
Smakfulla munsbitar gjorda  
på gott, mjukt tunnbröd

Enkelt värdeskapande



  

Intresset för lättare rätter och  
plockmat håller i sig. Att få variation 
och testa olika smaker är något som  
gästen uppskattar. Med Mini Rolls  
slipper gästen välja. Mini Rolls är  
små, delikata munsbitar gjorda på  
vårt traditionella mjuka och goda 

tunnbröd Xl. 

Servera dem som tapas, till catering 
eller erbjud dem på menyn till mingel, 

snacks och lättare rätter.

Små delikata bitar, som 
flörtar med dina smaklökar.

LUNCH BOX TRAY
6 bitar

SNACKING TRAY
3 bitar

SHARING TRAY
6 bitar

MENY



LUNCH BOX  
TRAY

Chorizo, ruccola och majs

1 rulle
Räcker till ca 8 bitar a´ 40 mm

1 Polarbröd Tunnbröd XL 
75 g färskost
3 g senapspulver
45 g smakrik chorizo, gärna extra 
stark
25 g ruccola
75 g majskorn
salt och peppar

Blanda färskosten med senaps-
pulvret, smaka av med lite salt och 
peppar så att du får en god smak. 
Bred blandningen över tunnbrödet. 
Lägg på en rad med chorizo längs 
långsidan i nederkanten av tunn- 
brödet. Fortsätt med en rad ruccola 
och sen en rad med majskorn.  
Upprepa samma procedur en gång 
till så hela tunnbrödet är fyllt. På så 
sätt hålls ingredienserna något  
separerade och rullen både ser  
godare ut och smakar bättre. Salta 
och peppra lite över hela brödet 
innan du rullar ihop från långsida till 
långsida. Pressa ur luften och plasta 
in. Förvara i kyl till servering.

Lax, nori, avokado och  
srirachamajonnäs

1 rulle
Räcker till ca 8 bitar a´ 40 mm

1 Polarbröd Tunnbröd XL 
70 g avokado, färsk eller tinad som 
varit fryst
6 g pressad citronjuice
60 g färskost
2 noriblad
15 g srirachamajonnäs 
90 g sashimilax (eller tinad lax som 
varit fryst för att kunnas äta rå)
60 g gurka
salt och peppar

Om du använder färsk avokado, 
skala, kärna ur och skär i stavar eller 
båtar ca 10 mm diameter. Blanda 
avokado (gäller både färsk och fryst) 
och citronjuice försiktigt och låt rinna 
av på ett papper. Bred färsk- 
osten över hela tunnbrödet. Lägg på 
noribladen så de täcker hela ytan, ta 
bort det som ev sticker ut. Spritsa 
över srirachamajonnäs jämnt över 
ytan. Skär lax och gurkan i ungefär 
lika stora stavar ca 10 mm diameter. 
Lägg en rad med lax längs långsidan 
på brödet nära nedre kanten. Fortsätt 
med en rad avokado och en rad 
gurka. Upprepa tills ingredienserna 
är slut. Om ingredienserna separe-
ras något i rullen blir det snyggare 
snittytor, innehållet syns tydligare och 
bitarna smakar godare. Salta och 
peppra något över hela ytan. Rulla 
ihop från långsida till långsida och 
pressa ut luften. Plasta in och förvara 
i kyl. 

Rökt skinka, ost, honung  
och cornichoner

1 rulle
Räcker till ca 8 bitar a´ 40 mm

1 Polarbröd Tunnbröd XL
75 g färskost
5 g senapspulver
8 g flytande honung
75 g skinka, helst rökt
75 g ost, gärna typ emmentaler
60 g cornichons

Blanda färskosten med senapspulver 
och honung. Bred över hela brödet. 
Skiva skinka och ost i tunna skivor, 
varva över hela brödytan. Dela  
cornichons på längden i mindre 
stavar. Lägg längs med långsidan 
på brödet i några rader en bit ifrån 
varandra. Salta och peppra över hela 
ytan. Rulla ihop brödet från långsida 
till långsida och pressa ut luften. 
Plasta in och förvara i kyl.

En lockande variant på den klassiska lunchsmörgåsen eller sushilådan. Njut av 3 olika  
smaker x 2. Dessa Mini Rolls håller sig fräscha länge i förpackade take-away-lådor.

Att erbjuda tilltugg, tapas och till och med lunch  
med tunnbröd är ett väldigt smidigt och lätt sätt att  

servera goda smaker.

Nu kommer Mini Rolls med flera recept i spännande  
smakkombinationer. Det är totalt nio olika recept som vi  
kombinerat i tre olika serveringar för att passa lunch,  
lättare tilltugg i baren och att dela på två, t ex som  
förrätt eller mellanrätt. Blanda som du vill, se våra  

recept och smakkombinationer som inspiration!

Lunchbox på bild: Duni Viking Ecoecho i FSC-certifierad kartong och PLA från 100% förnyelsebara 
resurser. Box: Brick Box art nr 188103, 200x140x45 mm, 1100 ml. Lock: Brick Lock med fönster 
art nr 188105, 200x140x30 mm. Finns hos din ordinarie återförsäljare av förbrukningsmaterial.



Hummus, fetaost och  
granatäpple

1 rulle
Räcker till ca 20 bitar a´ 15 mm

1 Polarbröd Tunnbröd XL
70 g hummus
75 g fetaost, smulad
45 g russin, gärna sultanrussin
40 g granatäpplekärnor, frysta  
(tinade och avrunna) eller färska
4 g färsk mynta, grovt hackad
salt och peppar

Bred hummusen över tunnbrödet. 
Blanda fetaost med russinen och 
strö över, fördela granatäpplekärnor 
och mynta jämnt över brödet. Rulla 
ihop från långsida till långsida till en 
tät rulle och tryck ut luften. Plasta in 
och förvara i kylen till servering. Vid 
servering blir det fint att dekorera 
med extra granatäpplekärnor och 
några russin.

Avokado, tofu och dill

1 rulle
Räcker till ca 20 bitar a´ 15 mm

1 Polarbröd Tunnbröd XL 
70 g avokado, färsk eller tinad som 
varit fryst
6 g citronjuice
60 g färskost
15 g pepparrot, riven
70 g tofu (gärna av en fast sort)
70 g paprika, gärna röd
10 g dill, färsk eller tinad fryst
salt och peppar

Om du använder färsk avokado,  
skala, kärna ur och skär i bitar ca  
10 mm. Blanda avokado (gäller både 
färsk och fryst) och citronjuice för-
siktigt och låt rinna av på ett papper. 
Blanda färskosten med pepparrot, 
smaka av med salt och peppar och 
bred över hela brödet. Skär tofun i 
kuber av samma storlek som avoka-
don. Hacka paprikan i mindre bitar. 
Fördela avokado, tofu, paprika och 
dill över brödskivan. Gärna i strängar 
så att de olika ingredienserna  
separeras något. Blir lite snyggare 
när rullen snittas upp. Salta och 
peppra över brödskivan. Rulla ihop 
från långsida till långsida och pressa 
ut luften. Plasta in och förvara kallt 
till servering. Dekorera gärna bitarna 
med lite färsk dill och någon bit  
paprika vid serveringen.

Tips! För ett helt veganskt alterna-
tiv, använd vegansk färskost eller 
vegansk majonnäs.

Rökt lax, picklad  
citron, krasse

1 rulle
Räcker till ca 20 bitar a´ 15 mm

1 Polarbröd Tunnbröd XL
75 g färskost
30 g picklad citron
75 g rökt lax
15 g krasse, gärna en pepprig sort

Finhacka citronen och blanda med 
färskost. Fördela över brödskivan. 
Tunnskiva laxen om den inte är färdig-
skivad. Lägg en rad med lax längs 
vardera långsidan, fördela krassen 
mellan laxraderna. Salta och peppra 
och rulla sedan ihop brödet från lång-
sida till långsida. Pressa ut luften pch 
plasta in. Dekorera gärna med små 
bitar citron vid servering. 

 

En variation av moderna smaker på en liten bricka är perfekt  
till Drinken, som förrätt eller som snacks i baren.

SNACKING  
TRAY



Grönkål, ingefära och wasabi

1 rulle
Räcker till ca 14 bitar a´ 25 mm

1 Polarbröd Tunnbröd XL
60 g färsk grönkål
10 g japansk soja 
40 g gari (inlagd ingefära)
60 g färskost
5 g wasabipasta

Börja med att blanda grönkål och 
soja, enklast är att krama in sojan i 
kålen med händerna. Ställ åt sidan 
en stund. Finhacka garin och låt 
rinna av i en sil eller på ett papper. 
Blanda färskost och wasabi och 
bred över hela tunnbrödet. Krama ur 
grönkålen så överflödig soja rinner av 
och fördela sedan över brödskivan. 
Krama ur garin och fördela över kålen 
så jämnt det går. Rulla ihop från lång-
sida till långsida och pressa ut luften. 
Plasta in och förvara kallt. 

 

Rökt lax, dill, tofu  
och avokado

1 rulle
Räcker till ca 14 bitar a´ 25 mm

1 Polarbröd Tunnbröd XL
45 g avokado, färsk eller fryst som 
tinats
6 g citronjuice
70 g färskost
8 g fransk senap
2 noriblad
65 g rökt lax, tunt skivad
40 g tofu, gärna av fast sort
35 g rättika
8 g dill, färsk eller tinad fryst, hackad
salt och peppar

Om du använder färsk avokado,  
skala, kärna ur och skär i bitar ca  
10 mm. Blanda avokado (gäller både 
färsk och fryst) och citronjuice för-
siktigt och låt rinna av på ett papper. 
Blanda färskost och senap och bred 
ut på brödet. Lägg på noriblad så 
det täcker ytan, skär bort ev överflöd. 
Skär tofun i mindre kuber, ungefär i 
samma storlek som avokadon, och 
skiva rättikan. Fördela lax och rättika 
över noribladet, varva gärna så de 
inte ligger dubbelt. Strö över kuber 
med avokado och tofu så jämnt över 
brödet det går. Strö över dill och sal-
ta och peppra över hela ytan. Rulla 
ihop från långsida till långsida och 
tryck ut luften. Plasta in och förvara i 
kyl till servering. 

Grillad paprika, kalkon och 
BBQ-sås

1 rulle
Räcker till ca 14 bitar a´ 25 mm

1 Polarbröd Tunnbröd XL
70 g inlagd grillad paprika
75 g färskost
4 g rökt paprikapulver (pimenton)
50 g rökt kalkon, skivad
15 g BBQ-sås eller chipotleglaze
30 g ärtskott
salt och peppar

Strimla paprikan och låt rinna av på 
papper. Blanda färskost med papri-
kapulver, bred över hela tunnbrödet. 
Fördela kalkonen över hela bröd- 
skivan, pensla på BBQ-såsen. Krama 
ur ev övcerflödig vätska ur paprikan 
och fördela i strängar från långsida 
till långsida. Lägg ärtskott mellan 
strängarna. Salta och peppra. Rulla 
ihop brödet från långsida till lång- 
sida och tryck ut luften. Plasta in och 
förvara i kyl till servering. För mer  
hetta öka upp paprikapulvret i recep-
tet och vill du ha i mer sötma, pensla 
på lite till bbq-sås. 

SHARING  
TRAY

Omfamna mångfalden. Låt dina gäster välja bland en värld av smaker inrullade 
i klassiskt tunt, välsmakande tunnbröd. Servera smakupplevelserna på ett stort 
och härligt fat att dela på.



Vi fryser brödet så fort det 
kommer rykande ur ugnen. 
Tack vare denna naturliga 
konserveringsmetod så 
behöver vi inte använda 
konserveringsmedel. Brödet 
behålls färskt, gott och med 
alla näringsämnen bibehållna. 
Att tina brödet tar bara några 
minuter och minimerar svin-
net. Använd bara så mycket 
som du behöver och ta fram 
efter behov.

Vårt mål är att våra påsar ska 
vara helt hållbara. Och vi är 
på god väg! Idag är alla våra 
brödpåsar nästan helt gjorda 
på förnybara råvaror vilket 
minskar utsläppen från fossil 
råvara.

Vi vill göra världen lite godare. 
Det vill säga baka riktigt gott 
bröd utan att belasta klimatet. 
Därför har vi byggt fyra egna 
vindkraftverk som producerar 
minst lika mycket förnybar el 
som elen vi bakar med.

Vi använder endast råvaror 
från växtriket. Vi bakar på  
100 % svensk rapsolja och 
brödet är helt mjölkfritt. Vi har 
strikta regler för allergener 
och på bagerierna förekom-
mer t ex inte soja, sesam  
eller nötter. I ingrediens- 
förteckningen finns den  
allergeninformation du 
behöver.

•   I recepten använder vi oss av ”isolatorer” som 
täpper till porerna och förhindrar att ingredienserna 
tränger ut i brödet. Om du ändrar i recepten, tänk på 
att alltid ha en isolator och att den inte ska vara för 
rinnig. Blött bröd är det tråkigaste som finns.

•   Alla ingredienser ska vara så torra som möjligt för 
att få en fräsch rulle. Låt fuktiga ingredienser rinna 
av i en sil eller på ett papper innan du lägger på  
brödet. Om du använder frysta ingredienser så tina 
dem först och låt rinna av ordentligt. 

•   Ingredienser som är lite hårdare eller segare, t ex 
korv eller lufttorkad skinka, delar du enklast i  
munsbitar innan du monterar brödet, mjuka  
ingredienser som är lätta att bita och skära av,  
t ex gurka, lax etc kan du montera hela i brödets 
längdriktning så skär du lätt av dem när du snittar 
upp brödet. 

•   I våra beskrivningar tipsar vi ibland om att fördela 
alla ingredienser över hela brödskivan och ibland att 
lägga vissa ingredienser i rader. Det beror lite på  
vilken effekt du vill uppnå, vi tycker det blir godast 
när smakerna fördelar sig jämnt så att alla upp-  

skurna bitar får del av innehållet och samtidigt 
ska innehållet se snyggt och fräscht ut när bitarna 
är uppskurna. I receptbeskrivningarna får du våra 
förslag men testa dig gärna fram till vad som passar 
bäst och blir godast.

•   När du monterar, bred isolatorn på hela brödets yta 
innan du fördelar ingredienserna enligt beskriv-
ningen. Rulla tight, plasta in om du inte ska servera 
direkt och pressa ut luften och förvara svalt så håller 
sig rullen fräsch längre.

•   Rullarna håller sig fräscha några timmar i kylen, lite 
beroende på hur fuktig fyllningen är. Några av recep-
ten med torrare ingredienser klarar även en natt i kyl, 
men var alltid noga med att skära upp en bit direkt 
på morgonen och se hur väl den behållit fräschheten 
innan servering. Gör ett rakt eller diagonalt snitt i 
rullen med en skarp kniv som du sköljer ren mellan 
varje snitt, då får du snygga snittytor och en snygg 
presentation.

•   Dekorera gärna bitarna med färska örter, rivet 
citronskal, lite hackade grönsaker eller något annat 
som passar innehållet. Ser extra fräscht ut!

Så lyckas du med dina
Mini Rolls

Tunnbröd XL (art.258)
 Det milda tunnbrödet har en diskret smak av råg, mild sälta 
och en svag vedugnsdoft – en kombination som gör att 
varje brödskiva plockar fram även de finaste nyanser i både 
pålägg och fyllning. 

Tunnbrödet heter Polarbröd Tunnbröd XL, och är extra stort 
för att du ska få en extra enkel hantering och för att det ska 
räcka till fler. Smaken och texturen gör tunnbrödet till en 
perfekt smakbärare.
 Tunnbröd är ett traditionellt, tunt kavlat bröd bakat på het 
häll som har sitt ursprung i norra Sverige. Dess mjuka och 

flexibla textur gör det mycket lämpligt att forma till snittar 
och rullar. 
 Polarbröd Tunnbröd XL är ett extra stort mjukt tunnbröd  
som gör det väldigt enkelt och effektivt att tillreda många  
Mini Rolls på en gång. Bara fantasin sätter gränser för vad 
du kan göra.

På vår hemsida polarbrod.se/minirolls finns korta 
enkla instruktionsfilmer med tips – titta på dem 
och se hur lätt det är. 

Art nr 258   •  Mått: 22 x 35 cm   •  Vikt: 100 g

POLARBRÖD – GÖR VÄRLDEN LITE GODARE

Polarbröd Tunnbröd XL



Säljande material 
Till konceptet hör ett snyggt och inspirerande material som väcker  

uppmärksamhet och får dina kunder att vilja handla

Pris/menyskylt A5 att sätta  
i plexiglashållare, skriva pris  
och ev dagens meny. Skyltar finns att 
skriva ut på polarbrod.se/minirolls

Duni Viking Ecoecho i FSC-certifierad kartong och PLA      
från 100% förnyelsebara resurser.  

Box: Brick Box, art nr 188103, 200x140x45 mm, 1100 ml.  
Lock: Brick Lock med fönster, art nr 188105, 200x140x30 mm.  
Finns hos din ordinarie återförsäljare av förbrukningsmaterial,
alternativt kontakta Duni; David Elggren 0734-19 63 01 eller 
Mathias Holm 0734-19 61 73.

Klistermärken som kan sättas 
på take away-boxar el.dyl.

tel 08-672 07 50


