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AVIKO KAFÉ
SNABBA TIPS TILL DELIKATA

NYTTIGA KAFÉRÄTTER



Nu kan du förstärka ditt kafé med varm 
mat på menyn utan stora investeringar 

+ +

=

en mikrovågsugn, våra tre olika marinerade potatis- 
produkter, tre olika grönsaksblandningar samt tre 
olika proteinkällor som du själv väljer (exempelvis 
räkor, lax, skinka och kyckling). Dessa kan mixas med 
de olika smakerna och grönsaksblandningarna och 
serveras med en färsk sallad I botten.

Med Avikos marinerade potatisar kan du snabbt 
skapa ett nyttigt och gott menyalternativ genom 
att erbjuda lagad mat, varm eller kall, som skapar 
mervärde för kunderna. Ett hälsosamt, klimatsmart 
snabbmatskoncept! 
Detta är för dig en möjlighet att öka inkomsterna  
utan några stora investeringar. Det du behöver är  

TIPS!
Förbered portionsskålar med potatis- och grönsaks-
blandning. Klara för servering, enkelt och lätt att värma 
i mikrovågsugn, ta ut och lägg upp med salladsmix eller 
servera kalla tillsammans med valt protein och sallads-
mix. Erbjud kalla såser och dressingar som tillbehör. 

     Marinerad potatis                             Salladsmix och grönsaksblandning                           Valfritt protein, exempel          

Klart!

 Aviko Kafé med marinerade potatisar. Mums!

Både varma och kalla rätter          •           Tillreds i mikrougn            •           Oändliga variationer



Beställ gärna 
prover

till ditt kafé!

Marinerade potatisar – 
förkokta och redo att serveras
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Avikos marinerade potatisar är redo att serveras direkt, de passar även 
perfekt på buffén - varma eller kalla. De är förkokta, pastöriserade 
vakuumförpackade och behandlas som kylvara med lång hållbarhet. 
Avikos marinerade potatisar finns i tre olika smaker:

Potatishalvor, sweet chili 
och rostad schalottenlök 

Aviko
4805248, med skal, 6x2 kg

Babypotatis 
citronpeppar 

Aviko
4805246, 6x2 kg

Mini baby potatis  
ramslök  

Aviko
4805247, 6x2 kg

 Aviko Kafé med marinerade potatisar. Mums!



Bakpotatis, mos och potatisbakelser

Super Mash Homemade, 
Potatismos med bitar 

Aviko
801757, 4x2500g

Mashed potatoes,  
potatismos 

Aviko
688502, 4x2500g

Mos

Gratin Homemade style, 
potatisbakelse   

Aviko
803665, 6x1500g

Bakpotatis M 
Aviko
förkokt

4802222, 10x4 kg

Bakpotatis XL 
Aviko
förkokt 

4802221, 8x4 kg

Bakpotatis Bakelser

Avikos bakpotatisar tillagas 
snabbt i mikrovågsugnen och ges 
en härlig krispig yta med en liten 
gasbrännare. Bakpotatis serveras 
förslagsvis med samma protein-
källor som du valt att jobba med 
till övriga menyer och förstärks 
med eventuella såser och röror. 

Vår härliga potatisbakelse är 
en portionsgratäng med krämig 
ostsmak som även den lätt värms 
i mikrovågsugnen och ges en 
inbjudande gratineringsyta med 
en liten gasbrännare. 

 

Mos för både stora och små med 
en härlig hemlagad smak och 
med små bitar från kokt potatis, 
precis som om du hade lagat det 
själv. Levereras i små frysta  
puckar med lång hållbarhet. Bara 
att värma i mikrovågsugn och 
röra runt. Mums!

Prova gärna rotfruktstagliatelle, morotsmix och rotfruktsnudlar!



Låt oss göra ditt arbete lättare och roligare! Med Aviko Kafé får du  
möjlighet att skapa enkla smakfulla rätter - såväl varma som kalla.  
Aviko Kafé kräver inte att du är kock eller stor matlagare. Genom  
att följa enkla serveringsanvisningar och tips får du en bredd på din  
meny med matiga serveringsalternativ.

Använd våra potatisprodukter som smakbas, addera salladsmix och  
grönsaksblandning, ett par färdiga såser och röror samt proteiner  
som exempelvis kyckling, charkuterier, kött eller fisk. Så har du på  
nolltid en palett av rätter att servera.

Aviko Kafé ger dig  möjlighet att erbjuda fräscha och enkla varma rätter  
på ett enkelt sätt utan att behöva investera i dyra köksmaskiner, med 
enbart mikrovågsugnen som värmekälla samt kyl och frys för lagring  
och eventuellt en gasbrännare.

Tveka inte att kontakta din potatis- och rotfruktsleverantör Aviko Norden 
för hjälp och tips att bygga upp just din meny. Vi kan allt som kommer ur 
jorden och våra kockar vet hur man gör för att få mat på borden.

Du hittar mycket mer på vår hemsida – www.avikonorden.se

Aviko Kafé 
- snabba, smakfulla mikrorätter
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Aviko Norden är din ledande leverantör av potatis, lök och rotfrukter. Med 
högsta produktkvalitet levererar vi råvarorna till storkök, restauranger  
och dagligvaruhandeln.

Aviko Norden är ett samlingsnamn för fem företag som alla har potatisen 
som gemensam nämnare. Enade under ett starkt varumärke kan vi  
med större kraft jobba för ännu bättre kvalitet, spännande innovationer, 
förbättrad service, vassare logistik och säkrare transporter.

Det är råvaran som står i centrum för vår verksamhet. Därför väljer vi att 
samarbeta med ledande odlare och leverantörer från främst Sydsverige 
och Danmark. Opartiska kontroller och kvalitetsanalyser borgar för bästa 
tänkbara råvarukvalitet och hygien. 

Mer information om oss, våra produkter och mycket annat hittar du  
på avikonorden.se

Aviko Norden 
- allt det goda från jorden.

Kontaktuppgifter:
Thomas Lidén – Distriktsansvarig Syd
t.liden@avikonorden.se  tel: 070-311 25 76

Peter Norén – Distriktsansvarig Väst
p.noren@avikonorden.se  tel: 070-835 31 33

Erik Dahlström – Distriktsansvarig Öst/Norr
e.dahlstrom@avikonorden.se  tel: 070-960 28 70

Klas-Ove Eriksson – Distriktsansvarig Mellan
k.ericson@avikonorden.se   +46 (0)72 050 68 36


