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-  Spröda och läckra snacks med många användningsområden
-  Snabb tillagning direkt från frysen

SNACKS OCH APTITRETARE

SNACK’itC

Royal Greenland
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&
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Spröda och delikata små smördegssnacks
Smördegssnacks med krämig hummersås, 20 g per bit. Den krämiga hummersåsen är gjord på 
bland annat chilenska hummerstjärtar, konjak, smör, färskost och vitlök. De chilenska humrarna 
kommer från hållbart fiske (MSC-certifierat). 
Smördegssnacks med rökt lax, 30 g per bit. Denna variant har bl.a. fyllning av rökt lax av bästa 
kvalitet (god och saftig Salmo salar) samt gräddost, gräslök och dijonsenap. Smakrik och krämig 
fyllning inbakad i spröd smördeg.

Smördegssnacks med rökt lax
30 g
3,4 kg per kartong
Artikelnr: 164 141 030

Smördegssnacks med krämig hummersås
20 g
3,2 kg per kartong
Artikelnr: 164 119 020
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SNACK’itC

SNACK’itC

Lyxiga munsbitar med ett aptitretande och inbjudande utseende. Båda varianterna har 
en mild och perfekt balanserad smakprofil som tilltalar de flesta. Perfekta som aptit-
retare i samband med mingel, fester eller andra tillställningar. 
Tillagas i ugn direkt från frysen (10–12 minuter i 200 °C varmluft). Förpackade styck-
frysta i mindre kartong för maximal flexibilitet.



Panerade räkor
60 % räkor, förstekta
3 x 1 kg per kartong
Artikelnr: 105 767 001

N Y H E T !

Sprödpanerade 
Räkor

Stora och saftiga nordhavsräkor  
(Pandalus borealis) – i en lätt och 
spröd panering, lätt kryddad med 
bland annat paprika. Läckra, spröda 
och smakrika!
Nordhavsräkor i panering är lite an-
norlunda än vad man normalt är 
van vid, men nordhavsräkans höga 
kvalitet och läckra smak med en lätt 
sötma förnekar sig inte (60 % räkor). 
Många användningsmöjligheter: per- 
fekta som delikat fingermat och i 
snackskorgar. Kan även användas 
som aptitretare, salladstopping el-
ler som en måltid med exempelvis 
pommes frites och sallad. Passar 
även utmärkt för portionsservering 
på buffé.
De panerade räkorna är förstekta och 
tillagas snabbt och enkelt direkt från 
frysen – antingen i ugn (5 min. i 200 °C 
varmluft) eller fritös (1–2 minuter i 
180 °C). 
De är märkta med Clean Label, vilket 
innebär att de inte innehåller någon 
typ av konstgjorda tillsatser.
Räkorna kommer från hållbart fiske 
(MSC-certifierat).

SNACK’itC



Pretzel Cod Bites
Saftiga bitar av atlanttorsk (Gadus morhua) panerad i 
en spröd och smakrik pretzelpanering. Den speciella 
salta brödkringlan ”pretzel” är känd i många länder – 
men framför allt i tysktalande områden.

Våra små Pretzel Bites på ca 20 g innehåller 55  % 
fisk. Pretzelpaneringen ger dem dess karakteristiska 
utseende och de kan användas på många sätt: som 
delikat fingermat, snacks, aptitretare eller pinnmat.  
Kan även serveras på buffé som portionsservering 
med tillbehör. Den utsökta storleken, den frasiga  
paneringen och saftiga, milda fisken gör Pretzel Cod 
Bites populär hos både barn och vuxna.

Tillagas snabbt och enkelt i ugn direkt från frysen 
(12–15 minuter i 200 °C varmluft). 

Torsken kommer från hållbart fiske (MSC-certifierat).

Pretzel Cod Bites
(55 % fisk), förstekt
Cirka 20 g
3 x 1 kg per kartong
Artikelnr: 156 058 020
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Våra erfarna säljare är experter på fisk och skaldjur - redo att hjälpa till med god vägledning.  
Kontakta din säljare för ytterligare information.

Royal Greenland Sweden AB · Jägersrovägen 151 c · SE-213 75 Malmö

www.royalgreenland.com/sv/foodservice

Annika Svansten
Key Account Manager 
Tel.: +46 040-23 78 80 
Mob.: +46 763 152 174 

ansv@royalgreenland.com

Roger Hakansson
Sales Manager Foodservice 

Tel.: +46 040-23 78 80 
Mob.: +46 702 608 404 

roha@royalgreenland.com

Patrik Eklund
Account Manager

Tel.: +46 040-23 78 80 
Mob.: +46 703 70 11 40 

paek@royalgreenland.com

Camilla Kadziolka
Anbudsansvarig

Tel.: +46 040-23 78 80  
Mob.: +46 733 29 29 21  

caka@royalgreenland.com
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