


I vårt sortiment   
 
3. Nyheter inspiration  
Läs mer om Veggienyheter från Bonduelle och 
gardein, lökprodukter, eko närproducerade pizza-
bottnar, och bönor i konservpåse från Monarch.

5. Bönor och linser  
Torra bönor och linser, Monarch.

6. Frysta produkter 
Tony’s pizza, gardein, Bonduelle.

7. Majs och baljväxter   
Bonduelle Majs och baljväxter Easy Bag och
burk.

8. Grönsaksprodukter   
Grönsaksprodukter,  Kronärtskockshjärtan.

9. Tomater   
Lär dig mer om tomater och se vårt breda tomatsorti-
ment med krossade tomater, chilisås, tärnade tomater 
och tomatpuré m.m.

12. Smaksättare   
Lök, vitlök, ingefära, pepparrot, smaksättare.

13. Oliver / Antipasti   
Färska oliver, härlig italiensk antipasti från Alfichef.

14. Ris, gryn, pasta 
Ris och gryn, pasta, glutenfri pasta.

15. Kärnor, frön & torkad frukt  
Kärnor och frön samt torkad frukt.

16. Sylt, marmelad & gelé m.m  
Sylt, ekologisk sylt, lättsockrat, bakfast, gelé. 
Nyhet - hasselnötskräm.

17. Dryck, honung, frukt 
Saft och måltidsdryck, juice, honung, frukt i sockerlag.

18. Mejeri 
Grädde, yoghurt, fraiche, ostcrème, kokosgrädde, 
kokosmjölk.

19. Ost 
Ost i block och filé, skivad ost, tunnskivad ost, riven och 
tärnad ost, ost gjord på betesmjölk.

Tage Lindbloms                  
     historia
Den första juli 1922 grundade Tage Lindblom sitt bolag 
med samma namn. Dessförinnan var han VD i Sveriges 
Importörers Aktiebolag, en sammanslutning av olika 
grossister runt om i Sverige. Han var själv bosatt på 
Djurgården i Stockholm och tog ofta Djurgårdsfärjan 
till kontoret på Skeppsbron 16.  
Tage Lindblom ville öka tillgängligheten på spännande 
produkter från hela världen och importerade på den 
tiden produkter såsom kaffe, kryddor och torkad frukt.

I mitten av 1990-talet intensifierades satsningen på 
storköksprodukter, med en allt bredare produktport-
följ bestående av ost-, mejeri- och kolonialprodukter.

Idag är företaget Tage Lindblom uppbyggt av flera 
stora varumärken som bl. a. Monarch, Bonduelle och 
även det egna varumärket Tage Lindblom. Målet är 
att fortsätta utveckla företaget och förse den svenska 
Foodservicemarknaden med bra och uppskattade 
produkter. Det gör vi med utgångspunkt från företag-
ets långa tradition men med fokus på innovation samt 
våra kunders behov, idag och i framtiden.

 

Vi är stolta över att våra produkter serveras i alla typer av kök, 
från förskolor till skolor och restauranger. Även om vi har funnits i 
snart 100 år så är vi snabba med att förse den svenska Foodservice-
marknaden med lösningar och kvalitetsprodukter. 

Vårt fokus är att tänka på dig som arbetar inom Foodservice! Det kan 
vara att lansera efterfrågade råvaror men det kan likaväl vara att lösa 
ett problem eller tillgodose ett behov genom produktutveckling. Som 
att snabba upp tråkiga eller bökiga arbetsmoment i köksarbetet,  
förbättra ergonomi, minska svinn eller att underlätta återvinning av 
material. När vi tittar på nya artiklar att erbjuda marknaden så tittar  
vi mycket på just förpackningar!

Tipsa  oss  gärna!
Använder  du  våra  produkter  och  känner  att  de 
kan  bli  ännu  bättre? Eller  saknar  du  något? 

Låt  oss  ta  del  av  dina  tankar!

Liten skrytlista, visste du att vi på den svenska  
Foodservicemarkanden var:
• Först med krossade tomater bag in box
• Först med skivad och riven prisvärd kvalitetsost
• Först med Köksgrädde UHT
• Först med Kokosgrädde
• Först med påsar för grönsakskonserver (Easy Bag)
• Tidigt ute med påsar för tomatprodukter som ersätter konservburkar.
• Först med kokosgrädde i Bag in Box
•  Först med beredd gul lök i konservpåse



gardein grundades för 25 år sedan av en kanadensisk kock och kulinarisk 
expert. Hans vision var att använda den kraft som finns i grönsaker för att 
skapa hälsosam fastfood. Ur denna dröm utvecklade han gardein.

Växtbaserade 
snackis-produkter!

Möt nästa generations växtbaserade produkter!
Saftig Chick’n panerad med hälsosamma spannmål som 
havre, quinoa och hirs, eller möra, krispiga Fishless filéer i 
gyllene tempura.
gardeins veganfiléer tas fram med en unik produktionsteknik 
som förutom en fantastisk smak ger en kyckling- respektive 
fiskliknande textur (så pass bra att de kan lura även inbitna 
fisk och kycklingätare!). gardein använder du som veganskt 
alternativ till rätter där du annars skulle använt kyckling 
eller fisk.

Alla produkter från gardein är:
• proteinrika
• kolesterolfria
• veganska
• koshermärkta

Seven Grain Crispy Tenders artnr 11700
Golden Fishless filets artnr 11701

NYHETER-INSPIRATION

Haka på Veggie-trenden och erbjud roliga vegetariska 
alternativ på menyn!

Från kvalitetsvarumärket och Europas ledande grönsaksleverantör 
Bonduelle kommer nu en helt ny serie med plantbaserade produk-
ter som är nyskapande och svinnsmarta. Passar utmärkt både som 
sidorätt och huvudrätt. Frysvaror.

Blomkålsnuggets påse artnr 18003
Broccolinuggets påse artnr 18002 
Tempura Grönsaksmix artnr 18001 
Grillade Grönsaker artnr 18000
Halva Grillade Majskolvar artnr 18004
Grillad Aubergine artnr 18005
Grillad Zucchini artnr 18006



no more 
tears!

Inga fler tårar, inget skalande eller hackande!
I många rätter ska du skala och finhacka gul lök. Med vår färdighackade,  
beredda lök kan du hoppa över detta steg. Vår smarta konservpåse gör  
att du kan förvara produkten i skafferiet innan du öppnar den, därefter  
förvarar du den kylt där den är hållbar i cirka en vecka. 

Svinnsmart eftersom du kan använda all lök, miljösmart eftersom du  
spar plats i soptunnan, och tidssmart eftersom du faktiskt inte behöver  
lägga tid på att hacka löken. Dessutom samma fina kvalitet året om!

För att ta fram ett kilo hackad beredd lök eller lökpuré krävs det hela 
tre kilo färsk lök. Du kan således inte jämföra rakt av med färsk eller fryst lök 
eftersom produkterna har olika vatteninnehåll. 

Hackad beredd lök artnr 80450 Lökpuré artnr 80451,  
Hackad beredd lök Eko artnr 80452, Lökpuré Eko artnr 80453 

inga fler tårar 
med vår lök

3  x  SMART!
• svinnsmart
• miljösmart
• tidssmart

bönor  i  påse
Klassiska bönor i smart förpackning. Monarch lanserar nu bönor i praktisk 
konservpåse. 5 x 3,2kg. Välj mellan Röda Kidneybönor påse artnr. 28751
Små vita bönor påse artnr. 28951, Kikärtor påse artnr. 28651

NYHETER-INSPIRATION



BÖNOR MONARCH
artnr benämning varumärke enhet

20454 3-Mixbönor Eko Monarch 3 x 2.6 kg

20354 Svarta Bönor Eko Monarch 3 x 2.6 kg

20659 Stora Kikärtor / Garbanzobönor Eko Monarch 6 x 2.6 kg

20657 Stora Kikärtor / Garbanzobönor Eko Monarch 6 x 800 g

20754 Röda Kidneybönor Eko Monarch 3 x 2.6 kg

20757 Röda Kidneybönor Eko Monarch 6 x 800 g

38814 Stora Vita Bönor / Smörbönor Eko Monarch 3 x 2.6 kg

20451  3-Mixbönor Monarch 6 x 2.6 kg

20851 Black Eyebönor Monarch 6 x 2.5 kg

20351 Svarta Bönor Monarch 6 x 2.6 kg

20551 Borlottibönor Monarch 6 x 2.6 kg

20251 Linser Monarch 6 x 2.6 kg

28651 Kikärtor påse Monarch 5 x 3.2 kg

20651 Stora Kikärtor/Garbanzobönor Monarch 6 x 2.6 kg

20655 Stora Kikärtor/Garbanzobönor Monarch 6 x 800 g

28751 Röda Kidneybönor påse Monarch 5 x 3.2 kg

20751 Röda Kidneybönor Monarch 6 x 2.6 kg

20755 Röda Kidneybönor Monarch 6 x 800 g

38811 Stora Vita Bönor / Smörbönor Monarch 6 x 2.6 kg

38815 Stora Vita Bönor / Smörbönor Monarch 6 x 800 g

20151 Vita Bönor i Tomatsås Monarch 6 x 2.7 kg

28951 Små Vita Bönor påse Monarch 5 x 3.2 kg

20951 Små Vita Bönor /Salladsbönor Monarch 6 x 2.6 kg

TORKADE BÖNOR & LINSER
artnr benämning varumärke enhet

60500 Torra Röda Linser Eko Lindblom 2 x 2.5 kg

60501 Torra Gröna Linser Eko Lindblom 2 x 2.5 kg

60550 Torkade Kikärtor Eko Lindblom 2 x 2.5 kg

60551 Torkade Röda Kidneybönor Eko Lindblom 2 x 2.5 kg

60552 Torkade Stora Vita Bönor Eko Lindblom 2 x 2.5 kg

60553 Torkade Kikärtor Lindblom 2 x 2.5 kg

60502 Torra Röda Linser Lindblom 2 x 2.5 kg

Beredning av  torra  bönor  och  linser
I torra bönor och linser finns en grupp av proteiner som 
kallas lektiner. Lektiner kan bl a orsaka illamående och mag-
smärtor. Därför är det viktigt att tillaga baljväxterna på rätt 
sätt. Lektiner förstörs och blir ofarliga vid blötläggning med 
efterföljande kokning.

*Spad från blötlagda bönor 
bör inte användas i matlagningen.

Våra linser
• Röda linser kokas 10 min
• Gröna linser kokas 20 min
Våra bönor/kikärtor
Blötläggs i 12 h och kokas  
minst 45 min.*

Bönor har högt proteininnehåll och är rika på fibrer. Därför är de ett utmärkt  
vegetariskt alternativ till kött. Det är betydligt mindre resurskrävande att producera 
bönor än kött, vilket gör bönor till ett bra val även ur miljösynpunkt. 
Väljer du dessutom ekologiska bönor har du tagit ett stort steg mot en mer  
hållbar utveckling.  



Recept och inspiration?
www.tagelindblom.se

Om Bonduelle

FRYST - BONDUELLE
artnr benämning varumärke enhet

18000 Grillade Grönsaker                                Bonduelle 4 x 2.5 kg

18001 Tempura Grönsaksmix Bonduelle 4 x 1 kg

18002 Broccolinuggets Bonduelle 7 x 1 kg

18003 Blomkålsnuggets Bonduelle 7 x 1 kg

18004 Halva Grillade Majskolvar Bonduelle 10 x 1 kg

18005 Grillad Aubergine Bonduelle 7 x 1 kg

18006 Grillad Zucchini Bonduelle 7 x 1 kg

FRYST - TONY´S PIZZA 
artnr benämning varumärke enhet

2017 Pizzabotten 32 cm naturell EKO Tony´s 25 x 250 g

2019 Pizzabotten 22 cm naturell EKO Tony´s 30 x 140 g

2018 Pizzabotten 32 cm tomatsås EKO Tony´s 25 x 300 g

FRYST - GARDEIN
artnr benämning varumärke enhet

11701 Golden Fishless Filet gardein 8 x 288 g

11700 Seven Grain Crispy Tenders gardein 8 x 255 g

11701 11700

Ny!
Ny!

Den vegetariska trenden är fortsatt stark. Vi har flera alternativ där
förarbetet redan är gjort. I vårt frysta sortiment hittar vi goda nyheter från 
en av världens ledande grönsaksleverantörer, Bonduelle, ekologiska närproducerade 
pizzabottnar från Tony’s pizza och även nästa generations veganska  
produkter från gardein, Fishless filets och Crispy tenders (Chick’n).

Bonduelle är ett familjeägt företag som grundades år1853 av Louis Lesaffre och  
Louis Bonduelle. 1929 sådde de 16 hektar ärtor på den mark som ligger runt fabriken och 
i juli samma år producerade de 90 000 burkar ärtor. Detta var början till vad som idag är 
en av världens största grönsaksproducenter.
Bonduelle står för grönsaker av hög kvalitet, hälsa samt omtanke och respekt för 
jorden och den miljö som ger oss dessa grönsaker vilket de också värnar om genom sitt 
omfattande och uppmärksammade CSR-arbete.
Bonduelles nya frysta sortiment håller samma höga kvalitet som övriga grönsaker.   
Det är det perfekta sortimentet för enkla sido- och huvudrätter där grönsakerna står 
i fokus. Passar både veganer, vegetarianer och flexitarianer som är sugna på att testa 
någonting nytt! 



MAJS & BALJVÄXTER 
EASY BAG
artnr benämning varumärke enhet

19023 Crispy Gourmetmajs Eko EB  Bonduelle 4 x 2.45 kg

19029 Röda Kidneybönor Eko EB  Bonduelle 4 x 2.25 kg

19025 Kikärtor Eko EB  Bonduelle 4 x 2.4 kg

19038 Vita Bönor i Tomatsås Eko EB  Bonduelle 4 x 2.25 kg

19036 Stora Vita Bönor EB  Bonduelle 4 x 2.4 kg

19037 3-mix Bönor EB  Bonduelle 4 x 2.35 kg

19035 Bondbönor EB  Bonduelle 4 x 2.25 kg

19030 Röda Kidneybönor EB  Bonduelle 4 x 2.25 kg

19027  Vita bönor i tomatsås EB  Bonduelle 4 x 2.25 kg

19028  Kikärtor EB  Bonduelle 4 x 2.4 kg

19022 Majs Crispy EB  Bonduelle 4 x 2.45 kg

19021 Ratatouille EB  Bonduelle 4 x 2.25 kg

 

artnr benämning varumärke enhet

19016 Crispy Gourmetmajs Bonduelle 3 x 1.87 kg

19000 Crispy Gourmetmajs Bonduelle 6 x 600 g

19010 Crispy Gourmetmajs Bonduelle 12 x 300 g

19006 Haricots Verts mycket fina Bonduelle 3 x 2.5 kg

19007 Haricots Verts mycket fina Bonduelle 6 x 800 g

19002 Små Ärter/Petit Pois Bonduelle 3 x 2.5 kg

19038 19028 19021

Majs odlas i de flesta delar av världen men vår majs kommer ifrån Europa. Det finns 
flera tusen olika sorters majs och majs är näst efter vete och ris det mest spridda  
sädesslaget i världen. Majs innehåller inte gluten och är därför ett bra glutenfritt 
alternativ. Crispy majs är en naturligt söt majsvariant av extra fin kvalité.

Majs, baljväxter



KRONÄRTSKOCKSHJÄRTAN
artnr benämning varumärke enhet

32242 Kronärtskockshjärtan 5/7 WINS 24 x 390 g

32621 Kronärtskockshjärtan 30/40 WINS 6 x 2.5 kg

32244 Kronärtskockshjärtan kvartar 120/140 WINS 6 x 2.5 kg

32249 Kronärtskockshjärtan kvartar påse Monarch 6 x 1.7 kg

62020 Marinerade Kronärtskockshjärtan kvartar Alfichef 6 x 1.7 kg

GRÖNSAKSPRODUKTER
artnr benämning varumärke enhet

16215 Picklad Rödlök påse  Lindblom 5 x 3 kg

16105  Pickles PET-burk   Lindblom 3 x 3.2 kg

16505 Pustasallad PET-burk Lindblom 2 x 2.3 kg

16210  Syltlök PET-burk Lindblom 2 x 2.3 kg

12671 Gurkmix hink Örnäs 5 kg

12571  Salladspickles hink Örnäs 5 kg

Upptäck våra grönsaksprodukter i smarta förpackningar! Den praktiska PET-burken är 
enkel att förvara, hållbar och återförslutningsbar. Vår Gurkmix är ett prisvärt alternativ 
till Bostongurka. Vår Syltlök är krispig med balanserad smak. Den användbara nyheten 
Picklad Rödlök är förpackad i vår smarta konservpåse som du kan förvara i skafferiet 
tills den öppnas. 

Lätta  och  enkla  att 
förvara.  Använd  PET-
burkar  istället  för  

konserv-             eller  glasburk!

16105 16505
16210

Kronartskockspaj
Perfekt som vegetarisk rätt med grönsallad men passar även bra som  
tillbehör till stekta köttbitar, bacon, till buffén mm

Du behöver:
• Smördeg, djupfryst 12 plattor
• 1,7 kg kronärtskocksjärtan (32621, 32244)
• 12 ägg   • 1,2 l köksgrädde (2107)
• 1,2 kg Gratängost (71022)  • 400 g Kalamataoliver (61020) 
• 200 g Cashewnötter  • Salt och vitpeppar

Gör så här:
Tina smördegsplattorna enligt anvisning.
Kavla ut degen och täck ett bleck med degen, låt vila en stund.
Skölj kronärtskocksjärtanen under rinnande kallt vatten. Låt rinna 
av väl, torka med hushållspapper och skiva dem.

Vispa samman ägg, grädde och kryddor.

Lägg skivade kronärtskockshjärtan på blecket och häll över äggbland-
ningen samt de svarta oliverna och cashewnötterna. Täck blecket med 
gratängost. Grädda i varmluft 160 grader cirka 40 min.



Tomaten härstammar från Sydamerika och har odlats i mer än 2500 år. Det finns över 
2000 olika sorters tomater, i många olika färger och former. Vi har många års erfarenhet 
av att importera tomatprodukter till den svenska marknaden.  För 20 år sedan var vi 
exempelvis först ut med att lansera tomat i Bag-in-box. Som alla produkter vi på Tage 
Lindblom sätter vårt namn på är kvalitet och produktion under schyssta villkor 
grundpelare.

tomater

Färsk tomat har ett Brixvärde på 
cirka 4. 

En tomatpuré passar bra som smak-
sättare och konsistensgivare i varma rätter 
som grytor och soppor.  Vi har både 
tomatpuré med Brix 22–24 och 28–30.

Chilisås är vanligtvis en mild koncentrerad  
tomatsås som redan smaksatts med 
kryddor, vinäger, lite socker och lök. Perfekt 
för dig som vill spara tid i köket. Chilisås 
passar fint att använda som smaksättare i 
gratänger, grytor, glace, grillsås med mera.

Brix-skalan är ursprungligen 
en skala för att ange innehållet av 
socker löst i vatten och den korrekta 
enheten är egentligen grader Brix. 
Utgångspunkten för Brix-skalan är 
destillerat vatten (Brixtal 0). En färsk 
tomat har Brixtal på 2–4 medan en 
tomatpuré har ca 28–30.

Vad är kvalitet?
Det viktigaste är såklart att tomaten smakar gott. Vi smaktestar våra produkter vid skörden 
och efter många år i branschen vet vi hur goda tomater ska smaka. I våra kvalitetskontroller 
tittar vi bland annat på färg, om produkten släpper mycket vätska, att fruktköttet är jämnt 
krossat och att det inte finns för mycket rester av skal och frön.
När det gäller tomatpuré så ska den ha en naturligt mörkröd färg och en karaktäristisk 
smak av tillagade tomater. Den ska ha ett djup, inte för hög syra och inte vara bitter eller för 
mörk i färgen. Den ska vara slät och len i konsistensen och vara fri från skal och frön.

Kvalitet genom Brix
Ett annat sätt att definiera kvalitet på olika tomatprodukter är genom så kallad Brix. 
Brix-värdet är enkelt beskrivet hur koncentrerad produkten är. Ju högre värde desto mer 
smak. Det gör det också möjligt att jämföra olika produkter med varandra. Genom att ställa 
krav på ett visst brix-tal kan du känna dig trygg med att få en konsekvent produkt med de 
egenskaper du vill ha.

Vi försöker få våra tomater att åka tåg
Få saker slår smaken av en färsk, solmogen tomat som fått mogna naturligt och skördats 
med omsorg.
Våra tomatprodukter odlas i första hand i norra Italien och i Grekland. Här är förhållandena 
idealiska för odling av tomater vilket är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Ju mindre vi behöver tillföra i form av vatten, konstgödsel och energi, desto mindre tär vi på 
jordens resurser. Våra producenter arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan inom 
såväl konventionell som ekologisk odling. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete försöker vi att 
transportera tomaterna med tåg istället för lastbil till Sverige.

ÅTERVINNING AV VATTEN
Vattnet renas och återanvänds, avdunstat vatten från 
produktionen återanvänds. Fabrikerna har även solcellspaneler för att 
minska energiförbrukningen. Under sommaren kan så mycket som 30 % av 
energin i produktionen komma från de egna solcellerna. 

SOCIALT ANSVARSTAGANDE
Tage Lindbloms tomatproducenter arbetar med långsiktiga kontrakt så att 
odlarna får skäliga löner och en trygghet i sitt jordbruk. 

SMARTA FÖRPACKNINGAR
Användarvänliga förpackningar och miljöfokus är två faktorer som har stor 
betydelse. Förpackningen måste vara effektiv att fylla, transportera, lagra, öppna, 
tömma och källsortera.  
Tomaterna förpackas nästan uteslutande i mjuka konservpåsar och tetror. Dessa 
förpackningar finns i olika storlekar, alla anpassade till Foodservicebranschen.

ÅTERVINNING AV SVINN
Skal och frö skickas för att bli till energi. Organiskt avfall och 
utsorterade tomater blir till djurfoder och gödsel som återanvänds i 
odlingen.

Krossade och tärnade tomater 
behåller mycket mer av den färska 
tomatens karaktär, men också en  
produkt med ett högre vatteninnehåll. 
Dessa passar bättre till pastasås, lasagne 
och rätter där du eftersträvar en färskare 
känsla. Vill du ha större tomatbitar väljer  
du en tärnad tomatprodukt. Vill du ha lite 
mindre tomatbitar väljer du en  
krossad tomat. Brix cirka 6–12.

Mer  om  hur  vi  och  vara   
producenter  arbetar  for  miljon



EKOLOGISKA 
TOMATPRODUKTER
artnr benämning varumärke enhet

89784 Chilisås Ståpåse Eko Lindblom 3  x 3 kg

10606  Krossade Tomater Eko BIB 6–7 Brix Lindblom 10 kg

10615 Krossade Tomater Eko BIB 6–7 Brix Lindblom 2 x 5 kg

10609 Krossade Tomater Eko påse 6–7 Brix Lindblom 3 x 2.6 kg

10607 Krossade Tomater Eko påse 10–12 Brix fylliga Lindblom 3 x 2.6 kg

10624 Tomatpuré Eko påse 22–24 Brix Lindblom 10 x 1 kg

10623 Tomatpuré KRAV Ståpåse 28–30 Brix Lindblom 3 x 3 kg

62035 Strimlade Soltorkade Tomater Eko i olja Alfichef 6 x 1.7kg

62040 Soltorkade Tomater Eko i olja Alfichef 6 x 1kg

Linsgryta  med   tacochips
och  turkisk  yoghurt

Du behöver:
1 l linser (20251)
1 l tärnade tomater i ståpåse (10603)
1.2 l Grillade paprikabitar i olja (62015)   
2 msk Hackad Chili (80412)
2 msk Hackad Vitlök (80421)  5 st Strimlade purjolökar 
4 msk matolja  2 msk mald spiskummin
2 msk Paprikapulver  2 msk mald koriander
1 l Köksfraiche (2106)  4 tsk salt
2 knippor färsk koriander 2 påsar Nachochips

Gör så här:
Skölj av linserna i en sil.
Fräs linserna i olja med strimlad purjolök samt hackad vitlök.
Häll i de tärnade tomaterna, den grillade paprikan samt chilin  
tillsammans med kryddorna.
Smaka av och servera med ris, köksfraiche, nachochips och färsk  
koriander.

BIB - bag  in  boxStåpåse Påse Tetra Konserv
Mjuk konservpåse för 
enkel hantering! 
Kan ställas upp och har 
praktiskt handtag. 3kg

Praktisk när du ska använda större 
mängder. Två mindre (5 kg) eller en 
stor påse (10 kg) per kartong.

Mjuk konservpåse. Tetra för mindre kök. 
Två resp. en förpackning.

Klassisk konservburk.

Var svinnsmart, planera inköpen med våra förpackningstyper!
Vi arbetar mycket med förpackningar och försöker hela tiden förbättra vårt sortiment så att det ska 

passa dig som arbetar inom restaurang och storhushåll på bästa sätt.
Har du något förbättringsförslag? Kontakta oss gärna! Här nedan ser du våra förpackningstyper.



TOMATPRODUKTER
artnr benämning varumärke enhet

89785 Chilisås Ståpåse Lindblom 3 x 3 kg

10640  Chilisås tetra Lindblom 12 x1 kg

10617 Cocktailtomater burk Monarch 3 x 2.5 kg

10610 Krossade Tomater BIB 6–7 Brix Lindblom 10 kg

10635 Krossade Tomater tetra 6–7 Brix Lindblom 6 x(2x1) kg

10601 Tomatpuré påse 28–30 Brix Lindblom 10 x 1 kg

10628 Tomatpuré Ståpåse 28–30 Brix Lindblom 3 x 3 kg

10603 Tärnade Tomater Ståpåse 6–7 Brix Lindblom 3 x 3 kg

10608 Tärnade Tomater BIB 6–7 Brix återförslutningsbar Lindblom 10 kg

10625 Tärnade Tomater BIB 6–8 Brix Lindblom 2 x 5 kg

10605 Tärnade Tomater extra stora tärningar burk Monarch 3 x 3 kg

62025 Strimlade Soltorkade Tomater i olja Alfichef 6 x 1.7 kg

62010 Soltorkade Tomater i olja Alfichef 6 x 1 kg

80422 Marinerade Tomater kylvara Bresc 1 kg

80413 Soltorkad Tomatpuré kylvara Bresc 450 g

LYKOPEN
Tomater är riktig supermat! De innehåller lykopen 
som har kraftiga antioxidativa egenskaper och är 
en rik källa till vitaminer och mineraler.  De inne-
håller bland annat vitamin A, C samt kalium och 
järn. Det är också lykopen som ger tomaten 
dess röda färg.

Tomatsoppa  med  basilika 
farskost  och  vitloksbrod
Jättegod soppa med cocktailtomater, lättare än så här blir det inte! Med 
vår hackade beredda lök, och färdighackade vitlök behöver du inte ens 
skala och hacka!

Du behöver:
1 burk (ca 2 kg) cocktailtomater (10617)
4 msk Pressad vitlök (80400)
400 g hackad beredd lök (80452) 1dl olivolja 
3 dl Grillade paprikabitar i olja (62015)   
3 dl Färskost blandas med basilikapuré (80416) och strimlad  
basilika efter smak.  
Salt och svartpeppar

Gör så här:
Fräs lök och vitlök i olivolja i några minuter i en stor kastrull.
Häll i tomaterna och paprikabitar, låt puttra minst 15 minuter.
Smaka av, blanda sedan i basilikafärskost.
Vänd ner vitlöksbrödet i soppan. 



SMAKSÄTTARE BRESC
artnr benämning varumärke enhet

80423 Chimichurri kylvara Bresc 450 g

80422 Marinerade Tomater kylvara Bresc 1 kg

80416 Basilikapuré kylvara Bresc 450 g

80412 Hackad Chili kylvara Bresc 450 g

80410 Hackad Vitlök kylvara Bresc 450 g

80417 Pressad Chili kylvara Bresc 450 g

80413 Soltorkad Tomatpuré kylvara Bresc 450 g

80419 Pressad Svart Vitlök kylvara Bresc 325 g

artnr benämning varumärke enhet

80402 Riven Ingefära kylvara Cajom 4 x 500 g

80404 Riven Pepparrot kylvara Cajom 4 x 500 g

VITLÖK
artnr benämning varumärke enhet

80420 Pressad Vitlök KRAV kylvara Lindblom 2 x1 kg

80400 Pressad Vitlök kylvara Lindblom 2 x1 kg

80421 Hackad Vitlök kylvara Lindblom 2 x1 kg

LÖK
artnr benämning varumärke enhet

16215 Picklad Rödlök Lindblom 5 x 3 kg

80452 Hackad Beredd Lök Eko 6 x 6 mm påse Lindblom 5 x 3 kg

80450 Hackad Beredd Lök 6 x 6 mm påse Lindblom 5 x 3 kg

80453 Lökpuré Eko påse Lindblom 5 x 3 kg

80451 Lökpuré Eko påse Lindblom 5 x 3 kg

En  tesked  =  en  klyfta   vitlök.  
Inget  tillsatt  salt,  bra  tydlig 
vitlökssmak. 

Chimichurri  är  en  kryddstark  sydamerikansk  sås 
som  passar  bra  till  grillat  kött,  kyckling  eller  fisk. 
Även  god  som  marinad  eller  smaksättning  i  såser!

Vi har en rad goda smaksättare i praktiska förpackningar som är färdiga att använda.
Både färdighackat, pressat, rivet, marinerat, smakblandningar eller som rena råvaror.  
Du får all den goda smaken, men slipper lägga tid på onödiga moment i köket. 
Med smarta förpackningar sparar du även plats i soptunnan! 



artnr benämning varumärke enhet

62035 Strimlade Soltorkade Tomater Eko i olja Alfichef 6 x1.7 kg

62040 Soltorkade Tomater Eko i olja Alfichef 6 x1 kg

62025 Strimlade Soltorkade Tomater i olja Alfichef 6 x1.7 kg

62015 Grillade Paprikabitar i olja Alfichef 6 x1 kg

62045 Strimlad Grillad Röd Paprika i olja Alfichef 6 x1 kg

62020 Marinerade Kronärtskockshjärtan i kvartar Alfichef 6 x1.7 kg

62010 Soltorkade Tomater i olja Alfichef 6 x1 kg

62050 Skogssvamp i olja Alfichef 6 x1 kg

artnr benämning varumärke enhet

61080 Färska Gröna Nocellaraoliver med kärna kylvara Belazu 3.8 kg

61030 Färsk Olivmix Harlequin utan kärna kylvara Belazu 5.0 kg

61030 Färsk Olivmix Harlequin
En trevlig mix av tidigt skördade gröna oliver och Kalamataoliver. 
Oliverna är urkärnade och ligger tillsammans med bitar av paprika  
i en härlig marinad med smak av provencalska örter. 

61080 Färska Gröna Nocellaraoliver
Nocarellaoliven är naturligt klargrön i färgen. Den tidiga skörden 
gör att fruktköttet är krispigt och smaken är ungdomlig, fruktig, 
mild och len. 

Färska  oliver  =  godare  smak,
naturlig  krispighet.

Oliver är frukterna från olivträdet. Oliverna har en lång historia, man anser att vi har ätit oliver i 
mer än 5000 år och då ursprungligen i området runt Medelhavet.  Våra oliver är färska och inte 
pastöriserade, på så sätt bevaras den naturliga smaken och krispigheten.

Letar du antipasti av hög kvalitet? Håll då utkik efter en gul påse. Våra antipastiprodukter 
kommer naturligtvis från Italien och den italienska tillverkaren Alfichef. Råvarorna är 
förpackade i en smart påse som underlättar hantering i köket. Förpackningarna innehåller 
dessutom betydligt mindre olja än traditionella förpackningar i glas. 



PASTA
artnr benämning varumärke enhet

60206 Lasagnetter KRAV Lindblom 2 x 5 kg

60204 Lasagneplattor KRAV Gastro: 140x240 Lindblom 5 kg

60203 Lasagneplattor Gastro:140x240 Lindblom 5 kg

RIS OCH GRYN
artnr benämning varumärke enhet

60003 Grötris Eko Lindblom 2 x 5 kg

60004 Parboiled Ris Eko Lindblom 2 x 5 kg

60006 Basmatiris Eko Lindblom 2 x 5 kg

60014 Vildrismix Lindblom 2 x 5 kg

60002 Bulgur Eko Lindblom 2 x 4 kg

60000  Couscous Eko Lindblom 4 kg

60010 Vit Quinoa Eko Lindblom 2 x 2.5 kg

60011 Röd Quinoa Eko Lindblom 2 x 2.5 kg

60019 Jasminris Eko Lindblom 2 x 5 kg

GLUTENFRI PASTA
artnr benämning varumärke enhet

60251 Glutenfri Fusilli Eko Lindblom 12 x 500 g

60250 Glutenfri Spaghetti Eko Lindblom 12 x 500 g

60252 Glutenfri Penne Eko Lindblom 12 x 500 g

Gryn, som exempelvis couscous, bulgur och quinoa blir en alltmer populär 
komponent i de svenska måltiderna. Perfekt både i sallader och som ersättare till 
potatis, som huvudrätt eller tillbehör.



KÄRNOR OCH FRÖN
artnr benämning varumärke enhet

60102 Pumpakärnor Eko Lindblom 2 x 4 kg

60100  Solroskärnor Eko Lindblom 2 x4 kg

60110 Chiafrö Lindblom 3 x 500 g

TORKAD FRUKT
artnr benämning varumärke enhet

60302 Sultanarussin Eko Lindblom 8 x1 kg

60310  Sultanarussin Eko Lindblom 12 x 500 g

60300 Torkade Aprikoser Eko Lindblom 8 x1 kg

60306 Tärnade Torkade Aprikoser Eko Lindblom 8 x1 kg

60309 Tärnade Torkade Fikon Eko Lindblom 8 x1 kg

60308 Torkade tranbär Lindblom 6 x1 kg

60111 Kokosflakes Eko Lindblom 8 x 250 g

Frön och kärnor är rika på mineraler, vitaminer och antioxidanter. Rosta dem 
och toppa din sallad och müsli eller använd i bröd, hela eller malda till mjöl.
Lyckas med frukostekonomin! Många gäster ser frukosten som ett mått 
på hotellets totala kvalitet, så det kan löna sig att fundera lite extra på  
frukostbuffén. Man har sett att gäster som först äter flingor och yoghurt 
sedan äter mindre av de dyrare ingredienserna som bacon, ägg och smörgås-
mat. Se därför till att placera flingorna först och var generös i ditt utbud. 
Locka med många olika sorters flingor, frön, kärnor,  färsk och torkad frukt, 
sylt, och honung.

 
Kryddig Granola
Krispig och kryddig granola till frukost eller mellanmål

Du behöver:
5 dl Havregryn  1 msk malen kanel
5 dl Kokosflakes Eko (60111) 2 tsk malen kardemumma          
1 dl Pumpakärnor Eko (60102) 1 tsk Salt 
1 dl Solroskärnor Eko (60100) 1 msk vatten
2 dl Flytande honung Eko (39085)
3 dl blandad torkad frukt; t ex sultanarussin(60302), soltorkade 
tranbär (60308), torkade aprikoser(60306), torkade fikon(60309)

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader.
2. Blanda alla ingredienser (förutom den torkade frukten) 
noggrant tills grynen fäster ihop lite.
3. Fördela blandningen på två bakpappersklädda plåtar. Rosta i 
mitten av ugnen 15–20 minuter. Rör om efter halva tiden.
4. Skär frukten i mindre bitar och blanda i när granolan svalnat.
Förvara i burk med tätslutande lock.



EKOLOGISK SYLT
artnr benämning varumärke enhet

22373 Lingonsylt Eko 35% bär Örnäs 5 x 1.5 kg

22371 Lingonsylt Eko 35% bär Örnäs 5 kg

22271 Rårörd Lingonsylt Eko 55% bär Örnäs 5 kg

MARMELAD & GELÉ
artnr benämning varumärke enhet

34179 Apelsinmarmelad Eko Skaelskör 2.5 kg

34173 Apelsinmarmelad Örnäs 5 x 1.5 kg

41174 Röd Vinbärsgelé Örnäs 5 x 1.5 kg

42174 Svart Vinbärsgelé Örnäs 5 x 1.5 kg

SYLT
artnr benämning varumärke enhet

25271 Hallonsylt Örnäs 5 kg

25273 Hallonsylt Örnäs 5 x 1.5 kg

26271 Jordgubbssylt Örnäs 5 kg

26273 Jordgubbssylt Örnäs 5 x 1.5 kg

22475 Lingonsylt Örnäs 10 kg

22471 Lingonsylt Örnäs 5 kg

22473 Lingonsylt Örnäs 5 x 1.5 kg

22571 Lättsockrad Lingonsylt Örnäs 5 kg

25272 Hallonsylt bakfast Skaelskör 13.6 kg

GOURMETSYLT minst 50 % bär
artnr benämning varumärke enhet

11310 Gourmetsylt Hallon 50 % bär Örnäs 5 kg

11300 Gourmetsylt Jordgubb 52 % bär Örnäs 5 kg

Sylt, marmelad, gelé  m. m.

HASSELNÖTSKRÄM
artnr benämning varumärke enhet

29500 La Crema Hasselnötskräm Valsoia 12 x 400 g

29500

La  Crema  är  en  hasselnötskräm   
utan  palmolja.  Lämplig  för  veganer   
(mjölk- och äggfri).

Ny!



FRUKT I SOCKERLAG
artnr benämning varumärke enhet

21681 Apelsinklyftor i lätt sockerlag Monarch 3 x 3 kg

21633 Grapefruktklyftor i lätt sockerlag Monarch 3 x 3.05 kg

21645 Persikoklyftor i lätt sockerlag Monarch 3 x 2.6 kg

HONUNG
artnr benämning varumärke enhet

39095 Flytande Honung Eko i klämflaska Svansø 5 x 1050 g

39085 Flytande Honung Eko i klämflaska Lindblom 12 x 350 g

39089 Flytande Honung i klämflaska Lindblom 12 x 350 g

39091 Flytande Hounung i klämflaska Svansø 5 x 1050 g

SAFT & MÅLTIDSDRYCK
artnr benämning varumärke enhet

47377 Blandsaft Jordgubb 1+ 6 dunk Lindblom 5 l

47305 Blandsaft Jordgubb 1+ 6 tetra Lindblom 12 x 1 l

46277 Hallonsaft 1+ 6 dunk Lindblom 5 l

48277 Jordgubbssaft 1+ 6 dunk Lindblom 5 l

53177 Lättsockrad Lingondricka 1+ 6 dunk Lindblom 5 l

54177 Lättsockrad Äppeldricka 1+ 6 dunk Lindblom 5 l

JUICE
artnr benämning varumärke enhet

91001  Apelsinjuice 1+4 tetra Lindblom 12 x 1 l

81001 Äppeljuice 1+4 tetra Lindblom 12 x 1 l

Honung
från naturens  skafferi
Honung är världens äldsta kända sötningsmedel 
och är en ren naturprodukt. Honungsbin samlar 
nektar och omvandlar den till gyllene honung som 
vi sedan tappar upp i vår praktiska klämflaska. 

Nu finns även vår omtyckta blomsterhonung i en 
extra stor 1050 g klämflaska för dig som gör av 
med lite mer åt gången. Naturligtvis har vi även 
ett ekologiskt alternativ.



GRÄDDE,   YOGHURT,  FRAICHE
artnr benämning varumärke enhet

2106 Köksfraiche 24% UHT, tetra Lindblom 6 x 1 kg

2107 Köksgrädde 30% UHT, tetra Lindblom 12 x 1 l

2117 Matlagningsgrädde 15% UHT, tetra Milram 12 x 1 l

2119 Laktosfri Grädde 35% UHT, tetra Oldenburger 12 x 1 l

2150 Turkisk Köksyoghurt 10% hink Kylvara Direktlev.  Lindblom 5 kg

2105 Creme Fraiche 30% hink Milram 5 l

2110 Lätt Creme Fraiche 24% hink Direktlev. Milram 1x 5l

OSTCRÈME
artnr benämning varumärke enhet

7110 Köksostcrème 18% hink kylvara Lindblom 3.5 kg

KOKOSGRÄDDE/MJÖLK
artnr benämning varumärke enhet

211202  Kokosgrädde Eko 22%, UHT, tetra Cocomi 12 x 1 l

211302  Kokosmjölk Eko 17% UHT, tetra Cocomi 12 x 1 l

211201   Kokosgrädde 24% UHT, tetra Kara 12 x 1 l

211205  Kokosgrädde 24% BIB, UHT Kara 5 l

211206 Kokosgrädde 24% kart. best.vara Kara 25 x 0.2 l

211302 211202

Tage Lindbloms Gräddprodukter är värme- 
behandlade (UHT-behandlade).  Behandlingen gör att 
mikroorganismer dör,  att produkterna håller längre 
och att de inte behöver kylförvaras. På så vis kan 
du frigöra plats i kylen. Den långa hållbarheten 
underlättar dina inköp och minskar svinnet.  
Det är både lönsamt, praktiskt och miljövänligt.  

Självklart är våra gräddprodukter gjorda 
på riktig komjölk och grädde.  Välj UHT och var 
gräddsmart du också!
Vi har även färska varianter av turkisk yoghurt & 
crème fraiche för dig som föredrar det!

Är du gräddsmart   ?



SKIVAD OST
artnr benämning varumärke enhet

72105 Skivad Gouda 28% Eko | 100x10 g. 5x10 cm Lindblom 6 x 1 kg

71017 Skivad Cheddar 34% |  66x15 g. 9x9 cm Lindblom 6 x 1 kg

71015 Skivad Cheddar 34% |  66x15 g. 8x8 cm Lindblom 6 x 1 kg

71098 Skivad Edamer 22% |  66x15g. 5x15 cm Lindblom 6 x 1 kg

71050 Skivad Edamer 24% |  66x15g. 7,5x10 cm Lindblom 6 x 1 kg

72201 Skivad Edamer 24% |  66x15g. 10x10 cm Lindblom 6 x 1 kg

72203 Skivad Gouda 28% | 50x20g. 10x10 cm Lindblom 6 x 1 kg

71040 Skivad Gouda 28% | 66x15g. 10x10 cm Lindblom 6 x 1 kg

71041 Skivad Gouda 28% | 66x15 g. 7,5x10 cm Lindblom 6 x 1 kg

71090 Skivad Gouda 28% | 100x10 g. 5x10 cm Lindblom 6 x 1 kg

72106 Skivad Gouda 28% | 132x7,5 g. 10x5 cm Lindblom 6 x 1 kg

71054 Skivad Maasdam 27% | 66x15g. 7,5x10 cm Lindblom 6 x 1 kg

72202 Skivad Maasdam 25% | 66x15g. 10x10 cm Lindblom 6 x 1 kg

72119 Skivad Monterey Jack 29% | 50x20g. 9x9 cm Lindblom 6 x 1 kg

72124 Skivad Monterey Jack 29% | 100x10g. 7x7 cm Lindblom 6 x 1 kg

71100 Skivad Rund Mozzarella 22% | 40x25g. Ø 9cm Lindblom 6 x 1 kg

OST I BLOCK & FILÉ
artnr benämning varumärke enhet

77013 Goudablock kantfri 28% Royal Hollandia 15 kg

11992 Mozzarellafilé 21% Milram 4 x 2.5 kg

77111 Mozzarellablock 21% Oldenburger 1 x 15 kg

TUNNSKIVAD OST
artnr benämning varumärke enhet

71055 Tunnskivad Gouda 28% Eko | 84x12 g. 10x7,5 cm Lindblom 6 x1 kg

77036 Tunnskivad Edamer 24% | 84x12 g. 10x7,5 cm Lindblom 6 x1 kg

71057 Tunnskivad Gouda 17% |  84x12 g. 10x7,5 cm Lindblom 6 x1 kg

77033 Tunnskivad Gouda 28%  | 84x12 g. 10x7,5 cm Lindblom 6 x1 kg

Ibland kan det vara mer intressant att titta på 
priset per skiva istället för priset per kilo.  
Vi kan erbjuda hela 100 skivor per kilo. 
Nu har vi även förbättrat vår smarta tvådelade  
ostförpackning med perforering i mitten och  
easy opening. 



71112 71110 71111

71035

Korna  går  ute  och  betar  120  dagar 
per  år. Att hålla djur på bete är positivt 

ur djurskyddssynpunkt och ger djuren goda 
möjligheter till ett naturligt beteende.

Ost  till  pizza? Då rekommenderar vi 
vår Mozzarella (71035) och Mozzarella/
Cheddar (71033). Båda har riktigt bra 

smältegenskaper.

Missa inte Livsmedelsverkets kampanj för att sätta ämnet matsvinn på 
agendan. Med hjälp av fyndiga nyord, kallade ”svinniska”,  syftar kampanjen 
till att fler, främst privatpersoner, ska slänga mindre mat i onödan.  
Vad sägs om #bäst-före-snooza (att förlänga användandet av maten genom 
att titta, lukta och smaka) #dekantera (att skära bort möglet i kanten på 
osten. Ingen fara att äta resten) och #kylchilla (att sänka temperaturen i 
kylen och sedan chilla, maten håller ju längre!)
Hela listan med svinniska hittar du på livsmedelsverkets webbplats. 

MATSVINNET DÅLIGT FÖR KLIMATET
En fjärdedel av världens klimatpåverkan kan kopplas till mat och livsmedels-
produktion. Ätbar mat som slängs innebär både ett resursslöseri och en 
klimatpåverkan helt i onödan. Här får vi dock sträcka lite på oss inom 
Foodservice, då storkök i regel är duktiga på att hantera matsvinn eftersom 
det bland annat finns ett tydligt ekonomiskt incitament. Många bra förslag 
till att uppmuntra elever till att slänga mindre mat finns bland annat i våra 
skolor.

På Tage Lindblom arbetar vi aktivt med hållbarhetsfrågor, och matsvinn är 
något vi är särskilt engagerade i. Läs mer om hur vi tänker på sidan 22!

kylchilla
dekantera

klimatro

svinnventera
kaoskomponera

OST GJORD PÅ BETESMJÖLK
artnr benämning varumärke enhet

71110 Riven Gratängost Gouda 28 % Betesmjölk Lindblom 5 x 2  kg

71114 Skivad Gouda 28 % Betesmjölk | 66x15 g Lindblom 6  x 1 kg

71112 Skivad Gouda 28 % Betesmjölk | 84x12 g Lindblom 6 x 1 kg

71111 Skivad Gouda 28 % Betesmjölk | 100x10 g Lindblom 6 x 1 kg

RIVEN & TÄRNAD OST
artnr benämning varumärke enhet

71042 Riven Gratängost 28 % Gouda Eko Lindblom 10 x1kg

77042 Riven Gratängost 28 % Gouda Eko Lindblom 5 x 2 kg

71027 Riven Gratängmix 25 % Lindblom 5 x 2 kg

71022 Riven Gratängost Gouda 28 % Lindblom 5 x 2 kg

71035 Riven Mozzarella 21 % Lindblom 5 x 2 kg

71033 Riven Mozzarella/Cheddar 50/50 27 % Lindblom 5 x 2 kg

72300 Riven Mozzarella/Cheddar 80/20 23 % Lindblom 5 x 2 kg

71025 Emmentaler riven 30 % Lindblom 5 x 2 kg

71052 Osttärningar Gouda 28 % | 1x1x1 cm Lindblom 10 x 1 kg



Att återvinna förpackningsmaterial är ett bra sätt att vara 
med och bidra till en mer hållbar miljö. Det krävs 

mycket mindre resurser att återvinna befintligt 
material än att producera nytt.  Visste du t ex att 
energiförbrukningen är 70 procent lägre när 
återvunnen pappersfiber används istället för 
ny skogsråvara?

 Vi som företag har ett stort ansvar för att 
minska mängden förpackningsmaterial. Vi jobbar 

målinriktat för att hitta nya förpackningar, som ska 
vara både enkla att använda, men också miljövänliga och enkla 

att återvinna. Sverige anses ligga i framkant när det kommer till återvin-
ning. Fortfarande kastas stora mängder material, som istället hade 
kunnat användas på nytt. Tillsammans kan vi hjälpas åt att bli ännu bättre 
och gemensamt bidra till en hållbar miljö, allt räknas.

Har du frågor om våra produkter och förpackningar? Du är 
alltid varmt välkommen att höra av dig till oss. 
Ring oss på 08-564 705 10 eller maila till info@tagelindblom.se.

Du vet väl att vi även levererar produkter till tillverkande industri? Vi är flexibla med förpackningsstorlek och 
tillsammans ser vi till att du får den produkt du vill ha, i den mängd du önskar. Tack vare vårt breda kontaktnät 
av leverantörer kan vi tillgodose de flesta önskningar. Kontakta oss så hittar vi en lösning för dina specifika 
behov!

Vill du veta mer om produkter för tillverkande industri? Du är alltid varmt välkommen att höra av 
dig till oss. Ring oss på 08-564 705 10 eller maila till info@tagelindblom.se.



1 Kontrollera temperaturen i kylen. Visste du t ex 
att livsmedel som förvaras i 4°C i stället för 8°C kan hålla 
nästan dubbelt så länge?

2 Smaka och lukta. Bäst-före datum sätts ofta med 
marginal så ta därför för vana att smaka och lukta och titta 
på livsmedlet innan det kasseras.

3 Välj smart förpackning. En stor del matsvinn uppstår 
när vi inte tömmer förpackningen ordentligt. Välj smarta 
förpackningar och låt slickepotten bli din bästa vän för att få 
ut det sista ur förpackningen.

4 Använd rätt förpackningsstorlek för din 
verksamhet. Det kan vara lockande att köpa en större 
billigare förpackning, men använder du inte allt kan det 
istället bli dyrare.

5 Restfest är bäst. Att använda rester kan vara både 
roligt och inspirationsrikt. Överbliven potatis är god att steka, 
bulgur funkar perfekt i en matig sallad och pasta kan gå ner 
i en gratäng.

6 Informera och involvera Informera om ert arbete 
med att minska svinnet, t ex genom att be gästen ta mindre 
portioner och sedan ta om.

7 Köp produkter med lång hållbarhet. Här 
pratar vi inte om att ersätta färska produkter, men att köpa 
en UHT-behandlad mejeriprodukt kanske kan vara en idé

8 Ordning och reda i skafferi och kyl Inventera 
regelbundet, och skapa system så att du håller koll på äldre 
livsmedel.

9 Glöm inte drycken! Vi svenskar är en av de största 
kaffeförbrukarna i världen, men att framställa kaffe och te är 
en energikrävande process. Hur många koppar vaskar du?

Matsvinn är ett hett samtalsämne just nu. Nästan dagligen läser vi om 
hur mycket mat som på ett eller annat sätt kastas i onödan. Men det 
är ingen slump. Minskat matsvinn är nämligen en del av ett nationellt 
arbete som pågår i Sverige, grundat på den globala hållbarhetsplan som 
antagits av världens länder (Agenda 2030). 

I korthet är matsvinn mat som slängs helt i onödan.  Det kan vara 
matrester, matspill, förpackningar som inte helt kunnat tömmas,
mat som passerat bäst-före datum, mat som förvarats felaktigt och blir 
dåligt i förtid, mat som är för ful för att säljas eller mat som krossas 
eller förstörs i transporter. Listan kan helt enkelt göras lång och den 
omfattar alla steg i livsmedelskedjan.

Storkök är i regel ganska duktiga på att hantera matsvinn eftersom det 
finns ett tydligt ekonomiskt incitament.  Men vissa saker tål att upprepas 
och kanske kan du få inspiration att höja ribban lite till? Här till vänster 
hittar du nio konkreta tips som du kan använda i din verksamhet för att 
minska svinnet.

VAD GÖR VI PÅ TAGE LINDBLOM FÖR ATT MINSKA 
MATSVINNET?
Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, och matsvinn är något vi är sär-
skilt engagerade i. Det är ett stort slöseri med resurser att tillverka maten, 
transportera den, hantera den och till sist kassera den. För oss är det viktigt 
att vara delaktiga i en hållbar livsmedelskedja vilket innebär att vi jobbar 
med vårt eget svinn, men också att vi arbetar för att så lite som möjligt 
av våra produkter kastas ute hos våra kunder. 

JÄMN & HÖG KVALITET
Vi vet att om vi håller en jämn och hög kvalitet på våra produkter så 
minskar också risken att de behöver kasseras. Vi ställer höga krav på 
oss själva och på våra producenter att producera säkra, goda produkter 
med respekt för råvaran och hur den framställs.

FÖRST IN,  SIST UT OCH ”JUST IN TIME”
På vårt lager i Linköping arbetar vi dedikerat med att hålla kontroll på 
vårt varuflöde. Varor med kortare datum ska alltid levereras ut före 
varor med nyare datum. Vi jobbar också noggrant med beställningar och 
prognoser för att säkerställa att vi inte har ett stort överlager av någon 
produkt som riskerar att gå ut i datum. Vi tar hjälp av modern teknologi 
och systemstöd, men också genom hårt och noggrant arbete från enga-
gerad personal, tydliga rutiner, ankomstkontroller och inköpsstrategi.

SOPTUNNAN ÄR ALLTID SISTA UTVÄGEN
Ibland sker det saker som gör att vi trots allt hamnar i en situation där 
en produkt inte kan säljas eller riskerar att gå ut i datum. Produkter 
som närmar sig bäst före datum gör vi alltid riktade säljinsatser på. Vi 
samarbetar också med välgörenhetsorganisationer, bl a Helping Hands i 
Stockholm.



Salladsskolan
Vår populära salladsskola är en utbildning för dig som i ditt 
yrke arbetar med salladsbuffén. Målsättningen för Sallads- 
skolan är att bidra till att höja ambitionsnivån för de svenska 
salladsborden och höja statusen för alla som jobbar med 
detta.  Till din hjälp får du också en tryckt kursbok, med allt 
textinnehåll och fräscha bilder som tillför mycket inspiration 
och idéer. 

En kvalitetsstämpel för restaurangen
Salladiér är en person som på professionell basis arbetar med 
salladsbuffén. När du fullföljt utbildningen med godkänt resul-
tat får du samtidigt möjlighet att bli diplomerad Salladiér. Efter 
avslutad utbildning får du ett personligt diplom som bevis på 
dina kunskaper. Diplomet placerar du med fördel i anslutning 
till salladsbuffén. Det signalerar att det här är en restaurang 
med kompetens och ambitioner. 

Hör av dig till någon av våra säljare för mer  
information om hur du kan ta del av Salladsskolan.

Tomatskola
Som du ser i katalogen så har vi ett stort tomat-
sortiment, efter många år i branschen så har vi 
samlat på oss stor kunskap, vilken vi gärna för vidare. 
Är du intresserad av att lära dig mer om tomater, 
vad du ska använda till vilken maträtt, hur vi arbetar 
med tomater eller vilken förpackning som passar din 
verksamhet bäst? 

För att göra det lättare för er i tomatdjungeln så 
håller vi på att ta fram ett material just kring to-
mater. Som förhoppningsvis kommer att göra det lät-
tare för dig att hitta vilken tomatprodukt som passar 
till vad. Hör av dig till din säljare om du vill lära dig 
mer om tomater, eller ta del av materialet.  
Adresserna hittar du på baksidan. 

Lär  dig  mer!

Ingredienser:
3 kg Färsk lax   
50 g hyvlat smör 
Svartpeppar och salt   

Couscous:   
2 l Vatten   
2 dl Grönsaksbuljong   
1,5 dl Matolja  
2 l Couscous Eko (60000)  
   
Tomat & Basilikahack:  
2 dl Tärnade Tomater Ståpåse (10603)
2 msk Pressad Vitlök/Hackad vitlök (80400/80421) 
2 msk Basilikapuré (80416)  
2 tsk Matolja   
   

Ugnsbakad lax
Fetaostcréme:  
3 dl Turkisk Köksyoghurt (2150) 
3 dl Fetaost   
1 msk Olivolja   
1 msk Pressad Vitlök/Hackad vitlök  
(80400/80421) 
1 msk Soltorkad tomatpuré (80413) 
Peppar och salt  

Lax gör så här:
1. Skär bort skinnet på laxen. 
2. Ringla på lite rapsolja i botten på ett gastrobläck.  
3. Lägg i laxen, hyvla sedan smör och lägg ovanpå laxen.
4. Krydda med salt och peppar.
5. Tillaga i varmluftsugn på cirka 150°C i 10–15 minuter.

Couscous gör så här:
1. Koka upp vattnet tillsammans med grönsaksbuljong och rapsolja.
2. Mät upp couscous och slå på den varma buljongen. Låt stå och dra 
några minuter, rör om.
3. Häll på tomat- och basilikahack, servera varmt.

Tomat och basilkahack gör så här:
1. Blanda tärnade tomater, pressad vitlök, basilkapuré och matolja, 
värm och rör om i kastrull.
2. Häll över Couscousen.

Fetaostcrème gör så här:
1. Använd mixerstav och mixa ihop matyoghurt, fetaost, olivolja, 
pressad vitlök och soltorkad tomatpuré, smaka av med salt och 
svartpeppar.

Inspiration  och  recept!
Få mer inspiration och recept anpassade 
till ditt storkök, restaurang eller café på: 
facebook.com/tagelindblomab
www.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 dessa i största 
möjliga mån ska vara ekologiska och presenteras 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

Nr.1-2019

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

Kontakta oss gärna: 
Ynglingavägen 1 • SE-177 57 Järfälla
tel: 08-564 705 10  
infoadress: info@tagelindblom.se
www.tagelindblom.se • Org.nr: 556020-9107

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

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

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

PELLE EKSTRÖM
KAM/Kedjekunder
Region Norrland/Stockholm
Mobil: 070-530 03 19
per.ekstrom@tagelindblom.se


