
TVÅ NYHETER  
FRÅN CONDITO

En gluten- och laktosfri 
äppelkaka och en  

klassisk mockaruta, 
numera kallad  
kärleksmums

MJUKT  
TUNNBRÖD XL,
en "stor" nyhet  
från Polarbröd!
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NYHETER  
FRÅN MERHAV,
panerad sejfilé  
i två varianter



Tunnbrödet heter Polarbröd Tunnbröd XL och är 
extra stort för att du ska få en lättare hantering 
och för att det ska räcka till fler. Smaken och  
texturen gör tunnbrödet till en perfekt smakbärare.

Mjukt Tunnbröd XL är ett extra stort 
mjukt tunnbröd som gör det ännu 
enklare att skapa massor av goda 
snittar, rullar eller wraps!

ENKELT VÄRDESKAPANDE
Mini Rolls är smakfulla munsbitar gjorda på 

gott, mjukt tunnbröd. Servera som tapas, 
snacks eller lättare rätter.  Välj mellan olika 

typer av smaker, stilar och inriktningar.  
De är enkla att tillreda och ger stor valfrihet 

att anpassa till gästens preferenser.
258 Tunnbröd XL, ca 100 g 

219 Rågkaka Sandwich, 30 g 

Passar särskilt väl för dig som vill göra goda 
dubbelmackor. Formatet är anpassat för att 
passa smörgåsförpackningar i standardstorlek.

Rågkaka Sandwich, en fyr- 
kantig nyhet från Polarbröd

Mjukt Tunnbröd 
XL – en "stor"  
nyhet!



Fisknyheter från MERHAV!

1002610 Sejfilé, panerad, 80–100 g

NYHET!

1002611 Sejfilé, sprödbakad, 125 g 

NYHET!

Två nya, goda och prisvärda fiskar som passar de flesta serveringarna.  
Välj mellan den sprödbakade eller panerade sejfilén.

L7395 Sejfilé 120–230 g, ca 40 st/krt, 4,5 kg/krt

Servera Sej, en pris- 
värd fisk, lätt att tillaga!

Ett gott och prisvärt alternativ 
till lunchfisk.

1002253 Fisk med mandel, 160 g

Välj en fisk med mandel 
från MERHAV!



Två fikanyheter från
Nyhet nummer 1 – En mycket god äppel- 
kaka med saftiga äppelklyftor på toppen.  
Gluten- och laktosfri.

Nyhet nummer 2 – En klassisk mockaruta  
eller kärleksmums. Denna kaka har många 
namn, alltid lika omtyckt.

8109561 Mockaruta, låglaktos

85003 TRE KULLOR tunt finknäcke med fänkål

Leksandsbröd har utvecklat ännu ett nytt 
knäcke i sin fabrik. När Leksands bakar sitt  
TRE KULLOR knäcke sker det mesta för hand och 
gräddningen sker i bageriugnar. Resultatet blir 
därefter, väldigt smakrikt och alltid hög kvalitet.

TRE KULLOR tunt finknäcke med fänkål är 
bakat på bl.a. vete, rågmjöl och rågsurdeg  
samt linfrön och fänkål. Finknäcket är extra  
tunt och krispigt, varje skiva är ca 23 × 12,5 cm 
och väger ca 42 g. 

Ta en paus, bryt en bit och smaka vårt  
nya goda knäckebröd!

Nyhet! Ett nytt finknäcke 
med fänkål från Leksand

8109394  
Äppelkaka, 

gluten- och 
laktosfri



9520  Mungfärs EKO, 1000 g

Mungfärs - en ekologisk och  
vegetarisk nyhet från Lecora!

egan

9520  Mungfärs EKO, 1000 g

Veganburgare gjord på 
ekologisk mungfärs

Veganbullar gjorda på 
ekologisk mungfärs

Efterfrågan på ekologiskt och vegetariskt ökar, vi märker också  
att önskemål om nya smaker och varianter blir allt fler.
Vår nya produkt mungfärs är till för er som vill skapa era egna rätter. 
Färsen kan t ex kryddas upp ännu mer och du kan tillsätta andra grön-
saker efter egna idéer och önskemål, begränsningarna sätter du själv.

Lecora är mästare på schnitzel, hemligheten ligger i att köttet ”bankas” i flera steg 
och att alltid svenskt kött från närliggande gårdar i Öst och Västergötland används.

Schnitzeln är given på 
din servering

1050 Schnitzel, medium, ca 140 g 1052 Schnitzel, opanerad, 120 g

NYHET! NYHET!
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ART NR PRODUKT VIKT/ENHET ANTAL/KRT NETTO KG/KRT

CONDITO
8109394 Äppelkaka, gluten och laktosfri, 78 g/bit NYHET! 1170 g 3×15 bitar 3,5
8109561 Mockaruta, låglaktos, ca 67 g/bit NYHET! 1000 g 4×15 bitar 4,0 

LECORA
9520 Mungfärs EKO NYHET! 1000 g   6 6,0
1050 Schnitzel helt kött ca 145 g 25–27 3,8
1052 Schnitzel helt kött, opanerad ca 120 g 29–31 3,6

LEKSANDSBRÖD
85003 TRE KULLOR tunt finknäcke med fänkål NYHET! ca 42 g ca 17 0,7

LOBSTER
L7395 Sejfilé, MSC 120–230 g 40 4,5

MERHAV
1002611 Sejfilé, sprödbakad, MSC NYHET! 125 g 40 5,0
1002610 Sejfilé, panerad, MSC NYHET! 80–100 g ca 50–62 5,0
1002253 Fisk med mandel, MSC NYHET! 160 g ca 32 5,1

PEKA POTATIS
135383 Potatisgratäng NYHET!  2000 g 6 12,0

POLARBRÖD
258 Tunnbröd XL, 35 × 22 cm NYHET!  45 g 40 4,0
219 Rågkaka Sandwich, 11,5 × 11,5 cm NYHET! 30 g 150  4,5

Nytt sortiment hos Säljpartner!
Peka Potatisgratäng – En klassiker gjord på äkta grädde och vitlök.  
Bara att gratinera med ost och grädda i ugnen.

135383 Potatisgratäng med äkta grädde och vitlök


