten inte 

hanteras rätt. Bönor och ärter kräver lång 

blötläggning och kokning, medan linser 

inte behöver blötläggas. Läs alltid noga i 

instruktionen på paketet på den produkt 

du köper. 

Tillagning av pasta och djupfrysta produkter

Tillagning
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Praktiska tips 
för att lyckas  

i köket



Kungsörnen
Pannkakor – Djupfryst
Tunnpannkaka 5
Tunnpannkaka/Ugnspannkaka 
Fläskpannkaka/Äggakaka/Raggmunk 6
Raggmunk/Rotfruktsplättar/Plättar 7
American Pancake/Crěpes/Våfflor 8

Pasta – Kolonial
Svensk Pasta 12-13
Svensk Pasta/Lasagne 14
Vit Fiber 15
Krav 16
Fullkorn/Matkorn     17

Mjöl och mix – Kolonial
Tunna knäcke & Snacks 18
Klimat & Natur  19
Mjöl/Skummjölkspulver             20-21

Nord Mills 
Mjöl och bakning
Ekologiska produkter 23
Vete  24
Vete/Råg 25
Övriga rågprodukter/havre/korn/blandmjöl 26
Blandningar & Baser 27

AXA
Frukost & Havre – Kolonial
Gryn/Flingor 29
Gryn/Flingor/Müsli/Vällingpulver 30

GoGreen
Torra vegetariska produkter – Kolonial
Ärter/Linser 33
Bönor 34

Vegetariska rätter – Djupfryst
Vegetariska rätter 35

Frigodan
Grönsaker – Djupfryst
Enkla/Blandningar 39

Ögonblink
Chokladdryck – Kolonial
Chokladdryck/Kakao  41

Produktfakta
Hållbarhet  43
Kvalitet/Säkerhet  44
Allergi/Intolerans  45-46

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning   3



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 

*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg
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Ett stenkast från Halmstad ligger Laholm – den lilla staden med det stora köket. Här har det gräddats 
pannkakor i över 40 år och med 600 000 pannkakor om dagen är vi Nordens största pannkakstillverkare.

Underbart goda pannkakor!
Pannkaka med sylt och grädde är så nära en svensk nationalrätt man kan komma och ett måste  
efter torsdagssoppan. Med moderna fyllningar och toppings kan du enkelt omvandla pannkakan till  
en huvudrätt. Kika gärna på vår webbplats för inspiration. Vårt breda sortiment rymmer över  
20 pannkaksvarianter – alla med samma höga kvalitet och goda smak. Givetvis erbjuder vi både  
KRAV-märkta och gluten- och laktosfria tunnpannkakor. Sortimentet rymmer även hjärteplättar  
och mer matiga rätter som raggmunk, fläskpannkaka och crěpes. När det gäller pannkakor är  
Kungsörnen ledande inom hållbarhet. Vi använder alltid svenska ägg, svensk mjölk och svenskt  
mjöl där det är möjligt. Och gräddar i svensk rapsolja såklart!



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 
*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

142175 Tunnpannkaka Special 

Vikt: 6 kg (ca 100 st à 60 g)

Ingredienser: Vatten, vetemjöl 32%, rapsolja, 
mjöl av torkad morot och palsternacka 2,8%, 
vetegluten, salt med jod, bakpulver (majs-
stärkelse, natriumdifosfat, natriumkarbonat). 
Rapsolja till stekning.
Kan innehålla spår av ägg, mjölk (mjölk-
protein, laktos).
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147924 Tunnpannkaka från Sverige

Vikt: 6 kg (ca 100 st à 60 g)
Ingredienser: kärnmjölk*, ägg*, vetemjöl 
22%, rapsolja*, kärnmjölkspulver*, salt med 
jod, äggvitepulver*. Rapsolja* till stekning.
*från Sverige. Produkten innehåller 99%   
råvaror från Sverige

147920 Tunnpannkaka EKO KRAV 

Vikt: 6 kg (ca 100 st à 60 g)
Ingredienser: skummjölk*, vetemjöl*, ägg*, 
rapsolja*, skummjölkspulver*, salt med jod. 
Rapsolja* till stekning.
* KRAV- ekologisk ingrediens.

Klimatberäknad 1,0 kg CO2e/kg.

141427 Tunnpannkaka Laktosfri 

Vikt: 6 kg (ca 100 st à 60 g)

Ingredienser: laktosfri skummjölk, ägg,  
vetemjöl (26%), laktosfritt skummjölks-
pulver, rapsolja, salt med jod. Rapsolja till 
stekning.

Klimatberäknad 1,0 kg CO2e/kg.

147929 Tunnpannkaka Husman från 
Sverige

Vikt: 6 kg (ca 100 st à 60 g)
Ingredienser: kärnmjölk*, vetemjöl 26%*, 
ägg*, rapsolja*, salt med jod, kärnmjölks-
pulver*. Rapsolja* till stekning. 
*från Sverige. Produkten innehåller 99% 
råvaror från Sverige.

Klimatberäknad 1,0 kg CO2e/kg.

147931 Tunnpannkaka Dubbelvikt EKO 
KRAV

Vikt: 6 kg (ca 100 st à 60 g)
Ingredienser: skummjölk*, vetemjöl*, ägg*, 
rapsolja*, skummjölkspulver*, salt med jod. 
Rapsolja* till stekning.
* KRAV- ekologisk ingrediens.

Klimatberäknad 1,0 kg CO2e/kg.

Kungsörnen/Djupfryst   5

SE-EKO-01 

Svenskt jordbruk

SE-EKO-01 

Svenskt jordbruk

Tunnpannkaka

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

Laktosfri



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 

*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

 

Tunnpannkaka/Ugnspannkaka/ 
Fläskpannkaka/Äggakaka/Raggmunk

147923 Fläskpannkaka från Sverige

Vikt: 6 kg (ca 60 st à 100 g)
Ingredienser: kärnmjölk*, vetemjöl 18%, 
ägg*, rökt fläskkött 12 % (rökt griskött,       
potatisstärkelse, baconarom), kärnmjölks-
pulver*, salt med jod, äggvitepulver*.    
Rapsolja* till stekning. *från Sverige.        
Produkten innehåller 99% råvaror från 
Sverige.

147921 Ugnspannkaka från Sverige

Vikt: 6 kg (ca 80 st à 75 g)
Ingredienser: vetemjöl 21%, ägg*,  
kärnmjölkspulver*, äggvitepulver*, salt med 
jod. Rapsolja* till stekning. *från Sverige. 
Produkten innehåller 99% råvaror från 
Sverige.

147917 Ugnspannkaka EKO KRAV

Vikt: 6 kg (ca 80 st à 75 g)
Ingredienser: skummjölk*, vetemjöl*, ägg*, 
skummjölkspulver*, salt med jod. Rapsolja* 
till stekning.
* KRAV- ekologisk ingrediens.
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6   Kungsörnen/Djupfryst

141992 Skånsk Äggakaka från Sverige

Vikt: 6,75 kg (ca 75 st à 90 g)
Ingredienser: kärnmjölk*, ägg*, vetemjöl 
12%*, kärnmjölkspulver*, rökt fläsk 9 %*, 
(rökt griskött, potatisstärkelse, baconarom), 
rapsolja*, salt med jod. Rapsolja* till       
stekning. *från Sverige. Produkten innehåller 
99% råvaror från Sverige.

SE-EKO-01 

Svenskt jordbruk

SE-EKO-01 

Svenskt jordbruk

141442 Raggmunk EKO KRAV 

Vikt: 6 kg (ca 100 st à 60 g)
Ingredienser: potatis*, ägg*, skummjölk*,  
vetemjöl*, rapsolja*, potatismjöl*, salt med 
jod, krydda*. Rapsolja* till stekning.
* KRAV- ekologisk ingrediens.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

142004 Tunnpannkaka Gluten- & 
Laktosfri

Vikt: 4.2 kg (ca 70 st à 60 g)
Ingredienser: laktosfri skummjölk, ägg,  
glutenfri vetestärkelse*, majsstärkelse, 
 modifierad potatisstärkelse, rapsolja,  
äggvitepulver, salt med jod, maltodextrin. 
Rapsolja till stekning.
* Glutenfri vetestärkelse innehåller mindre  
än 0,002 g gluten per 100 g produkt.  
Produkten är glutenfri och laktosfri.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– JA – – – JA, laktosfri –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

SE-010-028

Perfekta  
att värma 

i bleck 

Gluten- och 
Laktosfri



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 
*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

147925 Raggmunk från Sverige

Vikt: 6 kg (ca 100 st à 60 g)
Ingredienser: potatis*, ägg*, kärnmjölk*,  
vetemjöl*, rapsolja*, rågmjöl, potatismjöl,  
salt med jod, vitpeppar. Rapsolja* till stek-
ning. *från Sverige. Produkten innehåller 
99% råvaror från Sverige.

141465 Raggmunk Ovikt från Sverige

Vikt: 4,32 kg (ca 54 st à 80 g)
Ingredienser: potatis*, ägg*, kärn mjölk*,   
vetemjöl*, rapsolja*, rågmjöl*, potatismjöl,  
salt med jod, vitpeppar. Rapsolja* till stek-
ning. *Glutenfri vetesträrkelse innehåller 
mindre än 0,002 g gluten per 100 produkt. 
Produkten är glutenfri och laktosfri.

142003 Raggmunk Gluten- & Laktosfri  

Vikt: 3.9 kg (ca 65 st à 60 g)
Ingredienser: potatis, ägg, laktosfri skum-
mjölk. glutenfri vetestärkelse*, rapsolja,  
majsstärkelse, modifierad potatisstärkelse,  
potatismjöl, salt med jod, äggvitepulver,   
maltodextrin, kryddor. Rapsolja till stekning.
* Glutenfri vetestärkelse innehåller mindre  
än 0,002 g gluten per 100 g produkt.  
Produkten är gluten & laktosfri.

Raggmunk/Rotfruktsplättar/Plättar
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147916 Hjärteplättar från Sverige

Vikt: 6 kg (ca 300 st à 20 g)
Ingredienser: kärnmjölk*, vetemjöl 22%*, 
ägg*, kärnmjölkspulver*, äggvitepulver*, salt 
med jod, socker*. Rapsolja* till stekning. 
*från Sverige. Produkten innehåller 99%   
råvaror från Sverige.

Klimatberäknad 1,0 kg CO2e/kg.

147908 Plättar från Sverige

Vikt: 5,6 kg (ca 350 st à 16 g)
Ingredienser: kärnmjölk*, vetemjöl 23%*, 
ägg*, kärnmjölkspulver*, äggvitepulver*, salt 
med jod, socker*. Rapsolja* till stekning. 
*från Sverige. Produkten innehåller 99% rå-
varor från Sverige.

Klimatberäknad 1,0 kg CO2e/kg.

147543 Rotfruktsplättar från Sverige

Vikt: 6 kg (ca 150 st à 40 g)
Ingredienser: potatis 41%*, morot 24%*, 
ägg*, vetemjöl*, gul lök 7%, rapsolja*,         
potatismjöl, kärnmjölkspulver*, salt med jod, 
kryddor, äggvitepulver*. Rapsolja* till stek-
ning. *från Sverige. Produkten innehåller 
99% råvaror från Sverige.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– JA – – – JA, laktosfri –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

SE-010-027

Gluten- och 
Laktosfri

Goda som 
förrätt

Alla  
hjärtans dag  

14/2



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 

*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

American Pancake/Crěpes/Våfflor

P
an

n
k

ak
sr

ät
te

r

8   Kungsörnen/Djupfryst

147939 Crêpes med Blåbär och Vanilj    
från Sverige

Vikt: 5,1 kg (ca 60 st à 85 g)
Ingredienser: kärnmjölk*, vetemjöl 16%*, 
ägg*, socker*, glukossirap, blåbär 7 %, raps-
olja*, kärnmjölkspulver,* salt med jod, 
förtjock ningsmedel pektin, aromämne (bl a 
vaniljarom).  Rapsolja* till stekning. *från 
Sverige. Produkten innehåller 92% råvaror 
från Sverige.

147952 Crêpes med Äpple och Kanel     
från Sverige

Vikt: 5,1 kg (ca 60 st à 85 g) 
Ingredienser: kärnmjölk*, vetemjöl 17%*, 
ägg*, socker*, rapsolja*, äpple 10 %, salt 
med jod,  förtjockningsmedel (pektin), kanel 
0,06 %, arom. Rapsolja* till stekning. *från 
Sverige. Produkten innehåller 80% råvaror 
från Sverige.

142250 Våfflor

Vikt: 1,92 kg (48 st à 40 g)
Ingredienser: vetemjöl, vatten, vegetabilisk 
olja (raps), mjölk, ägg, bakpulver (E341, 
E500), salt, naturlig vaniljarom.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

147936 Crêpes med Champinjoner 

Vikt: 5,1 kg (ca 60 st à 85g)
Ingredienser: kärnmjölk, vetemjöl 19%, ägg, 
champinjoner 9,5 %, lök, rapsolja, kärn-
mjölkspulver, gräddpulver, salt med jod, 
svamp extrakt (KarlJohansvamp), persilja, 
citronsyra, vitpeppar. Rapsolja till stekning.

147934 Crêpes med Skinka och Spenat 

Vikt: 5,1 kg (ca 60 st à 85 g)
Ingredienser: kärnmjölk, vetemjöl 16%, ägg,  
rökt skinka 7 % (rökt griskött, potatisstärkel-
se, glukossirap, druvsocker), rapsolja, spenat 
3,5 %, lök, gräddpulver, kärnmjölkspulver, 
modifierad potatisstärkelse, salt med jod, 
kryddor bl.a. muskotnöt. Rapsolja till 
stekning.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

141792 American Pancake från Sverige

Vikt: 3,24 kg (ca 72 st à 45 g)
Ingredienser: vetemjöl (43%)*, kärnmjölk*, 
ägg*, socker*, kärnmjölkspulver*, vete-   
protein, rapsolja*, bak pulver (natrium-       
bikarbonat, palmolja), salt med jod, surhets-
reglerande medel (citronsyra). Rapsolja* till 
stekning. *från Sverige. Produkten innehåller 
94% råvaror från Sverige.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

God till  
efterrrätt eller 

mellanmål

Passar  
på frukost- 

buffén

Våffel dagen
25/3

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA JA – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 
*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg
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Lagat hemma hos oss i Laholm
Ett stenkast från Halmstad och två från 
Helsingborg ligger Laholm – den lilla staden med 
det stora köket. Här har det gräddats pannkakor 
i över 40 år och med ca 600 000 pannkakor om 
dagen är vi Nordens största pannkakstillverkare.



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 

*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

Board på ditt bord!
Att servera en pancake board har blivit enormt trendigt och du kan 
göra det med i stort sett oändlig variation. Oavsett om dina gäster 
föredrar pannkakorna som en huvudrätt eller mer dessertlikt, kan 
alla få exakt vad de vill ha. Ett tips är att ni på menyn radar upp en 
rad olika tillbehör så att gästerna kan välja ungefär på samma sätt 
som när de beställer en egenkomponerad pizza!



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 
*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

I vår egen pastafabrik
i Järna tillverkar
vi pasta gjord på
100% durumvete.

I vår egen pastafabrik
i Järna tillverkar
vi pasta gjord på
100% durumvete.

I vår egen pastafabrik i Järna tillverkar 
vi pasta gjord på 100% durumvete.



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 

*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

P
as

ta

Gjord hemma hos oss i Järna
1959 rörde vi om rejält i grytan och introducerade pasta i Sverige. Det tog inte lång tid innan bas varan 
sågs som en självklar del av vår husmanskost och idag är det trångt bland sorterna i pastahyllan. Men 
en sak är oförändrad, det finns fortfarande bara en pasta som görs i Sverige och den är gjord hemma 
hos oss i Järna.

Kungsörnens pasta – en favorit!
Kungsörnens pasta är gjord av 100 % durumvete och passar utmärkt i stora kök. Den tål varmhåll-
ning, utan att förlora varken smak eller spänst. I sortimentet finns allt från klassiker som spaghetti 
och makaroner till penne, fusilli och lasagnetter. Naturligtvis erbjuder vi även ekologisk, KRAV-märkt 
pasta. Vill du servera en mer fiberrik pasta rekommenderar vi vår fullkornspasta. Du kan också välja 
vit fiberpasta som smakar och ser ut som vanlig vit pasta, men innehåller 6 procent fibrer. All pasta 
från Kungsörnen, förutom våra lasagne- plattor, är garanterat fri från ägg och gjord hemma hos oss i 
Järna i Skandinaviens enda pastafabrik.



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 
*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg
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Svensk pasta

Kungsörnen/Kolonial   13

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

142099 Svensk Fusilli

Vikt: 5,5 kg (ca 55 portioner)
Ingredienser: mjöl av durumvete
Fri från ägg
Råvaruursprung: durumvete från Gotland 
(varierande gårdar). 
Koktid: 8–9 minuter.

Klimatberäknad 
0,6 kg CO2e/kg.

142100 Svensk Penne

Vikt: 6 kg (ca 60 portioner)
Ingredienser: mjöl av durumvete
Fri från ägg
Råvaruursprung: durumvete från Gotland 
(varierande gårdar). 
Koktid: 7–8 minuter.

Klimatberäknad 
0,6 kg CO2e/kg.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

100 %  
svenskt  

durumvete.

100 %  
svenskt  

durumvete.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN

SVAVELDIOXID/

SULFIT***

KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

142196 Svensk Linguine

Vikt: 10 kg (ca 100 portioner)
Ingredienser: Mjöl av durumvete
Fri från ägg
Råvaruursprung: durumvete från Gotland 
(varierande gårdar). 
Koktid: 8–10 minuter.

Klimatberäknad 
0,6 kg CO2e/kg.

100 %  
svenskt  

durumvete.

100113 Svensk Lasagnette

Vikt: 5 kg (ca 70 portioner)
Ingredienser: mjöl av durumvete.
Fri från ägg
Råvaruursprung: durumvete från Gotland
Tillagning: Används i gratänger. Grädda i 
kombiugn 175°C, ½ fläkt i 35–40 minuter.

Klimatberäknad 
0,6 kg CO2e/kg.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

100 %  
svenskt  

durumvete.
Äntligen en pasta som inte varit i 
närheten av Italien!
Med varsam hand odlas vetet på våra 
svenska gårdar. Efter skörd blir det 
till härlig svensk pasta i vår alldeles
egna fabrik i somländska Järna.



Produktsammansättningen kan ändras.  
Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 

www.cerealiafoodservice.se 
*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg
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Svensk pasta

14   Kungsörnen/Kolonial

100321 Svensk Kort Spaghetti

Vikt: 10 kg (ca 100 portioner)
Ingredienser: mjöl av durumvete.
Fri från ägg 
Råvaruursprung: durumvete från Gotland
Koktid: 7–8 minuter.

Klimatberäknad 
0,6 kg CO2e/kg.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

100048 Svensk Spaghetti

Vikt: 10 kg (ca 100 portioner)
Ingredienser: mjöl av durumvete.
Fri från ägg
Råvaruursprung: durumvete från Gotland
Koktid: 7–8 minuter.

Klimatberäknad 
0,6 kg CO2e/kg.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

100032 Svenska Idealmakaroner

Vikt: 10 kg (ca 100 portioner)
Ingredienser: mjöl av durumvete.
Fri från ägg
Råvaruursprung: durumvete från Gotland
Koktid: 7–8 minuter.

Klimatberäknad 
0,6 kg CO2e/kg.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

Lasagne

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

141979 Lasagneplattor

Vikt: 5 kg (ca 250 st plattor)
Ingredienser: mjöl av durumvete.
Kan innehålla spår av ägg och soja. 
Mått: ca 16×8 cm

           Klimatberäknad 
           2,3 kg CO2e/kg.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

141980 Lasagneplattor Gastronorm

Vikt: 4 kg (ca 40 st plattor)
Ingredienser: mjöl av durumvete.
Kan innehålla spår av ägg och soja. 
Mått: ca 25,5×23,5 cm

  Klimatberäknad 
            2,3 kg CO2e/kg.

100 %  
svenskt  

durumvete.

100 %  
svenskt  

durumvete.

100 %  
svenskt  

durumvete.



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 
*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg Kungsörnen/Kolonial   15

Vit fiber

P
as

ta
100935 Fusilli Vit Fiber

Vikt: 6 kg (ca 60 portioner)
Ingredienser: mjöl av durumvete,  
vetefiber (3 %). 
Fri från ägg
Koktid: 7–8 minuter.

Klimatberäknad 0,8 kg CO2e/kg.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

101124 Gemelli Vit Fiber

Vikt: 7 kg (ca 70 portioner)
Ingredienser: mjöl av durumvete,  
vetefiber (3 %).
Fri från ägg 
Koktid: 7–8 minuter.

Klimatberäknad 0,8 kg CO2e/kg.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

101483 Penne Vit Fiber

Vikt: 6 kg (ca 60 portioner)
Ingredienser: mjöl av durumvete,  
vetefiber (3 %).
Fri från ägg 
Koktid: 8–9 minuter.

Klimatberäknad 0,8 kg CO2e/kg.

Räfflade rör 
är bäst till 

trögflytande 
sås.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

101641 Cellentani Vit Fiber

Vikt: 5 kg (ca 50 portioner)
Ingredienser: mjöl av durumvete,  
vetefiber. (3 %) 
Fri från ägg 
Koktid: 7–8 minuter.

Klimatberäknad 0,8 kg CO2e/kg.

Räfflad 
korkskruv som 

fångar upp 
sås. 

Bra 
allround! 
Extra god 

till krämiga 
såser. 

101200 Kort Spaghetti Vit Fiber

Vikt: 10 kg (ca 100 portioner)
Ingredienser: mjöl av durumvete,  
vetefiber (3 %). 
Fri från ägg
Koktid: 7–8 minuter.

Klimatberäknad 0,8 kg CO2e/kg.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

101300 Ideal®makaroner Vit Fiber

Vikt: 10 kg (ca 100 portioner)
Ingredienser: mjöl av durumvete,  
vetefiber (3 %).
Fri från ägg 
Koktid: 7–8 minuter.

Klimatberäknad 0,8 kg CO2e/kg.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 

*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

Krav

P
as

ta

16   Kungsörnen/Kolonial

100749 Ideal®makaroner KRAV

Vikt: 10 kg (ca 100 portioner)
Ingredienser: ekologiskt mjöl av 
durumvete.
Fri från ägg
Koktid: 7–8 minuter.

Klimatberäknad 0,8 kg CO2e/kg.

SE-EKO-01 

EU-/ icke EU jordbruk
GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

102625 Penne KRAV

Vikt: 6 kg (ca 60 portioner)
Ingredienser: mjöl av durumvete*. 
*KRAV-ekologisk ingrediens.  
KRAV-certifiering: KIWA
Fri från ägg
Koktid: 7–8 minuter.

Klimatberäknad 0,8 kg CO2e/kg.

SE-EKO-01 

EU-/ icke EU jordbruk
GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

100750 Kort Spaghetti KRAV

Vikt: 10 kg (ca 100 portioner)
Ingredienser: ekologiskt mjöl av durumvete. 
Fri från ägg
Koktid: 7–8 minuter.

Klimatberäknad 0,8 kg CO2e/kg.

SE-EKO-01 

EU-/ icke EU jordbruk

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

Perfekt  
tillbehör i  

soppor

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

142193 Cellentani KRAV

Vikt: 5 kg (ca 50 portioner)
Ingredienser: mjöl av durumvete*
*KRAV-ekologisk ingrediens. 
KRAV-certifiering: KIWA.
Fri från ägg 
Koktid: 7–8 minuter.

Klimatberäknad 0,8 kg CO2e/kg.

SE-EKO-01 

EU-/ icke EU jordbruk

Räfflad 
korkskruv som 

fångar upp 
sås. 

142185 Fusilli KRAV

Vikt: 5,5 kg (ca 55 portioner)
Ingredienser: mjöl av durumvete*.
*KRAV-ekologisk ingrediens. 
KRAV-certifiering: KIWA
Fri från ägg
Koktid: 8–10 minuter.

Klimatberäknad 0,8 kg CO2e/kg.

SE-EKO-01 

EU-/ icke EU jordbruk
GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

Bra 
allround! 
Extra god 

till krämiga 
såser. 

141978 Lasagnette KRAV

Vikt: 5 kg (ca 70 portioner)
Ingredienser: ekologiskt mjöl av durumvete.
Fri från ägg
Tillagning: Används i gratänger. Grädda i  
kombiugn 175°C, ½ fläkt i 35–40 minuter.

Klimatberäknad 0,8 kg CO2e/kg.

SE-EKO-01 

EU-/ icke EU jordbruk
GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 
*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

Fullkorn

P
as

ta

100094 Makaroner Fullkorn

Vikt: 7 kg (ca 70 portioner) 
Ingredienser: fullkornsmjöl av  
durumvete (55 %), mjöl av durumvete. 
Fri från ägg 
Koktid: 7–8 minuter.

Klimatberäknad 
0,9 kg CO2e/kg.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

100590 Penne Fullkorn

Vikt: 6 kg (ca 60 portioner) 
Ingredienser: fullkornsmjöl av  
durumvete (55 %), mjöl av durumvete.
Fri från ägg 
Koktid: 8–9 minuter.

Klimatberäknad 0,9 kg CO2e/kg

100748 Lasagnetter Fullkorn

Vikt: 5 kg (ca 70 portioner)
Ingredienser: fullkornsmjöl av  
durumvete (55 %), mjöl av durumvete. 
Fri från ägg
Tillagning: Används i gratänger. Grädda 
i kombi ugn i 175°C, ½ fläkt, 35–40 min.

Klimatberäknad 
0,9 kg CO2e/kg

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

Kungsörnen/Kolonial   17

Perfekt till 
lasagne 

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

100091 Kort Spaghetti Fullkorn

Vikt: 10 kg (ca 100 portioner)
Ingredienser: fullkornsmjöl av  
durumvete (55 %), mjöl av durumvete.
Fri från ägg 
Koktid: 7–8 minuter.

Klimatberäknad 
0,9 kg CO2e/kg

100314 Fusilli Fullkorn

Vikt: 6 kg (ca 60 portioner) 
Ingredienser: fullkornsmjöl av  
durumvete (55 %), mjöl av durumvete.
Fri från ägg 
Koktid: 6–7 minuter.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 

*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg
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102825 Finn Crisp Original 
Vikt: 18x200 g

102829 Finn Crisp Original 
Breakfast size 
Vikt: 12x300 g

Ingredienser: Fullkornsrågmjöl, surdeg    
25 % (fullkornsrågmjöl, vatten), salt och jäst. 
Innehåller 95% fullkornsrågmjöl. Kan inne-
hålla spår av: Sesamfrön.

103553 Finn Crisp Roasted Peppers & 
Chipotle. Vikt: 10x150 g

103608 Finn Crisp Roasted Peppers & 
Chipotle. Vikt: 5x150 g

Ingredienser: Fullkornsrågmjöl 79 %,      
solrosolja, kryddblandning [vasslepulver 
mjölk), salt, socker, torkad lök, paprika-   
pulver, jästextrakt, naturlig arom (bl.a.     
paprika), kärnmjölkspulver, rökt chili, torkad 
persilja, surhetsreglerande medel (citron- 
syra, mjölksyra, kalciumlaktat), färgämne 
(paprika-extrakt), risfiber, antioxidations-
medel (rosmarinextrakt), vatten, jäst. Kan 
innehålla spår av sesamfrön.

103774 Finn Crisp Dill & Chives

Vikt: 5x150 g

Ingredienser: Fullkornsrågmjöl 75%, krydd-
blandning [maltodextrin, lök, salt, socker, 
kryddor, jästextrakt, surhetsreglerande 
medel (E270), arom, kryddextrakt (dill)], sol-
rosolja, vatten, jäst. Kan innehålla spår av: 
Sesamfrön, Mjölk (mjölkprotein, laktos).

103554 Finn Crisp Sour Cream & Onion
Vikt: 10x150 g

103609 Finn Crisp Sour Cream & Onion
Vikt: 5x150 g

Ingredienser: Fullkornsrågmjöl 79 %, solros-
olja, kryddblandning [maltodextrin, salt, 
druvssocker, torkad lök, naturlig arom, jäst-
pulver, torkad persilja, jästextrakt, gräddfil-
pulver (mjölk), surhetsreglerande medel 
(mjölksyra, kalciumlaktat), torkad vitlök,     
antioxidationsmedel (rosmarinextrakt)],    
vatten, jäst. 
Kan innehålla spår av: Sesamfrön.

103778 Finn Crisp Cheddar Cheese

Vikt: 5x150 g

Ingredienser: Fullkornsrågmjöl* 77 %, sol-
rosolja, kryddblandning [vasslepulver (från 
mjölk), salt, ostpulver, cheddarpulver (från 
mjölk) 0,6 %, socker, mjölkprotein, paprika, 
jästextrakt, arom, gräddpulver, surhets-  
reglerande medel (mjölksyra),krydda, arom], 
vatten, jäst. *Ursprung Finland.                  
Kan innehålla spår av: Sesamfrön.

103613 Finn Crisp Creamy ranch

Vikt: 10x150 g

Ingredienser: Fullkornsrågmjöl 75%, krydd-
blandning [maltodextrin, salt, socker, druv-
socker, ostpulver, lök, paprika, tomat, vassle-
pulver (mjölk), jästextrakt, vitlök, krydda, 
surhetsreglerande medel (mjölksyra),    
kryddextrakt (paprika), arom], solrosolja, 
vatten, jäst. Kan innehålla spår av: 
sesamfrön.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

Tunna knäcke & Snacks
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Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 
*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

Skapa ett unikt hållbarhetserbjudande 
tillsammans med Lantmännen!

I Sverige har vi ett av världens mest hållbara 
jordbruk – ändå utmanas vår åkermark och vår 
natur av klimatförändringar, miljöbelastningar 
och en minskad biologisk mångfald. Vi måste 
tänka nytt och göra annorlunda. Och vi måste 
göra det tillsammans.

År 2015 bestämde vi på Lantmännen oss för 
att göra verklig skillnad. Tillsammans med 
våra ägare, 19 000 engagerade svenska 
bönder, tog vi första steget mot en omställning 
av vår odling. Klimat & Natur är Lantmännens 
program för framtidens jordbruk och innehåller 
konkreta åtgärder för att minska klimatpå- 
verkan och gynna den biologiska mångfalden. 

Konsumenten blir alltmer medveten om sin 
egna konsumtions påverkan på både klimat 
och natur och söker nya sätt att konsumera 
smartare. Med vårt odlingsprogram skapar 
vi förutsättningar att möta den ökande 
efterfrågan på hållbara lösningar. När du 
köper våra produkter märkta med Klimat & 
Natur driver vi tillsammans utvecklingen av 
framtidens jordbruk och når nya gemensamma 
hållbarhetsmål. 

Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord.
Läs mer på  www.lantmannen.se/klimat-natur

* Ungefärlig CO2e-besparing för höstvete, jämfört med genomsnittlig svensk odling 2015.
Åtgärderna för sänkt klimatpåverkan och ökad biologisk mångfald kontrakteras enligt så kallad massbalansprincip.

Spårbar bas
Svenskt ursprung

Fritt från stråförkortningsmedel

Fritt från slamgödsel

Programmets åtgärder för:

Biologisk mångfald
Lärkrutor på åkern

Blommande zoner

Termiskt behandlat utsäde

Minskad klimatpåverkan
Klimatsmart mineralgödsel -15% CO²e

Fossilfritt bränsle på gården -10% CO²e
Precisionsodling -3% CO²e
Sparsam körning -2% CO²e

 30% 
lägre klimat-

påverkan*
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Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 

*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg
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Hemligheten sitter i mjölet
Det är skillnad på vete och vete och på mjöl och mjöl. Kungsörnen  
Kärnvetemjöl är fylld med vårt allra finaste kärnvetemjöl, malt och siktat 
av svenskt höstvete i våra egna lokala kvarnar. Kvarnarna och deras 
 mjölnare har varit hjärtat i vår verksamhet sedan 1929. Det är hit skörden 
kommer för att rensas, malas och siktas. Både råvara och mjöl kontrolleras 
noggrant av erfarna kvarnmästare både före och efter malning för att ge dig ett mjöl av 
 högsta kvalitet.

Visste du att mer än varannan pizza i Sverige är bakad på Kungsörnen Kärnvetemjöl? Vi vill 
ta ett stort ansvar för att branschen ska utvecklas på ett positivt sätt vilket även inkluderar 
arbetsmiljö. Därför har vi under 2017 ändrat säckstorleken på Kungsörnen Kärnvetemjöl från 
25 kg till 12,5 kg då arbetsmiljöverket inte rekommenderar lyft tynge än 15 kg i det dagliga 
 arbetet. Inga fler tunga lyft och trötta ryggar!



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 
*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg
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142005 Kärnvetemjöl

Vikt: 12,5 kg (säck)
Ingredienser: vetemjöl, mjölbehandlings-
medel (askorbinsyra).

140605 Skummjölkspulver Spray Instant

Vikt: 10 kg
Ingredienser: skummjölkspulver (av spray-
torkad och agglomererad skummjölk).
Tillagning: 100 g till 1 liter vatten ger 1,1 liter 
skummjölk.

Mjöl/Skummjölkspulver

Kungsörnen/Kolonial   21

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 

*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

Nord Mills 
– om bagaren själv får välja!
Nord Mills har ett heltäckande sortiment av mjölblandningar från olika vetemjöl till 
specialprodukter och unika mjölblandningar. Nord Mills mjöl håller alltid en jämn  
och hög kvalitet. Vi sätter produktsäkerheten och kvaliteten i fokus för ett perfekt 
slutresultat. Våra anläggningar är certifierade enligt ISO 22000 och/ eller BRC.  
Vi vill ta ansvar för branschens utveckling. Därför har vi ändrat storleken på nästan 
alla våra mjöl- och mjölbladningar. Från 25–30 kg till 10-12,5 kg. Allt för att göra      
arbetsmiljön bättre för våra kunder.

Brett sortiment av mjölsorter! 
Nord Mills breda sortiment passar både det lilla konditoriet och det stora bageriet.         
Vi erbjuder allt från rena mjöler till färdigkomponerade blandningar. I sortimentet 
finns en mängd olika mjölbaser som ger en stor möjlighet till flexibilitet i bakningen.  
Vi har mjöl av vete, råg, korn och havre. Det kan vara helmalda eller siktade mjöler, 
rena eller en blandning av olika spannmål. Naturligtvis erbjuder vi också ekologiska   
och hållbara produkter märkta med Klimat & Natur, Lantmännens program för     
framtidens jordbruk.
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Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 
*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

Ingredienser Egenskaper Användningsområden

EKO  BAGERIVETEMJÖL KRAV-
MÄRKT 
142017 – Säck 10 kg

  

Vetemjöl*, mjölbehandlings-
medel (askorbinsyra).
*KRAV-ekologisk.

Ekologiskt vetemjöl framställt 
av KRAV-godkänt svenskt vete.

Till ekologiska och KRAV-
godkända produkter. Kaffebröd, 
wienerbröd, smördeg, matbröd, 
frukostbröd, hönö- och hälla-
kakor, thekakor, småbröd, 
sockerkakor, skorpor. 

EKO GRAHAMSMJÖL  
FINT KRAV-MÄRKT  
142074 – Säck 10 kg

   

Fullkornsmjöl av vete*
* KRAV-ekologisk.

Ekologiskt finmalet fullkorns-
vetemjöl av hela spannmåls-
kornet. Tillverkat av KRAV-
godkänt spannmål från Svenskt 
jordbruk. 100 % fullkorn.

Till ekologiska och KRAV- 
godkända produkter. 
Grahamsbröd, bräck, hålkakor, 
formbröd, skorpor, kextillverk-
ning m.m.

EKO OBLANDAD  
RÅGSIKT  
141668 – Säck 10 kg

  

Siktat rågmjöl*, maltmjöl av 
korn* 
* Ekologisk.

Ekologiskt siktat rågmjöl.

EKO RÅGMJÖL  
FINT KRAV-MÄRKT  
142076 – Säck 10 kg

   

Fullkornsmjöl av råg* 
* KRAV-ekologisk.

Ekologiskt fint fullkornsrågmjöl 
malt av hela spannmålskornet. 
Tillverkat av KRAV-godkänt 
spannmål från Svenskt jord-
bruk. 100 % fullkorn.

Till ekologiska och KRAV-god-
kända produkter. Surdegsfram-
ställning, skållning och grovt 
matbröd.

EKO RÅGMJÖL MELLAN-GROVT 
KRAV-MÄRKT  
141524 – Säck 10 kg

   

Fullkornsmjöl av råg*, maltmjöl 
av korn* 
* KRAV-ekologisk.

Ekologiskt mellangrovt full-
kornsrågmjöl av hela spann-
målskornet. Tillverkat av KRAV-
godkänt spannmål. 100 % 
fullkorn.

Till ekologiska och
KRAV-godkända produkter.
Surdegsframställning, skållning 
och grovt matbröd.

EKO KLIPPT RÅG 
141486 – Säck 10 kg

  

Klippta rågkärnor*  
* KRAV-ekologisk ingrediens.

Fullkornsprodukt av klippta och 
ekologiska rågkärnor. 
100 % fullkorn.

Används i huvudsak till full- 
kornsrågbröd, men kan också 
användas tillsammans med vete-
produkter. Blötlägges dagen före 
eller skållas minst 2 timmar innan 
användning.
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Ekologiska produkter

Färgkodningar Nord Mills

 Vete  Råg  Havre  Korn  Blandmjöl  Blandningar och baser

Till ekologiska produkter. 
Surdegsframställning och skåll-
ning, samt inblandning till grovt 
matbröd och kavring.



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
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*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

Vetemjöl Ingredienser Egenskaper Användningsområden

BÄSTA BAGERIVETEMJÖL  
142058 – Säck 10 kg

Vetemjöl, maltmjöl av vete, 
 mjölbehandlingsmedel  
(askorbinsyra, amylas).

Vetemjöl med hög proteinhalt. 
Ger hög degtolerans och bröd-
volym. Innehåller svenskt 
spannmål.

Kyl- och frysbröd, fiberrikt bröd, 
kaffebröd, vitt matbröd, baguet-
ter och frukostbröd.

BAGARNS BÄSTA 
142015 – Säck 10 kg

Vetemjöl, maltmjöl av korn, 
 mjölbehandlingsmedel  
(askorbinsyra, amylas, xylanas).

Vetemjöl med hög proteinhalt. 
Ger hög degtolerans och bröd-
volym. Innehåller svenskt 
spannmål.

Kyl- och frysbröd, fiberrikt bröd, 
kaffebröd, vitt matbröd, baguet-
ter och frukostbröd.

STARKT BAGERIVETEMJÖL 
142059 – Säck 10 kg

Vetemjöl, maltmjöl av vete, 
 mjölbehandlingsmedel  
(askorbinsyra, amylas).

Vetemjöl med tämligen hög pro-
teinhalt och anpassad mält-
ningsgrad. Ger hög degtolerans 
och bra brödvolym. Innehåller 
svenskt spannmål.

Kaffebröd, wienerbröd, smör-
deg, vitt matbröd, baguetter, fru-
kostbröd m.m.

EXTRA BAGERIVETEMJÖL 
141744 – Säck 10 kg

Vetemjöl, vetegluten, maltmjöl  
av korn, mjölbehandlingsmedel 
(askorbinsyra, amylas, xylanas).

Vetemjöl med tämligen hög 
 proteinhalt och anpassad mält-
ningsgrad. Ger hög degtolerans 
och bra brödvolym. Innehåller 
svenskt spannmål.

Kaffebröd, wienerbröd, smör-
deg, vitt matbröd, baguetter, fru-
kostbröd m.m.

BAGERIVETEMJÖL 
142023 – Säck 10 kg

Vetemjöl, maltmjöl av korn,  
mjölbehandlingsmedel (askorbin-
syra, amylas, xylanas).

Vetemjöl med god proteinhalt  
och anpassad mältningsgrad.  
Allroundmjölet framför andra. 
Innehåller svenskt spannmål.

Kaffebröd, wienerbröd, smör-
deg, matbröd, frukostbröd, 
hönö- och ällakakor, thekakor, 
småbröd, sockerkakor och 
skorpor.

KONDITORIVETEMJÖL 
142006 – Säck 10 kg

Vetemjöl, mjölbehandlingsme-
del (askorbinsyra).

Vetemjöl med mjuk protein-
kvalitet, högt falltal och låg ut-
malningsgrad. Innehåller 
svenskt spannmål.

Sockerkaka, småbröd och där 
 volymkraven är måttliga.

KEXMJÖL 
142065 – Säck 10 kg

Vetemjöl, maltmjöl av vete. Vetemjöl tillverkat av spannmål 
från Sverige utmalt på 100 % 
höstvete med låg proteinhalt.

Lämpligt för kextillverkning.

PRIMA VETEMJÖL 
142063 – Säck 10 kg

Vetemjöl, maltmjöl av vete, 
 mjölbehandlingsmedel (askor-
binsyra, amylas).

Mörkare och svagare vetemjöl 
som används där volymkraven 
inte är väsentliga. Innehåller 
svenskt spannmål.

Kavring, mörkt matbröd, skållat 
matbröd, hårt och mjukt 
tunnbröd.

DEL BORGO GRÖN VETEMJÖL 
141893 – Säck 10 kg

Vetemjöl Kan innehålla spår av: 
Soja

Vetemjöl av italienskt spannmål. 
Mjölet har en mycket låg ut-
malningsgrad, är fint siktat och 
har en mjuk proteinkvalitet. 
Även kallat typ 00 i Italien.

Anpassat för pizzadeg. Passar 
äver till italienska bröd.

VETEMJÖL UA 
142056 – Säck 10 kg

Vetemjöl. Vetemjöl med tämligen hög 
 proteinhalt. Ger hög degtolerans 
och bra brödvolym. Askorbin-
syra ej tillsatt. Innehåller 
svenskt spannmål.

Vetemjöl som kräver långa ligg- 
och jästider. Surdegsbröd, le-
vainbröd och kaffebröd.

GRAHAMSMJÖL GROVT 
142035 – Säck 10 kg

 

Fullkornsmjöl av vete. Grovmalet fullkornsmjöl av vete 
som innehåller kärna, skal och 
grodd. Innehåller svenskt 
spannmål. 100% fullkorn.

Grahamsbröd, bräck, hålkakor, 
formbröd, skorpor, kextillverk-
ning m.m.

GRAHAMSMJÖL FINT 
142037 – Säck 10 kg

 

Fullkornsmjöl av vete. Finmalet fullkornsmjöl av vete 
som innehåller kärna, skal och 
grodd. Innehåller svenskt 
spannmål. 100% fullkorn.

Grahamsbröd, bräck, hålkakor, 
formbröd, skorpor, kextillverk-
ning m.m.
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 Ingredienser Egenskaper Användningsområden

DURUMVETEMJÖL 
142055 – Säck 10 kg

Durumvetemjöl. Fint vetemjöl av durumvete. 
 Durum företrädelsevis odlat 
i Europa.

För inblandning i italienska 
brödtyper så som lantbröd, cia-
batta, foccacia och till pasta.

DURUM SEMOLINA HALVGROVT 
141990 – Säck 10 kg

Durumvetemjöl. Ett halvgrovt vetemjöl av 
Durum.

Till bakning av italienska bröd-
typer. Kan användas upp till 
25% i degen eller som 
dekoration.

DINKELVETEMJÖL SIKTAT  
140019 – Säck 10 kg

Dinkelvetemjöl, maltmjöl av 
vete, mjölbehandlingsmedel 
(askorbinsyra).

Siktat mjöl från dinkelvete, även 
kallat speltvete. Spannmål med 
mycket karakteristisk smak har 
anor från stenåldern och var en 
gång det viktigaste för bröd-
tillverkning i södra Europa.

Olika typer av ljusa bröd.

DINKELVETEMJÖL FULLKORN  
140199 – Säck 25 kg

 

Fullkornsmjöl av dinkelvete. Finmald fullkornsmjöl från 
 dinkelvete, även kallat speltvete. 
Spannmålet har anor från sten-
åldern och var en gång det 
 viktigaste för brödtillverkning 
i södra Europa. 100% fullkorn.

Olika typer av fullkornsbröd.  
Matbröd och rågkakor, bräck.

STORA DINKELFLINGOR  
141713 – Säck 10 kg

 

Dinkelflingor. Dinkelflingor är tillverkade av 
ångpreparerade valsade och 
 torkade speltkärnor. Tjocklek 
mellan 0,8 och 1,2 mm. 100 % 
fullkorn.

Som dekoration och inbland-
ning i speltbröd samt 
frukostprodukter.

VETEEFTERMJÖL  
142033 – Säck 10 kg

Vetemjöl. Ett mörkt siktat vetemjöl med 
hög kostfiberhalt. Veteeftermjöl 
representerar mjölet närmast 
skalet.

Ökar vattenupptagningen i de-
gen, ger fylligare smak och 
arom, samt höjer 
kostfiberhalten.

Rågmjöl Ingredienser Egenskaper Användningsområden

OBLANDAD RÅGSIKT  
141787 – Säck 10 kg

Siktat rågmjöl, maltmjöl av 
korn.

Ljust siktat mjöl av svensk råg. Surdegsframställning och 
 skållning, samt inblandning till 
grovt matbröd och kavring.

RÅGMJÖL FINT  
142026 – Säck 10 kg

 

Fullkornsmjöl av råg, maltmjöl 
av korn.

Finmalet fullkornsmjöl av råg 
som innehåller kärna, skal och 
grodd. Innehåller svenskt 
spannmål. 100 % fullkorn.

Surdegsframställning, skållning 
och grovt matbröd.

RÅGMJÖL GROVT  
142061 – Säck 10 kg

 

Fullkornsmjöl av råg, maltmjöl 
av korn.

Grovmalet fullkornsmjöl av råg 
som innehåller kärna, skal och 
grodd. 100 % fullkorn.

Surdegsframställning, skållning 
och grovt matbröd.

SPORTMJÖL RÅG  
142054 – Säck 10 kg

Fiberrikt rågmjöl. Krossad råg med mjölet delvis 
bortsiktat.

Skaldelarna genomblöts lätt 
 varför det är bra och bekvämt  
vid bakning av bröd med grovt  
inslag. Är också bra som deko-
ration på brödet.
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Vete/Råg
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Övriga  
rågprodukter Ingredienser Egenskaper Användningsområden

KLIPPT RÅG  
140094 – Säck 25 kg

 

Rågkärnor. Fullkornsprodukt av klippta  
rågkärnor. 100 % fullkorn.

Används i huvudsak till full- 
kornsrågbröd, men kan också  
användas tillsammans med ve-
teprodukter. Blötlägges dagen 
före, ställ i kyl. Eller skållas 
minst 2 timmar innan 
användning.

RÅGFLINGOR N+  
141505 – Säck 10 kg

 

Rågflingor. N+ Ångpreparerade och valsade  
rågkärnor. 100 % fullkorn.

Dekoration på och inblandning i 
bröd. Vid inblandning i bröd bör 
rågflingorna blötläggas i minst 
30 minuter.

RÅGSKÅLLNING  
140369 – Säck 25 kg

Rågskållning. Siktat rågmjöl som skållats och 
valstorkats.

I olika typer av matbröd för  
att få ett saftigare och mer 
 finporigt bröd. I vitt matbröd 
 fungerar rågskållning även som 
smakförstärkare.

Havremjöl Ingredienser Egenskaper Användningsområden

HAVREMJÖL KONVENTIONELLT 
N+ SE 
140512 – Säck 20 kg

 

Fullkornsmjöl av havre. Havremjöl av ångpreparerade 
havregryn. 100 % fullkorn. 
Framställt av Svenskodlat      
Natur+ spannmål.

Som inblandningsmjöl vid 
 bakning av olika sorters bröd, 
bullar och kakor.

HAVREMJÖL ROSTAT N+ SE 
140300 – Säck 20 kg

 

Fullkornsmjöl av havre. Rensad och skalad havre auto-
klaveras och mals till havremjöl. 
100 % fullkorn. Framställt av 
Svenskodlat Natur+ spannmål.

Som inblandningsmjöl vid bak-
ning av limpor, hålkakor och 
bräck. Kan användas som ersät-
tare för skummjölkspulver.

Övriga  
havreprodukter Ingredienser Egenskaper Användningsområden

HAVREKLI N+ SE  
140161 – Säck 20 kg

 

Havrekli. Havren ångprepareras, klipps, 
valsas och siktas för att få  
fram klifraktionen.  
Innehåller 13 % kostfiber. 
Framställt av Svenskodlat      
Natur+ spannmål.

Går att använda till mat, bak-
ning, strö och dekoration.

Kornmjöl Ingredienser Egenskaper Användningsområden

KORNMJÖL  
142019 – Säck 10 kg

Kornmjöl. Siktat kornmjöl med hög ut-
malning. Innehåller svenskt 
spannmål.

Hårt och mjukt tunnbröd. 
 Inblandningsmjöl till olika 
mjölsorter.

Blandmjöl Ingredienser Egenskaper Användningsområden

BAGERISIKT  
142038 – Säck 10 kg

Vetemjöl, siktat rågmjöl, maltmjöl 
av korn, mjölbehandlingsmedel 
(askrobinsyra).

Mjölblandning av 60 % vetemjöl 
och 40 % siktat rågmjöl. Vete-
mjöl med medelgod 
proteinkvalitet.

Matbröd, sötlimpa, rågkaka, 
kontinentala osötade brödtyper.

Råg/Havre

EXTRA SAMMALET FINT  
142036 – Säck 10 kg

Fullkornsmjöl av råg, vetemjöl, 
maltmjöl av korn.

Ett finmalet rågmjöl med in-
blandning av veteeftermjöl.

Matbröd med mörk karaktär.
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Blandningar & Baser

Ingredienser Egenskaper Användningsområden

FRANSKBRÖD  
142030 – Säck 10 kg

Vetemjöl, salt, rapsolja, socker, 
druvsocker, emulgeringsmedel 
(E472e), maltmjöl av korn, mjöl-
behandlingsmedel (askorbinsy-
ra, amylas, xylanas).

Komplett blandning för bakning 
av vitt matbröd med hög volym 
och bra krackelering. Produkten 
är lämplig för kyl- och 
frysdegar.

Långfranska, småfranska, 
 brötchen, rundstycke, källar-
franska, tekakor, korvbröd m.m.

GÖR GOTT  
142008 – Säck 10 kg

Vetemjöl. fullkornsmjöl av råg, 
fullkornsmjöl av vete, salt, råg-
malt, drivsocker, emulgeringsme-
del  
(E 472e), maltmjöl av korn, mjöl-
behandlingsmedel (askrobinsyra, 
amylas, xylanas).

En komplett blandning för bak-
ning av nyckelhålsmärkt full-
kornsbröd. Genom sin samman-
sättning av helmald råg, helmald 
vete och siktat vete ger den en 
mustig brödsmak. Blandningen 
innehåller 58 % fullkorn.

Fristående limpor, formbröd, 
 sammanskuvat, hålkakor 
och bräck.

SKRÅLLAN  
142025 – Säck 10 kg

Vetemjöl, rostade vetegroddar, 
potatisflingor, rapsolja, socker, 
salt, rågmalt,  druvsocker, emul-
geringsmedel (E472e), malt mjöl 
av korn,  mjölbehandlings medel 
(askorbinsyra, amylas).

Komplett blandning för bakning 
av ett relativt ljust matbröd 
smaksatt med vetegroddar och 
rågmalt. Blandningens sam-
mansättning av potatisflingor 
och specialbehandlade vete-
groddar ger ett fiberrikt bröd 
med saftigt inkråm, fyllig smak 
samt vacker färg på rostat bröd.

Formbröd, fristående, tekakor 
och skorpor Speciellt lämpligt  
för rostning.

Ingredienser Egenskaper Användningsområden

SPORT EXTRA  
142041 – Säck 10 kg

Vetemjöl, fullkornsmjöl av vete, 
siktat rågmjöl, fullkornsmjöl av 
råg, rapsolja, linfrö, solroskär-
nor, vetegroddar, salt, rågmalt, 
surdegspulver av råg, maltmjöl 
av korn, druvsocker, emulge-
ringsmedel (E472e), mjölbe-
handlingsmedel (askorbinsyra, 
amylas, xylanas).

En komplett blandning för bak-
ning av ett matbröd med rustikt 
utseende och smak. Bröden  
kan nyckelhålsmärkas om 
grundreceptet används. Bland-
ningen innehåller 32 % fullkorn.

Fristående limpor, formbröd,  
sammanskuvat, hålkakor 
och bräck.

BLIXTANSLAG  
142113 – Kartong 10 kg (4×2,5 kg)

Vetemjöl, socker, vetestärkelse, 
maltodextrin, skummjölkspul-
ver, bakpulver (E450a, E500, 
E341), emulgeringsmedel (E471, 
E472b, E477), färgämne (E101). 
Kan innehålla spår av ägg.

Färdig blandning för bakning av 
anslag och rulltårtor. Allt som 
behöver tillsättas är vatten och 
ägg.

Tårtbottnar, kapslar, bakelse-
ringar, rulltårtor, socker- och 
peppar kakor m.m. Ingredien-
serna bör vara 
rumstempererade.
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AXA har funnits sedan slutet av 1800-talet. Under många 
år var varumärket starkt förknippat med havregryn, men 
idag är sortimentet betydligt bredare. Gemensamt för alla 
våra frukostprodukter är att de har hög kvalitet, är gjorda 
av spannmål och passar en modern livsstil.

Flingor, müsli och gryn – en bra start på dagen
Müsli, corn flakes och olika gryn till gröt – AXA är en 
 naturlig del av en bra frukost. Här hittar du också vår 
 populära välling som finns i en rad olika varianter. 
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140978 Havregryn  från Sverige

Vikt: 5 kg (ca 125 portioner) 

Ingredienser: havregryn (ångpreparerade 
och pressade). 100 % fullkorn.
Koktid: ca 3 minuter.
Portionsstorlek: 40 g.

Klimatberäknad 0,4 kg CO2e/kg

Gryn/Flingor

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –
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141743 Havregryn KRAV

Vikt 141743: 5 kg säck (ca 125 portioner)

Ingredienser: havregryn* (ångpreparerat  
och valsat). *KRAV-ekologisk ingrediens. 
 Certifieringsorgan: KIWA.  
Produkten  inne håller 100 % fullkorn. 
Koktid: ca 3 minuter.
Portionsstorlek: 40 g

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

SE-EKO-01 

EU-jordbruk

140980 Havregryn Fiberberikade         
från Sverige

Vikt: 6 kg (ca 150 portioner)
Ingredienser: havregryn* (klippta, ångpre-
parerade och pressade), vetekli (ångprepa-
rerat). 87 % fullkorn.
Koktid: ca 3 minuter.
Portionsstorlek: 40 g.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

140979 Rågflingor klippta 
140349 Rågflingor klippta

Vikt 140979: 5 kg (ca 125 portioner) 
Vikt 140349: 15 kg (ca 375 portioner)
Ingredienser: rågflingor, klippta, ångprepa-
rerade och pressade. 100 % fullkorn. 
Koktid: ca 4 minuter.
Portionsstorlek: 40 g.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

140582 Klippta Havregryn 0,5 mm N+

Vikt 140582: 15 kg säck (ca 375 portioner)
Ingredienser: klippta havregryn.
Koktid: ca 5 minuter.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

140634 Havregryn 

Vikt: 15 kg säck (ca 375 portioner)
Ingredienser: havregryn (ångpreparerade 
och pressade). 100 % fullkorn.
Koktid: ca 3 minuter.
Portionsstorlek: 40 g.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –
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Gryn/Flingor/Müsli/Välling

103585 Mannagryn

Vikt: 10×1 kg (ca 500 portioner)
Ingredienser: mannagryn (vete).
Koktid: ca 4 minuter.
Portionsstorlek: 20 g

142014 Mannagryn

Vikt: 10 kg (ca 500 portioner)
Ingredienser: mannagryn, framställt av  
det inre av vetekärnan.
Koktid: ca 4 minuter.
Portionsstorlek: 20 g

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

103279 Mannagryn KRAV

Vikt: 10×1 kg (ca 500 portioner)
Ingredienser: mannagryn*, framställt av  
det inre av vetekärnan. 
*KRAV-ekologisk ingrediens
Koktid: ca 4 minuter.
Portionsstorlek: 20 g

SE-EKO-01 

Svenskt jordbruk
GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

141706 AXA Fruit müsli

Vikt: 6 kg (ca 133 portioner)
Ingredienser: havregryn*, rågflingor*, ros-
tade kornflingor*, russin, bananchips (ba-
nan,  
kokosnötsolja, socker, banan arom), aprikos 
(aprikos, konserveringsmedel svaveldioxid), 
salt, honung, honungsarom. Innehåller totalt 
25 % fruktbitar. *Fullkorn 74 %. Kan innehålla 
spår av cashewnöt, hasselnöt och mandel.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – JA – – –

102693 Cornflakes

Vikt: 3×2 kg (ca 200 portioner)
Ingredienser: majs, socker, salt, kornmalt.
Portionsstorlek: 30 g.
Kan innehålla spår av soja och mjölk.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

Nyhet
2018

Populär
 fruktmüsli 

100364  Havrevälling Gyllenmust

Vikt: 12x375 g (ger ca 130 portioner à 2,25 dl)
Ingredienser: HAVREmjöl, av autoklaverad 
HAVRE, berikad med vitaminer och mineraler
Dosering: 33,5 g pulver per portion.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

Snällt 
mot magen
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Att servera god vegetarisk mat  
är enkelt
Den gröna trenden är stark. Fler och fler efterfrågar vegetarisk mat – vissa väljer en helt 
vegetarisk kost, andra tycker det känns bra att äta grönt då och då. Prova att laga till en 
linsgryta, eller helt enkelt bara byta ut lite av köttfärsen mot röda linser nästa gång du 
gör köttfärssås. Både klimatsmart och gott! Eller varför inte göra en egen  ärtsoppa till 
torsdagens servering?

Förutom bönor, ärter och linser av högsta kvalitet erbjuder GoGreen både grönsaksbiffar 
och andra vegoprodukter med härlig konsistens och spännande kryddning. Med dem är 
det enkelt att skapa goda vegetariska rätter med utmärkta näringsvärden. Biffarna fungerar 
lika bra i skolmatsalen som på restaurangens lunchmeny. Modernt, gott och grönt!
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Ärter/Linser
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101310 Gula Ärter från Sverige 
Vikt: 5 kg (kartong) 
Ingredienser: torkade hela gula ärter

101311 Gula Ärter 
Vikt: 10 kg (kartong) 
Ingredienser: torkade hela gula ärter

Koktid: 1 timme  
(efter blöt l äggning 12 timmar).

101322 Gula Ärter EKO 
Vikt: 10 kg (kartong) 
Ingredienser: torkade gula ärter*. 

Koktid: 1 timme  
(efter blöt l äggning 12 timmar).
*Ekologisk ingrediens.

101373 Röda Linser

Vikt: 4 kg (kartong) 
Ingredienser: torkade, skalade röda linser.

Koktid: 5 min.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

Svenska ärtor, nu som kött!
   100% veganska
   Ingen mjölk, soja eller gluten
   Rik på protein
   Odlat i Sverige
   Producerat i Sverige

SE-EKO-01 

Svenskt jordbruk

142236 Svenska Gula Linser

Vikt: 4 kg
Ingredienser: Torkade gula linser.

Koktid: ca 15 min. 

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – - – – –
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142124 Kidneybönor från Sverige

Vikt: 4 kg (kartong) 
Ingredienser: torkade svenskodlade 
kidneybönor.

Koktid: 1 timme  
(efter blötläggning 12 timmar).

142125 Svarta Bönor från Sverige

Vikt: 4 kg (kartong) 
Ingredienser: torkade svenskodlade  
svarta bönor.

Koktid: 1 timme  
(efter blötläggning 12 timmar).

142126 Vita Bönor från Sverige

Vikt: 4 kg (kartong) 
Ingredienser: torkade svenskodlade 
vita bönor.

Koktid: 1 timme  
(efter blötläggning 12 timmar).

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

Tillagning av baljväxter
När man använder torkade baljväxter är det 
extra viktigt att följa instruktionerna om 
tillagning. De innehåller ett ämne som kan 
orsaka magbesvär om produkten inte hanteras 
rätt. Bönor och ärter kräver lång blötläggning 
och kokning, medan linser inte behöver 
blötläggas. Läs alltid noga i instruktionen på 
paketet på den produkt du köper. 

101315 Bruna Bönor från Sverige 
Vikt: 5 kg (kartong) 
Ingredienser: torkade bruna bönor.

101316 Bruna Bönor från Sverige 
Vikt: 10 kg (kartong) 
Ingredienser: torkade bruna bönor.

Koktid: 1 timme  
(efter blöt läggning 12 timmar).

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 
*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

Vegetariska rätter

142200 Asiatisk bönboll med svenska vita 
bönor

Vikt: 4kg (ca 200 st á 20 g) 
Ingredienser: vita bönor (26%), lök, gröna lin-
ser, purjolök, broccoli, chili pepperoni, vatten, 
HAVREgryn, pumpakärnor, vitlök, kokosmjölk-
pulver (kokosmjölk, maltodextrin), koriander, 
potatisstärkelse, förtjockningsmedel (E461, 
E407a), joderat salt, ingefära, citronsaftkoncen-
trat, chili. Rapsolja till stekning.

142201 Grönsaksbiff Caribbean

Vikt: 4kg (ca 80 st á 50 g)
Ingredienser: morot, broccoli, palsternacka, 
lök, potatisgryn, råris, kikärter, vatten, för-
tjockningsmedel (E461, E407a), joderat salt, 
grönsaksfond koncentrat (vatten, lök, morot, 
purjolök, vitlök, socker, salt, solrosolja, majs-
stärkelse, muskotnöt), persilja, kryddor (vit-
lök, curry, cayennepeppar, svartpeppar), 
arom. Rapsolja till stekning. 

142204 Rödbetsburgare med svensk gul 
ärta

Vikt: 4kg (ca 66 st á 60 g)
Ingredienser: Gula ärta (32%), rödbeta 
(11%), morot, palsternacka, lök, rödbeta i 
kryddlag (rödbeta, vatten, ättika, socker, 
salt), HAVREgryn, vatten, vitlök, potatisstär-
kelse, joderat salt, förtjockningsmedel (E461, 
E407a ), rökt paprika. Rapsolja till stekning. 

142202 Kikärtbiff

Vikt: 4kg (ca 100 st á 40 g)
Ingredienser: kikärter (37%), lök, potatis,  
glutenfritt skorpmjöl (rismjöl, kikärtmjöl, 
majsstärkelse, dextros), vatten, potatisflingor, 
vitlök, persilja, förtjockningsmedel (E461, 
E407a),  
joderatt salt. Rapsolja till stekning.

142203 Ärtfalafel EKO med svensk ärta

Vikt: 4kg (ca 266 st á 15 g)
Ingredienser: ekologisk gul ärta (50%), vat-
ten, ekologisk lök, ekologisk palsternacka, 
ekologisk morot, ekologiska potatisflingor, 
ekologisk potatisstärkelse, ekologisk vitlök, 
joderat salt, ekologiska kryddor (spriskum-
min, svartpeppar, cayennepeppar) ekologisk 
citronsaftkoncentrat. Ekologisk rapsolja till 
stekning.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

JA – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –
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Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
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*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

Frysta
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142262 Vegoburgare på svensk ärta               

Vikt: 50x60 g    

Ingredienser: Vatten, ärtprotein 
21%*, vegetabiliska oljor (raps, shea), 
stabiliseringsmedel (metylcellulosa), 
naturliga aromer, druvsocker, salt, färgämne 
(rödbetsrött), socker, potatisfiber, arom, 
grönsaksbuljong (lök, purjolöksextrakt, 
morotsextrakt, kryddor), svartpeppar, 
majsstärkelse.

*Svenskodlade ärtor

142264 Vegoburgare på svensk ärta

Vikt: 28x105 g    

Ingredienser: Vatten, ärtprotein 
21%*, vegetabiliska oljor (raps, shea), 
stabiliseringsmedel (metylcellulosa), 
naturliga aromer, druvsocker, salt, färgämne 
(rödbetsrött), socker, potatisfiber, arom, 
grönsaksbuljong (lök, purjolöksextrakt, 
morotsextrakt, kryddor), svartpeppar, 
majsstärkelse.

*Svenskodlade ärtor

142255 Vegofärs på svensk ärta            

Vikt: 3 kg

Ingredienser: Vatten, ärtprotein 25%*, 
rapsolja, lökbitar, rostat lökpulver, naturliga 
aromer, socker, druvsocker, potatisstärkelse, 
salt, farinsocker (socker, rörmelass, 
rörsockersirap), arom.

*Svenskodlade ärtor

142256 Vegoboll på svensk ärta              

Vikt: 3 kg GG     

Ingredienser: Vatten, ärtprotein 22%*, 
lök, vegetabiliska oljor (raps, shea), 
potatisstärkelse, stabiliseringsmedel 
(methylcellulosa), potatisflingor, 
naturliga aromer, citrusfiber, druvsocker, 
potatisfiber, salt, arom, socker, lökpulver, 
grönsaksbuljong (lök, purjolökextrakt, 
morotsextrakt, kryddor), svartpeppar, 
majsstärkelse.

*Svenskodlade ärtor

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet! Nyhet!

Tillagning av baljväxter
När man använder torkade baljväxter är det 
extra viktigt att följa instruktionerna om 
tillagning. De innehåller ett ämne som kan 
orsaka magbesvär om produkten inte hanteras 
rätt. Bönor och ärter kräver lång blötläggning 
och kokning, medan linser inte behöver 
blötläggas. Läs alltid noga i instruktionen på 
paketet på den produkt du köper. 
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Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 
*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

Det ska vara enkelt...
...att äta mindre kött och mer grönt! Med GoGreens nya frysta 
produktsortiment är det enkelt att göra favoriträtterna vegetariska. 
Alla produkter är baserade på svenskodlade ärter och finns 
som färs, burgare och bollar. Smak och textur har varit i fokus 
under utvecklingen för att verkligen motsvara förväntningarna 
och produkterna bjuder på härligt tuggmotstånd och god smak. 
Produkterna är tillverkade i Sverige, är rika på protein, glutenfria 
och innehåller inte soja. De innehåller heller inte ägg eller mjölk och 
är därmed helt veganska.

Färsen används där vanlig köttfärs används såsom i bolognese eller 
till tacos, bollarna serveras med fördel traditionsenligt till potatismos 
eller pasta och burgarna blir tillsammans med klassiska tillbehör 
såsom bröd, dressing och coleslaw en fantastisk matupplevelse.



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 

*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg

F
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er Grönsaksblandningar  
som sparar tid i köket! 
Frigodans sortiment av unika grönsaksblandningar är anpassade för en stressig vardag i ett 
 modernt restaurangkök. Produkterna är av hög kvalitet och är färdiga att användas som en bas 
i matlagningen, serveras på salladsbordet eller bara värmas upp i ugnen.  Frigodans fräscha och 
moderna grönsakssortiment sparar tid och är anpassat för det skandinaviska köket.

Fryst – minst lika bra!
Frysta grönsaker är minst lika bra som färska, det visar flera studier. Detta beror på att färska 
grönsaker oftast transporteras långt, vilket gör att de förlorar en del av sina vitaminer. Vi fryser in 
Frigodans grönsaker direkt efter skörd, inom 90 minuter, vilket gör att de behåller sina vitaminer, 
sin färg och sin goda smak.



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 
*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg
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148045 Äppeltärningar

Vikt: 10 kg (4×2500 g)
Ingredienser: äpple, antioxidations medel  
(citronsyra, askorbinsyra), salt.

148071 Brunoisegrönsaker

Vikt: 10 kg (4×2500 g)
Ingredienser: Tärnad rotselleri 33%,         
tärnade morötter 32%, purjolök finhackad 
15%, tärnad selleri 10%, tärnad lök 10%

Enkla/Blandningar

148064 Krogblandning

Vikt: 10 kg (4×2500 g)

Ingredienser: brytsockerärter, blomkål,  
gula morötter, morötter.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

JA – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –
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148009 Julienneblandning

Vikt: 10 kg (4×2500 g)
Ingredienser: morötter 36 %, gula morötter 
31 %, palsternacka 23 %, grön sparris 10 %.

141476 Wok & Sautégrönsaker

Vikt: 5 kg (2×2500 g)
Ingredienser: morot (orange och gul),  
broccoli, minimajs, vattenkastanj.

141783 Rotfruktsfrites

Vikt: 10 kg (4×2500 g)
Ingredienser: morot 43 %, palsternacka 
43 %, vege tabilisk olja (solros), ris- och 
majsmjöl.

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

Perfekt  
alternativ  
till strips

Utsökt 
att ha till 
desserter

Gott 
i sallader, 
grytor och 
gratänger
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er God choklad – helt enkelt! 
Ögonblink, med sina klassiska ögon på förpackningen, är ett av Sveriges mest välkända varumärken 
och skapades första gången runt 1904. Chokladen väckte genast uppmärksamhet för sin fina kakao-
smak. Dagens stiliserade logotyp tog designern Olle Eksell fram 1957 men genom åren har förpack-
ningarna moderniserats. Chokladen har ingen velat ändra på.

Ögonblink – en riktigt god choklad
Ögonblinks chokladdryck har en hög kakaohalt. Smaken är rund och välbalanserad utan att vara för 
söt. Eftersom mjölk redan ingår är det bara att blanda ut i varmt eller kallt vatten. Enklare kan det inte 
bli att servera en riktigt god choklad som är lika uppskattad av barn som av vuxna. 

Caprimo – lättlöslig Whitener
Mjölk eller en skvätt grädde i kaffet? Caprimo gräddersättning är ett praktiskt alternativ till mjölk och 
grädde för vendingmaskiner. Den lättlösliga ersättningen är mycket dryg och endast en liten mängd räcker. 
En förpackning räcker länge, du behöver inte fylla på så ofta och kan hålla ett konkurrenskraftigt pris.



Produktsammansättningen kan ändras. Läs alltid ingrediensförteckningen på förpackningen. 
www.cerealiafoodservice.se 
*Spannmål som innehåller gluten, ** Nötter (Nötter, mandel), ***Svaveldioxid och sulfit i konc > 10 mg/kg
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100149 Ögonblink Chokladdryck 
Portionspåsar Displaybox

Vikt: 2,7 kg (90 st à 30 g)
Ingredienser: skummjölkspulver, socker, 
vassle pulver (av mjölk), fett reducerat kakao-
pulver (11 %), stabiliseringsmedel (E331), 
arom.
Dosering: 30 g per 200 ml vatten.

100600 Ögonblink Chokladdryck påse

Vikt: 6,5 kg (10×650 g)
Ingredienser: skummjölkspulver, socker,  
vasslepulver (av mjölk), fett reducerat kakao-
pulver (11 %), stabiliserings medel (E331), arom.
Dosering: 30 g per 200 ml vatten.

100622 Ögonblink Automatkakao  
1 kg påse

Vikt: 10 kg (10×1 kg)
Ingredienser: socker, vassle pulver (av 
mjölk), fettreducerat kakaopulver (15 %), skummjölks- 
pulver, klumpförebyggande medel (E341), 
salt, arom.
Dosering: 18–21 g per 150 ml vatten,  
 21–24 g per 180 ml vatten,  
 23–26 g per 200 ml vatten.

100040 Whitener

Vikt: 7,5 kg (10 st à 750 g)
Ingredienser: glukossirap, fullhärdat vegeta-
biliskt fett (kokos), mjölkprotein, stabilise-
ringsmedel (340, E452), emulgeringsmedel 
(E471), klumpförebyggande medel (E551).
Dosering: 150 ml vatten per 1,3–1,9 g,  
 180 ml vatten per 1,5–2,2 g, 
 200 ml vatten per 1,7–2,5 g

102724 Sprink Sprayfett 

Vikt: 6×665 ml (449 g) inkl. drivgas
Ingredienser: vegetabilisk olja (rapsolja), 
emulgeringsmedel solroslecitin.  
Drivgas: butan och propan.

Chokladdryck/Kakao/ 
Whitener/Sprayfett

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – – –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

GLUTEN* ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER**

– – – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT*** KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

Ögonblink Caprimo/Kolonial   41

Riktigt god 
chokladdryck

Sparar tid! 
Bra att ha 

i köket. 



Produktfakta
Det ska vara tryggt och säkert att välja produkter från Lantmännen Cerealia 
Foodservice. Därför arbetar vi aktivt med livsmedelssäkerhet och produkt-
kvalitet. På följande sidor kan du läsa mer om hur vi tar ansvar från jord till 
bord. Du hittar också utförliga allergiförteckningar för samtliga produkter  
– allt för att du snabbt ska kunna hitta det du söker.

P
ro

du
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Bra mat är mat vi på Lantmännen har    

producerat på ett ansvarsfullt sätt, från 

jord till bord. Det påverkar allt ifrån vilket 

frö vi sår på åkern, vilka odlingsmetoder vi 

brukar och hur vi förädlar råvaran i våra 

produktionsanläggningar. På så sätt tar vi 

ansvar för produkten, genom i hela kedjan 

innan den når dig i  butikshyllan.

Den gröna grodden – Bra mat 
Bra mat bör också värderas utifrån vad    

valet av den kan så för frön för framtidens 

förmåga att möta sina behov. För att kunna 

fortsätta producera Bra mat även i framti-

den krävs ett svenskt lantbruk som är   

produktivt, hållbart och lönsamt. Eftersom 

Lantmännen ägs av 19 000 svenska bönder 

med ett syfte att skapa ett livskraftigt lant-

bruk, återinvesteras vår vinst  i svenskt 

jordbruk. Genom att välja produkter   

märkta med Lantmännens   gröna grodd  

bidrar du till utvecklingen av en mer håll-

bar och långsiktig svensk livsmedelsför-

sörjning.

Ursprung och spårbarhet 
Med vår verksamhet i hela kedjan från jord 

till bord har vi både kunskapen och möjlig-

heterna att ställa krav på de råvaror vi    

använder. När råvaror inte odlas i Sverige 

eller när kvaliteten i Sverige inte motsvarar 

våra behov väljer vi att importera, t.ex. kan 

inte durumvete odlas i tillräckligt stor ut-

sträckning i  Sveriges klimat. Importerade 

råvaror väljs ut noggrant utifrån våra krav 

och behov.

Supplier Code of Conduct 
I syfte att säkerställa ett ansvarsfullt      

agerande beskriver vår leverantörsuppfö-

randekod de krav vi ställer på våra  leve-

rantörer. Dessa krav är utformade i enlighet 

med FN:s Global Compact principer och 

reglerar frågor om miljö,  affärsetik, sam-

hälle, sociala villkor,  arbetsmiljö, hälsa, 

spårbarhet, ursprung och säkerhet.

Kadmiumfrågan 
Kadmium finns naturligt i åkermarken  och 

kan i varierande grad tas upp av spannmål 

när det växer. Halterna är låga i spannmål 

relativt vissa andra livsmedel, och Lant-

männens gränsvärde är satt långt under 

lagkravet för spannmål. Dessutom arbetar 

Lantmännen aktivt för att ytterligare  

minska kadmiumhalterna i våra livs-    

medelsprodukter.

Stråförkortning 
Användningen av stråförkortningsmedel är 

en viktig fråga för alla spannmålsbaserade 

livsmedelsprodukter. Sedan det 2011 blev 

tillåtet i Sverige att använda stråförkort-

ningsmedel i odling av alla våra fyra vanli-

gaste sädesslag, har Lantmännen arbetat 

för att ta fram tydliga erbjudanden till både 

industrikunder och till konsument där 

spannmålen odlats utan stråförkortnings-

medel. 

Ingen slamgödsling 
Spannmålen som används till våra livs-

medelsprodukter har inte gödslats med av-

loppsslam. Förutom viktiga näringsämnen 

som tex fosfor innehåller slammet även en 

del föroreningar som t.ex. kadmium och  

läkemedelsrester som vi inte vill ha tillbaka 

till den åkermark som producerar våra 

livsmedelsråvaror. Vår utgångspunkt är 

våra kunders och konsumenters förtroende 

för våra produkter.
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Ansvar från jord till bord

Hållbarhet
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 Jarl Ryberg på Hacksta gård i Enköping vid en lärkruta – en del av åkern som lämnas osådd för att lärkan ska kunna landa och hitta föda. Lärkrutan är en 
del i odlingskonceptet för vänligare vete.



Kvalitet och säkerhet 
Lantmännen Cerealia, som är en del  

av Lantmännen, jobbar aktivt med livs -

medels säkerhet och produktkvalitet.  

Vi är mycket noggranna med att kvalitets-

säkra våra produkter från råvara till 

 färdig produkt. 

Produkter från Lantmännen Cerealia 

är GMO-fria (ej genmodifierade). Vi kräver 

att våra leverantörer garanterar GMO-fria 

råvaror för våra livsmedelsprodukter.

En mycket viktig del i produktsäker-

heten är märkningen på förpackningarna. 

Vi följer Livsmedelsverkets föreskrifter 

om märkning och presentation av livsmedel. 

Märkningen ska vara tydlig och lätt att 

förstå samt upplysa om bl.a. produktnamn, 

ingredienser, näringsvärden, nettovikt, 

bäst före-dag och tillagning.

Ekologiskt och KRAV-märkt
Vi har ekologiska och även KRAV-märkta 

produkter i vårt sortiment. Vill du läsa 

mer om vad som gäller för  

ekologiska  produkter – gå  

in på Livsmedelsverkets  

webbplats, www.slv.se  

och www.krav.se. 

Nyckelhålsmärkning
Ditt val av mat kan påverka din hälsa.  

Nyckelhålssymbolen gör det enklare att 

välja ett hälsosamt alternativ. För att få  

använda nyckelhålssymbolen ställs olika 

krav. Mer information om  

nyckelhålsmärkning finns  

på Livsmedelsverkets  

webbplats www.slv.se.

Kund- och konsumentkontakt 
Vi tycker det är viktigt att lyssna på våra 

kunder och via vår konsumentkontakt  

får vi in frågor, synpunkter och önskemål 

på våra produkter. Har du frågor eller  

funderingar kring våra produkter eller 

vårt sortiment så hör gärna av dig till  

oss på telefon 010-556 80 70 eller mail  

cerealiafoodservice@lantmannen.com. 

För reklamationer, använd följande mail-

adress: customer.claims@lantmannen.com.

Kvalitetssäkrade produkter
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Kvalitet/Säkerhet
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Allergi/intolerans

GLUTEN ÄGG FISK JORDNÖTTER SOJA MJÖLK NÖTTER

– – – – – JA –

SELLERI SENAP SESAMFRÖN SVAVELDIOXID/SULFIT KRÄFTDJUR LUPIN BLÖTDJUR

– – – – – – –

Allergi och överkänslighet
Ingredienser som är kända för att ge  

allergiska reaktioner finns upptagna på en 

 gemensam lista inom EU. En uppdaterad 

lista finns på Livsmedelsverkets webb-

plats (www.slv.se). För att underlätta för 

den som är allergisk måste det alltid tyd-

ligt framgå om ett livsmedel innehåller 

dessa ingredienser eller om produkter är 

framställda av dem. 

Huvuddelen av alla livsmedelsallergier 

är mot proteiner i vanliga livsmedel som 

mjölk, ägg, fisk, kräftdjur, baljväxter  

(exempelvis jordnöt och sojabönor), nötter 

(exempelvis hasselnöt, valnöt, mandel), 

fröer (exempelvis sesamfrö och senap) 

och spannmål (innehållande gluten).

För att tydliggöra de vanligaste aller-

gener som ingår i våra produkter har vi 

vår allerginyckel. Naturligtvis är alla aller-

gena ingredienser angivna i ingrediens-

för teckningen på förpackningen men med 

vår allerginyckel ser du att vi har markerat 

de som ingår med röd fyrkant. Grön  

fyrkant anger att dessa inte har tillförts 

via någon ingrediens. 

Den som är allergisk mot något bör 

 alltid läsa ingrediensförteckningen på 

 förpackningen noga, även på livsmedel 

man brukar handla, för att vara säker på 

att innehållet i varan inte har ändrats. 

Allergiska personer behöver även vara 

uppmärksamma på den information som 

anges   efter ingredienslistan; där man kan 

utläsa om det finns en risk att allergener i 

små mängder (sk. spår) kan överföras från 

en råvara eller       annan tillverkning.

Kan innehålla spår av
När det gäller märkningen ”kan innehålla 

spår av…” för olika allergener tillämpar vi 

de riktlinjer som Li och Svensk daglig-

varuhandel har sammanställt i Livsmed-

elsindustrins och dagligvaruhandelns 

branschriktlinjer för Allergi och annan 

överkänslighet.

För att tydliggöra de vanligaste aller gener som ingår i våra produkter har vi vår allerginyckel.

Alla ingredienser  
finns angivna i 

ingrediensförteckningen  
på förpackningen
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Tydliga 
märkningar på 
alla produkter

Läs alltid ingrediensförteckningen på  

förpackningen noggrant så att innehållet 

i produkten inte har ändrats.

Celiaki
Celiaki, ibland refererat till som glutenin-     

tolerans, innebär att glutenprotein startar 

en inflammation som skafar tarmluddet i 

tunntarmens slemhinna. Detta i sin tur 

innebär att förmågan att ta upp vitaminer, 

mineraler och andra näringsämnen för-

störs och till slut kan det leda till närings-

brist och ohälsa. Gluten finns naturligt i 

vete, råg och korn.

Celiaki är en kronisk, livslång sjukdom. 

Ibland benämns sjukdomen felaktigt som 

glutenallergi. 

Celiaki:

•  i Sverige beräknas upp till drygt 2 pro-

cent av befolkningen ha celiaki. 

•  är till viss del ärftlig. Risken att drabbas 

av celiaki är omkring 10-15 procent om       

någon annan i familjen har sjukdomen. 

•  är vanligare bland kvinnor.

Källa: http://www.celiaki.se/celiaki/vad-ar-celiaki/

Laktosintolerans 
Att vara laktosintolerant innebär att man 

har svårigheter att bryta ner laktos, mjölk-

socker, som finns i mjölkprodukter. Detta 

beror på att tunntarmens slemhinna har 

för lite av enzymet laktas, vars uppgift är 

att sönderdela laktos till sockerarter som 

kroppen kan ta upp.

Laktosintolerans är inte farligt, och ger 

inte någon skada eller följdsjukdomar. 

Men en dålig mage kan ge en sämre  

livskvalitet. 

Det är mycket ovanligt med laktosintole-

rans hos små barn. Besvär av mjölk beror 

då oftast på allergi mot mjölkprotein som 

inte är det samma som mjölksockret laktos.

Källa: https://www.celiaki.se/laktosintolerans/
laktosintolerans-vad-ar-det
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Välkommen att ta del  
av vårt sortiment!
Vi är stolta över att kunna erbjuda  
produkter ”från jord till bord”.

Lantmännen Cerealia är en av många 
producenter och leverantörer inom 
Foodservice, men vi är en av väldigt få 
som är delaktig i hela processen från 
odling till färdiga livsmedel eller, som 
vi säger, från jord till bord. Vi ägs av 19 
000 svenska bönder och har ett tydligt 
syfte att skapa ett livskraftigt lantbruk. 
Våra kunder och konsum-enter ska 
känna sig trygga i att vi har kunskap 
och kontroll genom hela värdekedjan, 
att vi minimerar vår påverkan på 
miljön och att vi bidrar med bra, 
hälsosam mat som är hållbart produ-
cerad – nu och i framtiden. Det är vi 
väldigt stolta över! 

Det sista steget i värdekedjan är du, 
vår kund, och det är du som bestäm-
mer vilka produkter du köper och hur 
du komponerar din meny. När du 
väljer produkter från Lantmännen 
Cerealia, gynnar det dels det svenska 
lantbruket och du kan dessutom känna 
dig säker på att vi arbetar för hållbart 
producerad mat med ett långsiktigt 
perspektiv. Ett exempel på detta är 
Lantmännens program för framtidens 
jordbruk, Klimat & Natur, som 
innehåller konkreta åtgärder för att 
minska klimatpåverkan och gynna den 
biologiska mångfalden. När du köper 
våra produkter märkta med Klimat & 

Natur driver vi tillsammans utveck-
lingen av framtidens jordbruk och når 
nya gemensamma hållbarhetsmål. 
På baksidan av denna produktkatalog 
hittar du kontaktuppgifter till våra 
medarbetare. Vi finns här för att stötta 
dig med information om vårt sortiment 
och specifika produkter, men också 
med tips, inspiration och recept. Vi 
kan även erbjuda lärorika utbildningar 
som är väldigt uppskattade bland våra 
kunder – varför inte öka din restau-
rangs lönsamhet med en utbildning i 
grön och klimatsmart matlagning i vår 
Green Kitchen Academy eller förbättra 
dina kunskaper om brödbak genom 
vår bakutbildning – Bakademin? 

Sist men inte minst – ett stort tack för 
att du genom att välja produkter från 
Lantmännen Cerealia hjälper till att 
skapa ett livskraftigt svenskt lantbruk! 

Med vänliga hälsningar

Kristin Marmsjö
Försäljningsdirektör 
Marmsjo@lantmannen.com

Kontakta oss gärna via vår hemsida 
www.cerealiafoodservice.se

”Lantmännen blev  
2019 utsedda till 

Sveriges mest  
hållbara varumärke 

inom livs medel.”

Lantmännen ägs av 19 000 svenska lantbrukare. Vi arbetar för att ta ansvar hela vägen, 
från jord till bord. Lantmännen Cerealia Foodservice erbjuder ett brett  sortiment med 

allt från mjöl, pasta, gryn, vegetariska biffar och pannkakor.  Kungsörnen, GoGreen, 
AXA, Nord Mills, Finn Crisp, Frigodan och Start är några  av våra varumärken. Gemensamt 

för alla våra varumärken är att vi vill främja både smak,  hälsa och miljö. Läs mer om vad vi kan 
erbjuda på www.cerealiafoodservice.se

Koka pasta
När du kokar stora mängder pasta som 

ska varmhållas bör koktiden förkortas 

 något gentemot den rekommenderade. 

Genom att koka pastan i omgångar  

kan du undvika varmhållning och därmed 

erbjuda dina gäster nykokt pasta. 

Kokgryta är bäst att koka pastan i. 

 Använder du andra kokmetoder, läs tillver-

karens anvisning. Alternativt kan du också 

förkoka en del av pastan dagen innan. 

Varmhållning och servering
All pasta från Kungsörnen tål att varm- 

hållas, men för att uppnå bästa resultat 

koka pastan i omgångar och varmhåll så 

kort tid som möjligt. Servera pastan i låga 

och vida bleck. Djupa bleck gör att pastan 

pressas samman och klibbar ihop. Hett 

vatten eller en blandning av olja och hett 

vatten före servering gör pastan smidig 

och enkel att servera. 

Vid färre antal gäster rekommenderar 

vi att du värmer portionsvis i kokande 

 vatten eller mikrovågsugn istället för 

att varmhålla. 

Tillagning och uppvärmning 
av djupfrysta produkter
De rekommenderade temperaturer, tillag-

ningstider och uppvärmningstider som 

anges på förpackningarna är ungefärliga 

och varierar beroende på ugnens effekt, 

modell och fyllnads grad vid fylld ugn. 

Vår rekommendation för uppvärmning 

i mikrovågsugn gäller per portion vid 

 tillagning på hög effekt (750W). Bevaka 

tillagningen/uppvärmningen om du är 

osäker. Kanske ska just din tillagningstid 

eller temperatur justeras. 

Kontrollera alltid att innertemperaturen/

kärntemperaturen vid uppvärmning är 

minst 70°C.

På alla våra förpackningar finns tydlig  

tillagnings- eller beredningsanvisning.

Tillagning av baljväxter
När man använder torkade baljväxter är 

det extra viktigt att följa instruktionerna 

om tillagning. De innehåller ett ämne som 

kan orsaka magbesvär om produkten inte 

hanteras rätt. Bönor och ärter kräver lång 

blötläggning och kokning, medan linser 

inte behöver blötläggas. Läs alltid noga i 

instruktionen på paketet på den produkt 

du köper. 

Tillagning av pasta och djupfrysta produkter

Tillagning
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Praktiska tips 
för att lyckas  

i köket
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Har du frågor, kontakta  säljaren i 
ditt område via  telefon, mail eller gå 
in på www.cerealiafoodservice.se
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