
Vi är stolta över att våra produkter serveras i alla typer av kök, från 
skolrestaurangen till finkrogen och allt däremellan.  Även om vi har  
funnits i snart 100 år så är vi snabba med att förse den svenska  
Foodservicemarknaden 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.

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

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

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

Vi  finns  alltid  nara  dig.
AYHAN IZGI
KAM/Industrikunder
Mobil: 070-279 11 98
ayhan.izgi@tagelindblom.se

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

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

KEGES
 Recept  och   nyheter   sommaren  2020.



2.  Valj  bas. Tomat ost

3.  Topping.  Satt  din  pragel .

Hemligheten bakom en riktigt bra pizza är degen.  
Tony´s pizzor bakas med mjöl från svenska bönder 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 man just dessa degar jäsa i minst 12 timmar.

När du valt pizzabotten fortsätter du med basen.  
Kanske en Köksfraiche för att skapa en Bianco?  Tage Lindblom har ett brett 
sortiment riven ost av hög kvalitet i olika blandningar, med bra smältegenskaper 
som passar perfekt till pizza. Vi har också en mängd tomatprodukter i olika 
storlekar och varianter, och vår rekommendation är att du gör en egen pizzasås - 
det är enklare än vad du tror!

Använd fantasin och ta fram en egen signaturpizza!  
För att ta fram en riktigt god pizza så får du inte glömma att vara noggrann med 
kvaliteten på de råvaror du väljer att toppa med! I Tage Lindbloms breda sortiment 
har du alla möjligheter att skapa magiskt goda pizzor! (Nedan bara ett litet urval)

Riven Mozzarella/
Cheddar 50/50

Picklad rödlök

Basilikapuré

Riven Mozzarella

Cocktailtomater

Köksfraiche 24%

Grillad zucchini

Grillade Grönsaker

Krossade tomater tetra

Pizzabotten 22cm Pizzabotten 32 cm

Pizzabotten Surdeg
32 cm

Pizzabotten 32 cm tomatsås

Pizzabotten Surdeg 
32 cm tomatsås

art.nr: 71033
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Soltorkade tomater eko

Skogssvamp i olja

art.nr: 62040

art.nr: 62050

art.nr: 10617

art.nr: 2106

art.nr: 18006

art.nr: 18000

art.nr: 10635

art.nr: 2019 art.nr: 2017

art.nr: 5022

art.nr: 2018

art.nr: 5023

1.  Valj  botten

Du behöver:  
• Pizzabotten      • Bacon  • Riven Mozzarella    
• Parmesan • Portabello • Rucola
• Japansk soja 

Gör så här:  
1. Stek bacon, dela skivan i tre delar. Skiva och stek svampen i smör. När 
svampen fått fin färg tillsätt soja och låt försiktigt koka in. 
2. Lägg mozzarella på bottnen, fördela bacon och svamp. Grädda i ugn.  
3. Tillsätt hyvlad parmesan och hackad rucola.

PIZZA
med  portabello  

          bacon   p
armesan  

        och  rucol
a

Tony’s pizzabottnar är 
närproducerade och bakade med 
svenskt mjöl. Aldrig har det varit 
enklare med pizza på menyn!

Tips
Pensla kanterna med olivolja före gräddning för ett 
snyggare utseende.

tips
Enkel tomatsås: Använd vår tetra 10635 Krossade 
Tomater, mixa ihop med salt och peppar, en skvätt 
olivolja och smaka av med basilika eller oregano.

tre  enkla  steg  till  en       
      kvalitetspizza  



ekologisk,  naturell 
     jackfruit  

 nya, roliga  smaksättare 
  TexMex  /  Cajun

Vår jackfruit är naturell vilket gör att du kan vara kreativ i köket!
Naturell Jackfruit, utan tillsatser. Skördad ”young/omogen” vilket gör att den lämpar sig 
för matlagning. Med sin trådiga konsistens är den ett populärt plantbaserat alternativ till 
kött. Smaken är relativt neutral, så den tar upp smaken av den sås eller kryddning som 
du väljer att använda. Jackfruit är mycket användbart och kan användas i allt från tacos, 
burritos, curries, soppor, bowls och stir-fries till exempel. 
Förpackad i en praktisk påse som kan förvaras i rumstemperatur tills den öppnats. 
Produkten är naturligt lätt oxiderad vilket ger denna jackfruit en vacker färg. Perfekt 
alternativ för veganer. 

FOOLED  PORK

Du behöver:  
• 3  l Jackfruit eko naturell  
• 4  st hel torkad anchopeppar (blötlagd)
• 2  st hel torkad chipotlepeppar (blötlagd)
• 1  dl olivolja
• 4  st gula lökar
• 4  msk hackad vitlök
• 1  dl tomatpuré

Gör så här:
1. Hacka den torkade, blötlagda ancho- och chipotlepepparn.
2. Sautera hackad peppar, vitlök, svartpeppar och rökt paprikapulver i olivolja i ca 5 min.
3. Tillsätt socker, salt, vinäger, äppeljuice och krossad tomat och låt sjuda i ca 20 minuter.
4. Rosta jackfruit, tomatpuré och klyftor av gul lök i ca 15 minuter på 180°.
5. Tillsätt den rostade blandningen i tomatsåsen och låt sjuda i ca 10 minuter.
6. Smaka av med salt och peppar.

Servera gärna med grillat pitabröd, gräddfil, koriander, picklad rödlök (16215 /) och 
grillade majskolvar (18004 /).

• 4  msk rökt paprikapulver
• 1  l krossade tomater
•  8  dl äpplejuice (utspädd)
• 1  dl rödvinsvinäger
• 1  dl socker
•  salt, svartpeppar

rokigt

grundrecept
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tips
Tillsätt gärna ett rökt element i en 
vegetarisk version av en annars 
”köttig” rätt.

Jackfruit naturell eko 5 x 2 kg 
artnr. 21670

Tex Mex - En kryddblandning med ursprung i södra USA. Namnet är en förkortning av 
Texas och Mexiko och kryddblandningen är en fusion av dessa två kök. 

Cajun - En kryddblandning med bland annat basilika, lök, vitlök, röd chili och paprika 
med ursprung från Mississippiregionen i södra USA. Smaken är pikant och robust, perfekt 
exempelvis för grillade rätter. Praktiskt förpackade i burkar om 450 g - färdiga att använda. 
Kylvara.

Tex Mex artnr. 80425 
Cajun artnr. 80426

recept
Recept på en härlig paj med TexMex 
och jackfruit hittar du på vår webbplats
tagelindblom.se



STREET  CORN

• 4 msk Bresc Hackad Chili
• 2 dl Finriven parmesan 
• Några nypor Chiliflakes

Du behöver:  
•  2 påsar Bonduelle Halva Grillade Majskolvar  
•  4 dl Majonnäs
• 4 dl Riven Mozzarella/Cheddar 50/50

Gör så här:
1. Tina grillad majs enligt anvisning.
2. Blanda ihop majonnäs, den rivna osten och hackad chili.  
3. Fördela majonnäsröran över majskolvarna.
4. Finriv parmesan över och sprinkla över chiliflakes. 
5. Värm i ugn tills osten smälter.
6. Sprinkla eventuellt över mer chiliflakes.

mexikanskt 

trendigt  och  enkelt

2020 
personerpersoner

Erbjud roliga och goda 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

kvalitetsgrönsaker  -  Bonduelle
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 uppmärk-
sammade CSR-arbete.



aquafaba
I tartarsåsen används aquafaba, dvs spad 
från baljväxter, ofta kikärtor.  Aquafaba kan du även 
använda om du vill göra en vegansk majonnäs eller 
maränger utan ägg. 

FISHLESS N CHIPS

Du behöver:  
• 5  påsar fishless filets       
•15  st fast stor potatis
• 2  st blomkål
• 1  knippe rädisor (med blast)
• 1  l kronärtskockshjärtan
• 4   dl socker

• 4  msk aquafaba
• 2  msk dijonsenap
• 2  msk vitvinsvinäger
• 5  dl rapsolja
• 2  krm salt

• 2  dl ättika 
• 6  dl vatten
• 1  dl hackad kapris
• 1  dl tärnad smörgåsgurka
• 1  kruka gräslök

Gör så här:
1. Skär potatis till pommes frites 1x1cm och sjud ca 10 min. Låt torka och svalna.
2. Rosta kronärtskocka, blomkålsblast och fishless filets i ugn på 200° i ca 20 min.
3. Fritera potatisen till en gyllenbrun färg.
4. Servera med picklad blomkål, tartarsås, skivade rädisor och rädisblast.

Picklad blomkål / Gör så här:
1. Skär/plocka blomkålen till små buketter.
2. Koka upp ättika, socker och vatten, låt 
svalna lite. Häll sedan över blomkålen  
och låt dra.

Tartarsås / Gör så här:
Mixa aquafaba, dijonsenap, vinäger och 
salt snabbt. Fortsätt sedan att mixa ner 
oljan gradvis tills såsen tjocknar. Tillsätt 
kapris, den tärnade saltgurkan och 
skuren gräslök.

med  tartarmajo 

kronartskocko
r 

och  picklad  bl
omkal
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golden  fishless filets
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.

Möt nästa generations växtbaserade produkter!
Möra, krispiga Fishless filéer i gyllene tempura.
gardeins veganfiléer tas fram med en unik produktionsteknik som förutom en fantastisk smak 
ger en 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 fisk.

Produkterna från gardein är dessutom:
• proteinrika  • kolesterolfria
• veganska • koshermärkta

Golden Fishless filets 
artnr 11701

Vitvinsvinäger 
artnr 54044

Kikärtor 
artnr 20651

Marinerade kronärtskock-
shjärtan kvartar 
artnr 62020



eko  svarta
belugalinser

eko  frön/kärnor

Belugalinser är svarta, vackra linser som 
både håller ihop bra vid kokning och  
dessutom behåller sin fina färg. Perfekt i en 
matig sallad, som tillbehör eller i grytor. 
Goda att marinera i olja och kryddor. Linser 
är mättande, rika på kostfiber, mineraler och 
vitaminer.
Eko Belugalinser artnr. 60503

Färdiga att använda, klyftat eller tärnat och förpackat i 
praktisk konservpåse.
Svinnsmart sätt att ta tillvara på äpplen som är precis lika goda som andra äpplen men som av 
olika anledningar inte går att sälja på marknaden (hållbart!). Perfekta till äppelpaj, mellanmål, 
krämer, desserter m. m. 12 mm stora tärningar. 4 x 3.6 kg (3 kg avrunnen vikt).
Äppelklyftor artnr. 21651 Äppeltärningar artnr. 21653

äpplen  

Alla förpackningar är på 1kg för att 
även passa mindre enheter.
Våra ekologiska pumpakärnor, solroskärnor 
och linfrön har ett brett användningsområde. 
Bland annat till bakning, mat eller salladsbor-
det vid buffén. 8 x1kg.
Pumpakärnor Eko artnr. 60113
Solroskärnor Eko artnr. 60112

Hela linfrön eko artnr. 60117

Svinnsmarta  äpplen!Svinnsmarta  äpplen!

Pumpakärnor,  goda Pumpakärnor,  goda 
att  rosta  med  lite  salt!att  rosta  med  lite  salt!

Vi utökar vår serie med torkad frukt. 
Nya torkade frukter i förpackningar om 1kg. 
Dessa tärnade torkade dadlar och plommon har ett stort användningsområde som 
till frukost, i sallader eller grytor. Perfekta att baka med eller att använda som sött 
alternativ istället för socker. Bra för egna energibars, rawballs, göra egen granola eller 
bara att strö över frukostgröten. 

torkade  dadlar  och    plommon

CHOKLADKAKA
Du behöver:  
• 100 g smör               
• 2 st ägg  
• 1 dl vetemjöl

• 1 dl hasselnötter
• 2 msk Amaretto

• 2 dl socker  
• 1 msk vaniljsocker 
• 1,5 dl tärnade torkade   
  dadlar

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 180°

2. Häll amaretton över dadlarna och låt dra.

3. Smält smör i en kastrull.

4. Mixa hasselnötter hastigt, det ska fortfarande finnas kvar bitar.

5. Rör ihop ägg och socker, tillsätt sedan torra ingredienser.  
Rör till sist ned smöret.

6. Smörj och bröa en bakform ca 24 cm.

7. Grädda i ugn 12-13 minuter, låt svalna innan servering.

Servera gärna med amarettogrädde och apelsincest!

med  dadlar 

hasselnotter 

och  amaretto

Tärnade torkade plommon 
artnr: 60314
Tärnade torkade dadlar 
artnr: 60315


