
Tasty ingår i Säljpartner AB

Allt det goda.
VÄLKOMMEN TILL



Tasty marknadsförs av Säljpartner AB

Höns – smakrikt och klimatvänligt
Vårt kött kommer från svenska värphöns som har ett smakrikt kött med 
en tydlig textur. Hönskött är rikt på protein och har mycket låg klimat
påverkan. Vårt hönskött är ekologiskt och uppfyller kriterierna för KRAV.  
Vi kan lova att båda våra produkter blir vinnare på din meny.

ART NR PRODUKT VIKT / ENHET ANTAL / KRT NETTO KG / KRT
7531 Hönsnuggets EKO 20 g 250 5
7532 Hönsschnitzel EKO 65 g 77 5

HÖNSNUGGETS EKO 20 g  
Nuggets är alltid lika populärt att servera. Våra är lika  
krispigt goda som mångsidiga.

INGREDIENSER
Hönskött**(78 %), vatten, potatisstärkelse, salt, vitpeppar*, 
ströbröd* (VETEmjöl, salt, jäst), ÄGGprotein. Förstekt i 
rapsolja*. 
Hönskött är fött, uppfött och slaktat i Sverige. Kötthalt: 78 %.

HÖNSSCHNITZEL EKO 65 g  
En välsmakande schnitzel med krispig panering. Blir snabbt 
en favorit hur du än väljer att servera den.

INGREDIENSER
Hönskött**(78 %), vatten, potatisstärkelse, salt, vitpeppar*, 
ströbröd* (VETEmjöl, salt, jäst), ÄGGprotein. Förstekt i raps
olja*.  
Hönskött är fött, uppfött och slaktat i Sverige. Kötthalt: 78 %.

Tasty började med tre ord: Allt det goda. Vi ville så mycket mer än 
det självklara att vår mat skulle smaka gott. Vi ville att den skulle 
vara god mot vår jord och våra djur. Klimat smart och hållbar för 
att vara med och bidra till en bättre värld. Omsorgsfullt tillagad 
för att bli en del av en måltid för alla sinnen. Vi ville bjuda på både 
mat och smakglädje. Nu är Tasty här med de första sex produk
terna. Och det kommer snart fler. Smaklig måltid!

Välkommen till Tasty.

*Ekologiskt **Krav

ART NR. 7531

ART NR. 7532



Tasty ingår i Säljpartner AB Tasty marknadsförs av Säljpartner AB

Grönt, gott och nyttigt
Allt fler äter mer vegetariskt och veganskt. Hemligheten i våra produkter är 
ekologisk havre. Från den får vi en havrebas som är rik på fibrer, protein 
och magnesium och som binder ihop grönsaker utan onödiga bindemedel 
eller stabiliseringsmedel. Havre är 100 % fullkorn och dessutom glutenfritt. 
Nu finns våra smakfullt goda biffar, nuggets och bollar med olika grönsaker 
som grönkål, morot, ärtor och lök. Prova alla!

ART NR PRODUKT – 2 PÅSAR / KARTONG VIKT/ENHET ANTAL / KRT NETTO KG / KRT
7552 Grönsaksboll Morot EKO 16 g 312 5
7553 Grönsaksboll Grönkål EKO 16 g 312 5
7557 Grönsaksbiff EKO 50 g 100 5
7558 Grönsaksnuggets EKO 16 g 312 5

GRÖNSAKSBOLL MOROT EKO 16 g  
Det perfekta alternativet till vanliga köttbullar om man  
föredrar vegetariskt eller veganskt.

INGREDIENSER
Morot**(50,5 %), havrebas* (havrebas*, rapsolja*, potatis
stärkelse, kikärtsprotein*, salt), vatten, kidneyböna**.  
Förstekt i rapsolja*. Grönsakshalt 61 %.

GRÖNSAKSBOLL GRÖNKÅL EKO 16 g  
Med smak av nyttigt god grönkål. En grönsaksboll med  
egen karaktär och mångsidighet.

INGREDIENSER
Havrebas* (havrebas*, rapsolja*, potatisstärkelse,  
kikärtsprotein*, salt), potatis**, morot**, vitkål*, vatten, 
gula ärtor**, grönkål* (5 %), potatisstärkelse, persilja*.  
Förstekt i rapsolja*. Grönsakshalt: 51 %.

GRÖNSAKSBIFF EKO 50 g  
Servera den som den är med olika tillbehör eller bygg den 
ultimata vegoburgaren!

INGREDIENSER
Havrebas* (havrebas*, rapsolja*, potatisstärkelse,  
kikärtsprotein*, salt), morot**, potatis**, lök*, majs*,  
potatisstärkelse, grönsaksbuljong* (salt, grönsaks  
extrakt av lök, purjolök, morot, kryddor), curry, salt.  
Förstekt i rapsolja*. Grönsakshalt: 56 %.

GRÖNSAKSNUGGETS EKO 16 g  
Vegetarianer och veganer får äntligen en nugget att tycka om. 
Oändligt med serveringsmöjligheter.

INGREDIENSER
Havrebas* (havrebas*, rapsolja*, potatisstärkelse, kikärts
protein*, salt), morot**, potatis**, lök*, majs*, potatis
stärkelse, grönsaksbuljong* (salt, grönsaksextrakt av lök, 
purjolök, morot, kryddor), curry, salt. Förstekt i rapsolja*. 
Grönsakshalt: 56 %.

egan

*Ekologiskt **Krav

ART NR. 7557

ART NR. 7553

ART NR. 7552

ART NR. 7558



Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista  •  Tel: 08672 07 50  •  saljpartner.com

Tasty 
sätter 
punkt.
Vi sätter punkt för dålig mat. Dålig mat som varken smakar gott eller gör gott. 
Med ett genomtänkt första sortiment sätter vi Tasty på kartan över god och 
klimatsmart mat som alla kan tycka om. Vi fortsätter att kontinuerligt utveckla 
nya produkter som gör att du alltid ska kunna servera mat som följer med sin tid. 
God mat som bidrar till en bättre värld. Punkt.
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Lars Persson, försäljningschef 
Tel mobil: 070609 64 52 
lars.persson@saljpartner.com

David Kallin  
Tel mobil: 070609 59 72 
david.kallin@saljpartner.com

Susanne Ivarsson 
Tel mobil: 070860 02 68 
susanne.ivarsson@saljpartner.com

Tiina Ihatsu Harder 
Tel mobil: 070609 23 25 
tiina.ihatsu_harder@saljpartner.com 

Birgitta Lindholm 
Tel mobil: 072733 56 02 
birgitta.lindholm@saljpartner.com

Emma Axstål 
Tel mobil: 070609 09 33 
emma.axstal@saljpartner.com

Stefan Wiklund 
Tel mobil: 070609 72 23 
stefan.wiklund@saljpartner.com

Marcus Karlsson 
Tel mobil: 070292 46 25 
marcus.karlsson@saljpartner.com

Säljkår /distrikt

KAM 
Tomas Johansson 
Tel mobil: 070609 58 30 
tomas.johansson@saljpartner.com

Senior KAM 
Thomas Ljusberg 
Tel mobil: 070269 99 47 
thomas.ljusberg@saljpartner.com
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Hör av dig så 
berättar vi 
mer om Tasty!


