


Skalat & skuret i Helsingborg



a	Vi har endast GMO-fria produkter.

a	Vi har ett stort utbud av ekologiska och KRAV-märkta produkter.

a	Vi tar vårt miljöarbete på största allvar och arbetar ständigt med förbättringar. 
Vårt restavfall från produktionen blir exempelvis djurfoder eller används 
till framställning av biogas.

a	Våra produkter, potatis och rotfrukter, har låg klimatpåverkan.

a	Artikelinformation om alla våra produkter hittar ni i Dabas.

a	Våra förpackningar är märkta enligt Livsmedelsverkets krav.

a	Vi producerar säkra och lagenliga produkter av högsta kvalitet 
och är certifierade enligt FSSC 22000.

 a	Vi erbjuder en Potatisskola som lär dig hantera, förvara och servera den 
godaste potatisen. Vi kommer gärna ut till ert kök vid behov och intresse.

Snabba fakta om Aviko Norden

Vi är samarbetspartner till Kost & Näring – en branschorganisation 
för Sveriges kostchefer. Denna yrkesgrupp ansvarar dagligen för  
miljontals måltider i offentliga verksamheter runtom i landet, från  
förskolor till äldreboende.

Partners

FSSC 22000
En kvalitetscertifiering som visar att Aviko Norden har en proaktiv strategi 
inom livsmedelssäkerhet och producerar säkra och lagenliga produkter av 
hög kvalitet. 

Ekologiskt jordbruk
Märkningen gäller i hela Europa och alla ekologiska livsmedel märks med 
denna oavsett annan märkning. Gäller 3N Produkter och Skal-Mans.

KRAV-certifierad
Ekologiskt odlad och förädlad enligt KRAVs regler.  
Märkningen gäller endast i Sverige. Gäller Skal-Mans.

IFS & BRC
Aviko Holland uppfyller även internationella hårda krav på kvalitet och 
livsmedelssäkerhet och är bl a kvalitetscertifierad enligt IFS (International 
Food Standard) och BRC (British Retail Consortium).

Certifieringar

AcademyAcademy

IFS Academy Program

Contact:

IFS Academy

IFS Management GmbH
Am Weidendamm 1 A
10117 Berlin

Contact: Anne Kathrin Gönner
Phone: +49 (0)30 72 62 50 35
Fax: +49 (0)30 72 62 50 79
E–mail: goenner@ifs–certification.com

www.ifs–certification.com
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Fintärnad palsternacka är 
ett gott och k limatsmart 
alternativ ti l l   vanligt ris. 
Rototto är vårt svar på d en 
italienska k lassikern risotto!

Butternutpumpa stavar 
20 mm vac

115229, 5x2 kg

PUMPA

Rättika strimlad  
3,2 mm vac

186329, 5x2 kg

Palsternacka fintärnad 
1,1 mm vac 
16929, 5x2 kg

Jordärtskocka skalad i hink
1794, 5 kg

Persiljerot skalad vac
17919, 2x5 kg

Rotselleri skalad vac
17009, 2x5 kg

Rotselleri stavar 
15 mm vac
17159, 2x5 kg

Rotselleri strimlad 
3,2 mm vac

176029 ,5x2 kg

Polkabeta skalad vac
17969, 2x5 kg

Gulbeta skalad vac
17909, 2x5 kg

Sötpotatis skalad vac
10509, 2x5 kg

Sötpotatis tärnad vac
115719, 10 mm, 5x2 kg
115729, 20 mm, 5x2 kg

VAC VAC

Polkabeta tärnad 10 mm vac
179679, 2x5 kg

Gulbeta hyvlad 2 mm vac
179369, 5x2 kg

Palsternacka slantad 
5 mm vac

16509, 2x5 kg

Rotselleri skivad 5 mm vac
17509, 2x5 kg

VAC VACVAC VAC VAC

VAC VAC

VAC VAC VACVAC VAC

Palsternacka tärnad 
10 mm vac
16709 2x5 kg

Rotselleri tärnad vac
17709, 10 mm, 2x5 kg

177229, 20 mm, 5x2 kg

VAC

Gulbeta tärnad 10 mm vac
179709, 5x2 kg

VAC

Gulbeta stavar 15 mm vac
179259, 2x5 kg

VAC

Gulbeta riven 1,1 mm vac
179829, 5x2 kg

VAC

MOROT
Skalad & skuren
Skalad & skuren

Sötpotatis stavar 10 mm vac
115759, 5x2 kg

VAC

Morot hyvlad 2 mm
1254/9, 3 kg 

Morot skalad KRAV
11999 5 kg

Morot slantad 5 mm KRAV
1181/9,3 kg

Morot skalad    
1200/9, 5 kg

Morot Big baby skalad
1196, 2,5 kg

Morot slantad 5 mm
1253/9,3 kg

Morot gul skalad
1792/9, 5 kg

Morot gul stavar 15 mm
1953/9, 3 kg

Morot gul riven 1,1 mm 
1982/9, 2 kg

Morot röd skalad
1793/9, 5 kg

Gul morot tärnad 10 mm  
17973/9, 3 kg

MOROT

Morot strimlad 3,2 mm KRAV
1183/9, 2 kg

Morot tärnad 10 mm KRAV
1180/9,3 kg

Morot riven 1,1 mm KRAV
1182/9, 2 kg

Morot stavar 
12152/9, 10 mm, 2 kg 
1213/9, 15 mm, 3 kg

Morot riven 1,1 mm
1282/9,2 kg

Morot vit skalad
1795/9, 5 kg

Morot strimlad
1262/9, 3,2 mm, 2 kg  
1263/9, 6 mm, 3 kg

Färdig att tillaga – eller servera. 
Moroten är en av våra nyttigaste rotsaker, 
full av vitaminer och viktiga näringsämnen. 
Den odlas och lagras i Sverige och kan  
avnjutas svensk nästan hela året. 



Rödlök skalad EKO
11979, 2x5 kg

Gul lök skalad EKO
11959, 2x5 kg

Gul lök skivad 5 mm EKO
13599, 10x1 kg i SRS

Gul lök tärnad 6 mm EKO
13799, 10x1 kg

Gul lök skalad
13029, 2x5 kg

Rödlök skivad 5 mm
14509, 10x1 kg

Rödlök tärnad
14739, 3 mm, 10x1 kg 
14709, 6 mm, 10x1 kg

Gul lök skivad 5 mm
13509, 10x1 kg

Gul lök tärnad 
13739, 3 mm, 10x1 kg
13709, 6 mm, 10x1 kg

Rödlök skalad
14029, 2x5 kg

Potatis kul <33 sv
1040/9, ca 30 mm, 7 kg

Potatis skivad räfflad 
m skal 5 mm sv 
1081/9, 5 mm, 5 kg

Potatis XL >55 sv
1011/9, > 55 mm, 7 kg

Potatis fast små 38-42 sv
1015/9, 38-42 mm, 7 kg

Potatis delikatess 30-37 sv
1030/9, 33–37 mm, 7 kg

Potatis fast F4 42-48 sv
1014/9, 42-48 mm, 7 kg

Potatis fast stor 48-54 sv
1013/9, 48-54 mm, 7 kg

Potatis tärnad sv
1070/9, 10 mm, 5 kg
1075/9, 15 mm, 5 kg
1072/9, 20 mm, 5 kg

Potatis skivad sv
1052/9, 2 mm, 5 kg
1055/9, 5 mm, 5 kg
1058/9, 8 mm, 5 kg

Potatis klyft u skal sv
1094/9, 4-bitars, 5 kg
1096/9, 6-bitars, 5 kg

Potatis klyft u skal 6-bit deli sv 
1096/9, 6-bitars, 5 kg

Potatis mos små <45 sv
1025/9, 30-40 mm, 7 kg

Potatis klyft m skal sv                 
1084/9, 4-bitars, 5 kg
1086/9, 6-bitars, 5 kg

Potatis mos sv
1020/9, 32-42/42-52 mm, 7 kg

Potatis skivad m skal 
5 mm sv

1056/9, 5 mm, 5 kg

Potatis fast 39-54 sv
1010/9, 39-54 mm, 7 kg

prisvärd 
favorit!

Potatis Långeberga sv
1009/9, 38-46/46-55 mm, 7 kg

Potatis mos stor >45 sv
1023/9, 40-50 / 50+ mm, 7 kg

Potatis halverad m skal sv
1082/9, 5 kg

Morotsmix riven 1,1 mm
1592/9, 2 kg 

orange, gul och lila morot

Morot lila skalad
1797/9, 5 kg

LÖK
Skalad & skuren
Skalad & skuren

SvenskSvensk
POTATIS

Svensk, SMAK-märkt potatis 
av noggrant utvald råvara. 

Skölj, tillaga och njut.

Skalad och skuren  
i snygga snitt!   
Färdig att servera 
eller tillaga.

Rödlök har mildare smak än gul 
lök och kan med fördel användas 
rå i större utsräckning. 

Morotsmix är en härlig färgk lick på tal l  riken - Morotsmix är en härlig färgk lick på tal l  riken - 
och perfekt som råkost el l  er en d el i sal l ad er !och perfekt som råkost el l  er en d el i sal l ad er ! 
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Potatis strimlad 6 mm 
vac sv KRAV

2107159, 2x5 kg 

Potatis mos vac sv KRAV
210739, 2x7 kg 

33-39 /39-43 /43-55 mm

Potatis fast vac sv KRAV
2107019, 2x7 kg 

33-39/39-43/43-55 mm

Potatis klyft m skal  
vac sv KRAV 

2107039, 4-bit, 2x5 kg

Potatis skivad 6 mm vac 
sv KRAV 

2107139, 2x5 kg i

Potatis klyft m skal vac sv
210849, 4-bit, 2x5 kg 

Potatis riven 1,1 mm sv
1068/9, 1,1 mm, 5 kg i hink

Potatis strimlad sv
1064/9, 4,8 mm, 5 kg, 

1066/9, 6 mm, 5 kg
1062/9, 10 mm, 5 kg

Potatis torpar vac svensk
210139, 2x7 kg 

42-52/52-60 mm 

Potatis mandel vac svensk
210149, 2x7 kg 

Potatis mos vac svensk 
210179, 2x7 kg 

39-43 /43-55 mm

Potatis Barske 32-45 vac sv 
210159, 2x7 kg 

Potatis kul 29-37 vac sv
210279, 2x7 kg

Potatis krögar 32-42 vac sv
210079, 2x7 kg 

Potatis strimlad vac sv
2107839, 4,8 mm, 2x5 kg 

210789, 6 mm, 2x5 kg 

Barske kom till när Herr Barske 
på Åby-travets restaurang i 
Göteborg önskad e en lättskalad 
potatis som paminde om färskpotatis, 
men som kunde serveras aret om! 

Potatis tärnad 10 mm sv KRAV             
2107169, 2x5 kg 

Potatis skivad vac sv           
2107739, 2 mm, 2x5 kg 

2107729, 4,5 mm, 2x5 kg 
210779, 6 mm, 2x5 kg

2107769, vac, 8 mm, 2x5 kg

Potatis tärnad vac sv            
210769, 10 mm, 2x5 kg 

2107629, 15 mm, 2x5 kg

Potatis tärnad m skal 
15 mm sv

1085/9, 15 mm, 5 kg

Potatis storkök vac svensk
210049, 2x7 kg 

39–43/43–55 mm

Potatis Hasselback vac sv
210169, 2x5 kg 

Kuriosa: Namnet är hämtat från 
restaurang Hasselbacken som låg 

i  Stockholm på 1940-talet.

Svensk vacSvensk vac
POTATIS

Alla artiklar på det här uppslaget kan levereras i SRS-back, lägg 
då till en 9:a sist i artikelnumret. En del artiklar säljs enbart i SRS. 

Potatis, lök, morot och de flesta rotfrukter odlas i Sverige. Merparten av våra produkter kommer 
från svensk råvara, men i slutet av säsongen och vid väderförändringar kan import vara nödvändig. 

Önskar du nya snitt och produkter? Tveka 
inte att kontakta oss! Tel: 042-38 60 30

Svensk, SMAK-märkt 
vakuumförpackad potatis 
av noggrant utvald råvara. 

Behöver inte sköljas.
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