
kvalitetspizza
Skapa din egen



BAKAD AV EN MÄSTARE - GRÄDDAD AV ETT PROFFS
Tony's pizza tillverkas med ekologiskt mjöl i Nyköping av Tony Gerasovski, vinnare av 
pizza SM 2011. Med Tony's Pizza kan du snabbt och enkelt erbjuda en kvalitetspizza på menyn utan 
en pizzabagare på plats. Fungerar både i varmluftsugn, vedugn och elektrisk pizzaugn. 

BAKAD I 
SVERIGE
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Hemligheten bakom en riktigt bra pizza är degen. Med pizzabotten från Tony’s kan du utan 
lång förberedelse skapa din egen kvalitetspizza. Pizzorna bakas i en liten fabrik i Nyköping, där degen 
får ordentligt med tid att jäsa, för att sedan förbakas i ugn och till sist frysas in före transport. – Ska 
man göra en riktigt bra pizza ska man ha tålamod och kunskap, därför låter vi just denna deg jäsa 
minst 12 timmar, berättar Tony Gerasovski. 

Välj mellan färdig pizza eller botten och erbjud dina gäster ett självklart menyalternativ- en rykande 
färsk pizza! 

Pizzabotten 32 cm 
Tomatsås EKO
Fryst | Kart: 25 x 300 g 
Art.nr: 2018
M & S: 458208

Pizzabotten 22 cm
Naturell EKO
Fryst | Kart: 30 x140 g  
Art.nr: 2019
M & S: 458141

Pizzabotten 32 cm 
Naturell EKO
Fryst | Kart: 25 x 250 g  
Art.nr: 2017
M & S: 458497

Perfekt  halv  portion/
barnpizza

Naturell

Tonys  vinnarpizza   Pizza  SM  2011
Tony  vann med   en  svensk  skogspizza  med  härliga 
svenska  smaker:  kronhjort,  lingon  och  tranbär. 

Med tomat
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Riven Mozzarella
2 kg, Kylvara
Art.nr: 71035
M & S: 226175
Menigo: 703423

Riven 
Mozzarella/Cheddar 50/50 
2 kg, Kylvara
Art.nr:71033
M & S: 148270
Menigo: 783818

Krossade Tomater 
tetra 6–7 brix
6 x (2 x 1)kg
Art.nr:10635
M & S: 510297

Köksfraiche 24% 
UHT, tetra
6 x 1kg 
Art.nr:2106
M & S: 553370
Menigo:784003

När du har valt din pizzabotten fortsätter du med basen. Tage Lindblom har ett 
brett sortiment riven ost av hög kvalitet i olika blandningar. Både Mozzarella/Cheddar och vår rena 
Mozzarella har riktigt bra smältegenskaper och passar perfekt till din pizza.  Vi har en mängd tomat-
produkter i olika storlekar och varianter. Vi rekommenderar att du gör din egna pizzasås, det är 
enklare än du tror! Nedan hittar du två recept.    

Vår Köksfraiche är idealisk för trendiga biancopizzor (”vit pizza” dvs. utan tomatsås).

100%  ren  Mozzarella!

Superenkel  tomatsås  på  italienskt  vis
Världens  enklaste  tomatsås!  Använd  vår  tetra 
 med  krossade  tomater,  mixa  ihop  med  salt  och  
 peppar,  en  skvätt   olivolja  och  smaka  av  med  basilika 
eller  oregano.

Tage Lindbloms   tomatsås!
Vill  du  göra  Tage  Lindbloms  tomatsås  så  använder 
du  våra  cocktailtomater.  Mixa  tomaterna  slätt, 
blanda  i  vår  basilikapuré,  färdighackad  vitlök,  honung 
och  salt.

Cocktailtomater
Art.nr:10617
M & S: 543348
Menigo: 110393
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Varför inte passa på att ta fram en egen signaturpizza? För en riktigt god pizza, glöm inte 
bort att vara noggrann med kvaliteten på de råvaror du väljer att toppa pizzorna med! 
Tage Lindblom representerar en mängd varumärken av hög kvalitet inom Foodservice. Produkterna 
är speciellt framtagna för dig som arbetar professionellt med mat, och här tänker vi på produkt- 
storlek, kvalitet, återvinning, ekonomi och ergonomi för att bara nämna ett par punkter. Med vårt 
breda utbud av produkter kan vi ärligt säga att det bara är fantasin som sätter gränserna!

Marinerade kronärts- 
kockshjärnan i kvartar
Art.nr: 62020
M&S: 360321

Basilikapuré 
Art.nr: 80416
M&S: 867937
Menigo: 204327

Soltorkade tomater  
EKO i olja
Art.nr: 62040
M&S: 594861
Menigo: 118834

Harlequinmix
Art.nr: 61030
M&S: 869610
Menigo: 204401

Picklad rödlök
Art.nr: 16215
M&S: 264085
Menigo:114871

Kronärtskockshjärtan
kvartar i påse
Art.nr: 32249
M&S: 496661
Menigo:115104

Strimlade soltorkade 
tomater EKO i olja
Art.nr: 62035
M&S: 457572
Menigo:118833

Stora gröna oliver
Art.nr: 61000
M&S: 869651

Kalamataoliver
Art.nr: 61020
M&S: 869636

Marinerade tomater
Art.nr: 80422
M&S: 539734
Menigo: 211798

Grillade paprikabitar
i olja
Art.nr: 62015
M&S: 354704

Grillad Zucchini
Art.nr: 18004

Grillade grönsaker
Art.nr: 18000
Menigo: 409781

Hackad vitlök
Art.nr: 80421
M&S: 406371

Hackad chili
Art.nr: 80412
M&S: 867994

Flytande Honung EKO
Art.nr: 39085
M&S: 174631

Chimichurri
Art.nr: 80423
M&S: 527473
Menigo: 211799

Skogssvamp i olja
Art.nr: 62050
M&S: 587519
Menigo:118835

Gröna nocellaraoliver
Art.nr: 61080
M&S: 221754
Menigo: 207212

Grillad Aubergine 
Art.nr: 18005



NO NAME BIANCO
Naturell botten, köksfraiche, 
riven mozzarella/cheddar 50/50, 
picklad rödlök, svarta sesamfrön.
. . . . . . . . . . . . . .

CITRON POTATISPIZZA
Naturell botten, citron, köksfraiche, 
tallegio, mozzarella, parmesan, potatis 
och svartpeppar.
I den här pizzan blandar du citronzest 
och citron med köksfraiche i basen. 

ZUCCHINI MINT
Naturell botten, riven mozzarella, 
grillad zucchini, getost och  
mintpesto*.  
* Finhacka och mortla en mix av persilja, 
mynta, pinjenötter, olivolja, parmesan, 
citronjuice, salt och peppar.
. . . . . . . . . . . . . .

AUBERGINE
Botten med tomatsås, riven mozza-
rella, grillad aubergine, färsk basilika 
eller basilikapuré och marinerade 
tomater.

SALSICCIA
Naturell botten, tomatsås, riven 
mozzarella/cheddar 50/50, chorizo, 
basilikapuré, rucola.
. . . . . . . . . . . . . .

VEGETARIANA
Naturell botten, tomatsås,  
riven mozzarella, champinjoner,
paprika, lök.

KARL ALFRED
Naturell botten, tomatsås (egen 
eller köpt), riven mozzarella, färsk 
spenat som svettats i panna,  
chilifraiche*, Grillad paprika.
*Chilifraiche - köksfraiche och  
hackad chili.
. . . . . . . . . . . . . .

QUATTRO FUNGHI
Naturell botten, tomatsås (egen 
eller köpt), riven mozzarella. 
Skogssvamp i olja som fått rinna  
av ett tag. 

CHIMI
Naturell botten, riven 
mozzarella, chimichurrifraiche*, 
stekt färsk champinjon.
*Chimichurri blandat med köks-
fraiche. Testa gärna att steka  
svampen ganska hårt och koka  
in lite japansk soja.
. . . . . . . . . . . . . .

SOTT’OLIO
Naturell botten, tomatsås (egen 
eller köpt), riven mozzarella, grillad 
mix (Sott’olio)*
* En påse grillade grönsaker, 1 vitlök, 
3 kvistar rosmarin, 5 kvistar timjan, 2 
chilifrukter, salt, peppar och 5dl olivolja. 
Blanda i burk som tål värme. ”Baka” 
i ugnen i 120 grader under 1 timme. 
Stäng lock och låt grönsakerna vila i 
minst 24 timmar innan de används.  

TAGES 
MARGHERITA
Botten med tomatsås, riven  
mozzarella, buffelmozzarella och 
basilika eller basilikapuré.
. . . . . . . . . . . . . .

TAGES SLIM JIM
Naturell botten, riven mozzarella, 
champinjoner, grillad paprika,  
picklad rödlök, grillad zucchini, 
färska kryddor

TAGES 
DESSERTPIZZA
Naturell pizzabotten, Nugatti,  
köksfraiche, vit choklad, färska 
hallon och blåbär, vaniljglass.
Blanda Nugatti och köksfraiche och 
bred över pizzan, riv vit choklad 
över. Grädda. Lägg på hallon och 
blåbär och lägg till sist på en skopa 
vaniljglass.

TAGES 
ITALIANOPIZZA
Naturell pizzabotten, köksfraiche, 
mozzarella, marinerade tomater,  
rucolaolja*. 
* Rucolan ser fort tråkig ut, istället 
kan du göra en olja; mixa färsk 
rucola med olja och droppa över 
pizzan.

Happiness  is 
a  slice  of 
pizza!



ANDERS HÄGGKVIST
Distriktsansvarig/KAM
Region Nord
Mobil: 070-694 89 68
anders.haggkvist@tagelindblom.se

JESSICA HOLMER
Distriktsansvarig/KAM
Region Mellan Nord
Mobil: 070-584 82 20
jessica.holmer@tagelindblom.se

MIKAEL ANDERSSON
KAM/Kedjekunder
Region Väst
Mobil: 070-246 54 49
mikael.andersson@tagelindblom.se

PATH SVENSSON
Distriktsansvarig/KAM
Region Syd
Mobil: 070-358 60 09
path.svensson@tagelindblom.se

Vi har försett svensk storköksmarknad och livsmedelsindustri 
med ett brett sortiment av bra och funktionella livsmedel i snart 
100 år. Det gör vi med stort engagemang och passion eftersom 
vi på Tage Lindblom helt enkelt älskar det vi gör. Vi är mycket 
stolta över att våra produkter serveras på skolor, förskolor, 
äldreboenden, lunchrestauranger, pizzerior, hotell, caféer och 
restauranger runt om i hela Sverige varje dag.  
När vi tar fram nya produkter tänker vi på att ta fram 
ekologiska produkter i smarta förpackningar.  
Det ska vara lätt och enkelt för dig som arbetar i köket att 
använda våra produkter.

Våra produkter hittar du hos de flesta av landets restaurang- & 
storköksgrossister.  Vi har också en rikstäckande säljkår så vi finns 
alltid nära dig. Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer!

Vi finns alltid nära dig

Restaurang & storkök

PIRET DAHLIN
KAM/Kedjekunder
Region Stockholm/Norr
Mobil: 070-867 37 71
piret.dahlin@tagelindblom.se

Ibland sker det förändringar!Uppdaterad och detaljerad information om våra produkter hittar du på www.tagelindblom.se 

Kontakta oss gärna: 
Ynglingavägen 1 • Box 4007 • SE-175 04 Järfälla
tel: 08-564 705 10 •  fax: 08-761 82 00
Fakturaadress: faktura@tagelindblom.se
www.tagelindblom.se • Org.nr: 556020-9107

JACOB CRONEHAG
Försäljningschef
Mobil: 070-799 52 90
jacob.cronehag@tagelindblom.se

AYHAN IZGI
KAM/Industrikunder
Mobil: 070-279 11 98
ayhan.izgi@tagelindblom.se 

 

MARINA HAGLUND
Distriktsansvarig
Region Mellan Syd
KAM/Pizzagrossist
Mobil: 076-868 97 92
marina.haglund@tagelindblom.se


