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En klassisk tekaka som är ovanligt mjuk och 
fluffig. Brödet är bakat i den lilla orten Omne 
vid Höga Kusten. Formatet lämpar sig väl för 
härliga lunchmackor och svenska klassiker  
på tekaka med räkor eller köttbullar. 

Vi hoppas det ska smaka!

118  Tekaka klassisk, 67 g

218  Surdegstunnbröd

Nu kan du erbjuda dina gäster små, 
fräscha tunnbrödsrullar gjorda på 
vårt goda, lättjobbade Surdegstunn-
bröd. Vi kallar dem Wrapini, vilket 
betyder liten wrap. Wrapinins storlek 
gör sig utmärkt som frukost eller som 
ett mindre mål, såsom lättare lunch, 
inför jobbmötet eller kvällens träning. 
Alla recepten innehåller något grönt, 
känns fräscha och krispiga. Servera i 
ett wrap-papper eller delad i en snygg 
kartong – toppen för alla som vill 
spara ena halvan till senare.

Vegan Color Bliss 
– ett färgstarkt möte 
mellan sesamstekta 

grönsaker tillsammans 
med en chunkyness av 

jordnötssmör och solros-
frön. Krispigt, härligt och  

100 % vegan.

Upptäck Wrapvärldens 
senaste stjärna!

Liten tunnbrödsrulle to stay or go

NYHET! En ny klassisk 
tekaka från Polarbröd

Med det nya konceptet Wrapini vill vi presentera Polarbröds goda och wrap- 
vänliga Surdegstunnbröd. Det mjuka Surdegstunnbrödet bjuder på en mustig  
rågsmak tillsammans med en fruktig maltdoft och en syrlighet från surdegen.

Som alla Polarbröds mjuka tunnbröd är det gjort för att rullas, vikas, snittas eller wrappas. Det speciella med Surdegstunn-
brödet är inte bara smaken, utan också att det är extra elastiskt, tack vare just surdegen. Mjukheten och elasticiteten gör 
det extra lättjobbat – det håller länge och går inte sönder. Formatet är 26 × 18,5 precis som vårt storsäljande klassiska 
mjuka tunnbröd.



Lecora i Vadstena har utvecklat en lite 
mindre, vegetarisk vårrulle, fylld med 
goda grönsaker. Passar bra till bufféer, 
varma sallader eller tillsammans med 
grillade grönsaker.

NYHET! Vårrulle 60 g  
– nu också som vegetarisk

1505  Vårrulle Vegetarisk, 60 g

1056  Schnitzel, helt kött, large, ca 180 g 1054  Schnitzel, helt kött, small, ca 60 g

Schnitzlar från Lecora  
tillverkade på helt kött
Lecora är mästare på schnitzel sedan lång tid, hemligheten är att köttet  
”bankas” i flera steg. Lecora har alltid svenskt kött från närliggande gårdar  
i Öst- och Västergötland.

Två nya storlekar på 60 g och 180 g – välj den som passar bäst! Den mindre är framtagen för schnitzelserveringar 
med flera olika tillbehör, då allt gott ska få plats på tallriken. Den större passar bäst på en à la carte-meny serverad 
tillsammans med pommes – för alla vill ha en klassiker ibland.



Brunt 
sockerrörssocker,

 det bruna guldet från  
La Rénuion. Till Cube Cakes  
används uteslutande brunt  

sockerrörssocker som odlas på den 
 lilla ön utanför Madagaskar vid  
Afrikas västkust, välkänt för sitt  

aromatiska bruna socker.

Cube Cakes  
– två oemotståndliga kuber
Vi lovar dig en smaksensation med våra Cube Cakes oavsett om du 
väljer Chocolate eller Carrot – eller varför inte varva med båda.

Originalet
• Med brunt rörsocker
• Högkvalitativa råvaror
• 48 timmars hållbarhet utan kylning

Helt utan
• Konserveringsmedel
• Artificiella färgämnen
• Konstgjorda smaker
• Härdade vegetabiliska fetter eller oljor

8108837 – Chocolate Cube Cake
Ett täcke av mascarpone- och choklad-
kräm som flyter förföriskt ner genom en 
sockerkaka av mörk choklad och hassel-
nötter. Väck ditt mörka inre med denna 
oemotståndliga Cube Cake!

8108831 – Carrot Cube Cake
Saftig sockerkaka smaksatt med morot 
och härliga kryddor. Toppad med krämig 
färskost och vit choklad som harmoni-
serar väl med sötman från sockerkakan. 
Stryk den klassiska morotskakan och gör 
plats för en Cube Cake som slår allt.

Äntligen ett KRAV-knäcke 
i portionsformat

421  EKO-Knäckebröd

Att baka eko-knäckebröd är en konst i sig. Den ekologiska rågen kan nämligen vara lite bångstyrig. 
Men efter många försök har vi lyckats att hitta riktigt bra ekologisk råg. Så varsågod – ett frasigt och 
gott knäcke. Precis som alltid bakar vi med råg från svenska gårdar och vatten från vår egen källa.



0670  Fisk & Grönsaksburgare, 70–75 g

En lite grönare  
fiskburgare. Innehåller 55 % 

fisk, ekologiska grönsaker och  
panad. Grönsaksblandningen  

tillsammans med fisken och panaden  
ger en krispig yta och en god smak, som 
passar de flesta. Serveras med fördel till 

bönor, nudlar, potatismos eller ris. 
Kan självklart erbjudas som  

burgare också.

En ny fiskburgare med klimatsmarta 
grönsaker från MERHAV

0776  Torskfilé, rimmad utan skinn, 150–180 g

Nu har vi tagit 
bort skinnet!
För att ännu fler ska kunna  
använda vår populära torskfilé 
är den nu rimmad utan skinn. 
Ännu enklare att hantera i köket 
med garanterat bra resultat.
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091145 Cantadou Naturell 091147 Cantadou Pepparrot 091146 Cantadou Vitlök & Örter

*Test utfört av Taste Event AB

ART NR PRODUKT VIKT/ENHET ANTAL/KRT NETTO KG/KRT/HINK

CANTADOU
091145 Cantadou Naturell 1,25 kg 2  2,5
091146 Cantadou Vitlök & Örter 1,25 kg 2  2,5
091147 Cantadou Pepparrot 1,25 kg 2  2,5 

CONDITO
8108837 Chocolate Cube Cake 133 g 4 × 15 bitar 4 × 2,0
8108831 Carrot Cube Cake 120 g 4 × 15 bitar 4 × 1,8

LECORA
1056 Schnitzel helt kött, large ca 180 g 19–21 3,6
1054 Schnitzel helt kött, small ca 60 g 47–49 2,88
1505 Vårrulle Vegetarisk 60 g 80 4,8

LEKSANDS KNÄCKEBRÖD
421 EKO-Knäckebröd, NYHET! 180 g 24 × 180 g 4,32

MERHAV
0670 Fisk & Grönsaksburgare, Ekologisk, MSC 70–75 g 66–71 5 kg
0776 Torskfilé, rimmad utan skinn, mittstycke, MSC 150–180 g 27–33 5 kg

POLARBRÖD
218 Surdegstunnbröd, 26 × 18 cm 60 g 64 3,84
118 Tekaka klassisk, NYHET! 67 g 42  2,84

Franska ostfavoriter
Cantadou är fri från tillsatser och E-nr. En helt naturlig och utmärkt smaksättare i både 
kall och varm matlagning. Dessutom är Cantadou 70 % drygare än andra färskostar.*


