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SENSOMMAR- 
NYHETER!

Två goda och prisvärda 
fiskar från MERHAV.  

Polarbröds Fullkornskaka 
har fått nytt recept – nu 

även med fullkorn  
från havre.



NYHET!

NYHET!

NYHET!

Fullkornskaka är ett nyckelhålsmärkt, matigt bröd bakat av fullkorn  
av vete och fullkorn av havre. Brödet är både fullkorns- och fiberrikt. 
Fullkornskaka kan med fördel användas för att göra sunda smörgåsar, 
exempelvis till en mättande frukost- eller lunchmacka.

258 Tunnbröd XL, ca 100 g 

Mjukt Tunnbröd XL  
– en "stor" nyhet!

Nytt recept på Fullkornskaka  
– nu även med fullkorn från havre!

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.

219 Rågkaka Sandwich, 30 g 

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

Rågkaka Sandwich, en fyr- 
kantig nyhet från Polarbröd

243 Fullkornskaka, 50 g 



8109561 Mockaruta, låglaktos

8109394  
Äppelkaka, 

gluten- och 
laktosfri

En äkta Pretzel från Tyskland i rätt storlek á 
160 g. Bake off: lägg 6 st Pretzel per plåt, låt 
stå ca 20 min och strö sedan över saltet som 
medföljer. Grädda i 180 °C i ca 18–20 minuter.
 
Exponera Maxi Pretzel i baren,  
ett perfekt tilltugg.

Ingen Oktoberfest 
utan Pretzel!

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.

8200390  Maxi Pretzel



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.

L7164-2 Stillahavsspättafilé  
90–130 g, panerad och förstekt  
(Utan tillsatt gluten och laktos.)

Förstekta och panerade panetter från MERHAV

1002250 Alaska Pollock 
panett med Ekopanad

1002247 Torskpanett, 
panerad1002249 Sej Crispie

Kan kombineras med det mesta, en är dessutom ekologisk!

Servera stillahavs- 
spätta till lunch!

En prisvärd och bra fisk som 
är lätt och snabb att tillaga.



Nytt sortiment hos Säljpartner!
Från och med årsskiftet har vi på Säljpartner det stora nöjet att kunna 
erbjuda ett mycket spännande sortiment av PEKAs potatisprodukter.

Knäckande gott till hösten!

561 Fäbodknäcke Original

Vårt sprödaste knäckebröd, tunt och knaprigt, ett lyxigare bröd 
med en härlig smak som passar till vardag och fest.

MEDELHAVSGRATÄNG
Ingredienser ca 10 portioner

2 kg Potatisgratäng med paprika
300 g fetaost

150 g kalamata oliver, urkärnade

Gör så här:
Öppna gratängpåsen och häll ut  

innehållet i en form. Smula ner och  
fördela fetaosten tillsammans med de  

grovhackade oliverna i gratängen.  
Gratinera i ugn, 200°C , ca 15 minuter.

138483 Potatisgratäng med paprika

137864 Rolls Potatisgratäng  137964 Rolls Rösti



Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista  •  Tel: 08-672 07 50  •  www.saljpartner.com

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 

8200390 Maxi Pretzel 160 g 72 11,52 

LEKSANDSBRÖD

561 Fäbodknäcke Original 730 8 5,84

LOBSTER

L7164-2 Stillahavsspättafilé, panerad och förstekt, MSC 90–130 g ca 39–56 st 5,0

MERHAV

1002611 Sejfilé, sprödbakad, MSC NYHET! 125 g 40 st 5,0

1002610 Sejfilé, panerad, MSC NYHET! 80–100 g ca 50–62 st 5,0

1002250 Alaska Pollock panett med Ekopanad, MSC 50 g ca 100 st 5,0

1002249 Sej Crispie, MSC 50 g ca 100 st 5,0

1002247 Torskpanett, panerad, MSC 50 g ca 100 st 5,0

PEKA

138483 Potatisgratäng med paprika  2,0 kg 6 12,0

137864 Rolls Potatisgratäng 2×0,7 kg 7 9,8

137964 Rolls Röstigratäng 2×0,7 kg 7 9,8

POLARBRÖD

243 Fullkornskaka, 12,5 cm  NYTT RECEPT! 50 g 120 st 6,0

258 Tunnbröd XL, 35 × 22 cm NYHET!  100 g 40 st 4,0

219 Rågkaka Sandwich, 11,5 × 11,5 cm NYHET! 30 g 150 st  4,5


