
Färdig att servera eller tillaga. 
LÖK

Skalad & skuren

Skalad och skuren i Helsingborg av noggrant 
utvalda råvaror för professionella kockar.

I 30 år har vi processat lök i olika former. 
Erfarenheten säger oss att råvara och teknik är 
avgörande faktorer för att få fram den perfekta 
produkten. Vi vågar påstå att vi kan lök. 

Så torka tårarna och lämna över löken till proffsen.

TORKA TÅRARNA 
OCH LÄMNA ÖVER LÖKEN TILL PROFFSEN.
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Torparpotatis

Mariannes Farm Mariannes Farm

Vi har även Sweet Onion.

* * * 

* 

Rotfruktstagliatelle

12599, 2x6 mm, 2 kg
Innehåller sötpotatis, morot, 

palsternacka, rotselleri, kålrot

** 

12595, 2 kg 12596, 2 kg12594, 2 kg
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Gul lök skivad EKO
1359, EKO, 5 mm, 1 kg

13599, EKO, 5 mm, 10x1 kg i SRS 
Svenskproducerad, ekologisk, 

skalad och skivad gul lök, 5 mm.

Gul lök tärnad EKO
1379, EKO, 6 mm, 1 kg 

13799, EKO, 6 mm, 10x1 kg i SRS
Svenskproducerad ekologisk skalad 

och tärnad gul lök, 6 mm. 

Vår lök odlas i södra Sverige och merparten av våra produkter kommer från svensk råvara, 
men i slutet av säsongen kan import vara nödvändig. 

Tveka inte att kontakta oss! 
Erik Dahlström: e.dahlstrom@avikonorden.se, tel: 070-960 28 70
Klas-Ove Ericson: k.ericson@avikonorden.se, tel: 072-050 68 36

Färdig att servera eller tillaga. 

LÖK
Skalad & skuren

Gul lök skivad
1350, 5 mm, 1 kg 

13509, 5 mm, 10x1 kg i SRS
Svenskproducerad, skalad och 

skivad gul lök, 5 mm.  

Gul lök tärnad
1370, 6 mm, 1 kg 

13709, 6 mm, 10x1 kg i SRS 
Svenskproducerad, skalad och 

tärnad gul lök, 6 mm.  

Rödlök skivad
1450, vac, 5 mm, 1 kg 

14509, vac, 5 mm, 10x1 kg i SRS 
Svenskproducerad, skalad och 

skivad rödlök, 5 mm.

Gul lök fintärnad
1373, 3 mm, 1 kg 

13739, 3 mm, 10x1 kg i SRS 
Svenskproducerad, skalad och 

fintärnad gul lök, 3 mm.  

Rödlök fintärnad
1473, 3 mm, 1 kg 

14739, 3 mm, 10x1 kg i SRS 
Svenskproducerad, skalad och 

fintärnad rödlök, 3 mm.

Skalad & 
skuren lök är 

kyl- och färskvaror. 
som inte ska sköljas 

före tillagning.

I Avikos nya anläggning i Helsingborg använder vi toppmodern teknik för att få bästa möjliga kvalitet på skivad och hackad lök, både i utseende och textur. 

På avikonorden.se finns 
mer än 200 produkter!

Följ oss gärna på facebook:
Aviko Norden Foodservice 

Customer service 
tel: 042-38 60 30

VARMPICKLAD RÖDLÖK  
1-2-3-lag 
1 dl ättika (12%) eller vinäger (12%)
2 dl socker
3 dl vatten

400-500 g rödlök 

Koka upp en grundlag och smaksätt eventuellt med en 
nypa salt. Andra goda kryddor är senapsfrön, stjärnanis, 
kummin, kryddpeppar och lagerblad.

Fyll rena burkar (gärna med tätförslutande lock) med 
skivad lök och häll över den varma lagen så att löken 
täcks helt.

Har du snabb åtgång går det lika bra att pickla direkt i en 
rostfri bunke, med t ex en tallrik som trycker ner löken, 
så att den ligger i lagen.

Rödlök tärnad
1470, 6 mm, 1 kg 

14709, 6 mm, 10x1 kg i SRS 
Svenskproducerad, skalad och 

tärnad rödlök, 6 mm.


