
Receptsamling
Behåll smaken och 
skippa svinnet med fryst.
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Från råvara till färdig fryst produkt 

Mitt i den skånska myllan har vi med en varsamhet och omtanke förädlat grönsaker 
sedan Wivecas far, Lennart Pehrsson, köpte gården 1957. 
I nära samarbete med våra producenter och odlare tar vi fram produkter och förädlar 
dem så att du ska kunna njuta av produkter med hög kvalité.  

Under årens lopp har Magnihill förvandlats från ett traditionellt jordbruk till en  
specialist på förädlade djupfrysta produkter från växtriket.

Vi har arbetat med ekologisk KRAV-godkänd produktion till industri och storhushåll 
sedan 1994. 

Gården i familjen sedan 1957
 
Magnihill startades 1957 utav Wivecas far Lennart Pehrssson. Gården drevs som 
ett traditionellt jordbruk där man först odlade potatis och sedan även rotfrukter. Med 
tiden började grönsakerna förädlas och säljas till livsmedelsindustrin. 

1974 byggdes den första frysanläggningen på gården. Redan som 20-åromg, 1993, 
tog Wiveca över ansvaret och ägandet efter sin far Lennart.

”- När jag tog över efter min pappa 1993 satsade vi på ekologiskt direkt, 
säger Wiveca. Redan 1994 KRAV-certifierades hela anläggningen. Då 
var det inte många som trodde på att ekologiskt var framtidens mat. ”

I dag har vi ett av marknadens bredaste sortiment av ekologiska och KRAV- 
certifierade frysta frukter, bär och grönsaker till restaurang- och storhushålls- 
marknaden. 

Familjen Pehrsson Almgren. Wiveca, vd och ägare tillsammans med sin familj samt 
mor och far Lennart som en gång startade Magnihill.

Nära, äkta & inspirerande
 
Våra kärnvärden är nära, äkta & inspirerande.  
Vi har kontraktsodlingar med egen maskinpark i Skåne,  
Blekinge, Halland och Gotland för att täcka marknadens  
behov och kunna anpassa skörden till efterfrågan.

”- Vi bygger långsiktiga samarbeten med våra odlare och producenter, 
säger Wiveca. Vi vill inspirera till att odla mer här i Sverige och i dag 
värderar restauranggästerna och konsumenterna ursprung och kvalité.”

Förutom kontraktsodling har vi nära och långsiktiga samarbeten med producenter i 
både Sverige och i andra länder. 

Det vi inte kan odla i Norden importerar vi. Vi har vi byggt upp nära och långsiktiga 
samarbeten av odlare och producenter runt om i världen där råvaran växer som allra 
bäst och från områden som håller hög kvalité.  

Magnihills personal 1969. Flygfoto över Magnihill 2014.
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Våra gröna ärter skördas exakt den dag de fått den rätta  
sötman under juni - augusti. Bara några timmar efter 
skörd är ärterna sköljda, rensade, förvällda och frysta!

Falafel med pitabröd & hummus 
 
Det här receptet är vegetariskt, smakrikt och lättlagat! Gör en falafel- 
bowl med dina favoritgrönsaker. Vår falafel är vegansk, glutenfri,  
ekologisk och produceras i Sverige. 
 
10 portioner
ca 1 kg Falafel* EKO (art.nr 33746) 
ca 400 g Mango* i bit (art.nr 828529 KRAV, 32008 konventionell)
ca 500 g Morotsmix* klyftor (art.nr 33733 KRAV, 32118 konventionell) 
ca 5 st hjärtsalladshuvud
300 g färsk bladspenat
300 g färska rädisor
3 fänkålshuvuden, tunt skivade 
3 rödlökar, tunt skivade
2 gurkor skurna i kuber
3 röda paprikor, skurna i längder
olivolja
vitvinsvinäger
flingsalt & svartpeppar

Tillagning Falafel
Fritös: Tillagas direkt från djupfryst. Friteras i ca 160°C i ca 2,5 minuter. 
Steka: Tillagas direkt från djupfryst. Stek i stekpanna på medelhög värme i ca. 5-7 
min. Rör om då och då. 
Ugnsbaka: Tillagas direkt från djupfryst. Värm i ugnen på 200°C i ca 20 minuter, tills 
de fått lite färg och är genomvarma. Stek inte mer än ett lager per plåt.

Servering
Lägg upp salladsblad och färsk spenat i botten av en tallrik med kant. Lägg på falafel 
och grönsakerna. Ringla över olivolja och vit balsamvinäger, strö över flingsalt och 
svartpeppar. Servera med hummus på rödbeta eller gulbeta (se recept till höger) och 
varma pitabröd. 

Recept framtaget i samarbete med Louise Bondebjer.

Grön ärtsoppa
 
10 portioner
500 g Ärter* (33711 KRAV, 577329 KRAV, 31102 konventionella,  
                      570029 konventionella, 31101 Ärter petit pois små)
200 g Lök* gul tärnad (art.nr 33723 KRAV, 32303 konventionell)
2 tsk Vitlök* hackad EKO (art.nr 33904)
1,5 lit grönsaksbuljong
20 g mynta
matolja
salt & peppar

Gör så här
Stek den frysta löken i matolja på medelhög värme tills den är helt mjuk utan att det 
tar färg. 
Koka upp grönsaksbuljong och häll över de frysta ärterna. Blanda lök med ärterna 
och mynta. 

Häll upp i en mixer och mixa soppan helt slät.  
Smaka av med salt och peppar.

Recept framtaget i samarbete med Christofer Ekman / Pauls kök. 

*Finns i Magnihills sortiment

Hummus på rödbeta eller gulbeta
 
Till hummus går det även utmärkt att använda någon av våra andra 
grönsaker som t.ex. kikärter, jordärtskocka, ärter, sötpotatis,  
morötter eller sojabönor. Grundreceptet är till 20 portioner. Mängden 
vätska kan variera beroende på råvara. Tillför vatten till önskad konsis-
tens. 
 
20 portioner 
1 kg Rödbeta* klyftad (art.nr 33790 KRAV) eller  
Gulbeta* klyftad (art.nr 33787 KRAV) 
1-2 dl olivolja, den större mängden främst till kikärterna
3 msk tahini (sesampasta) 
1 dl Persilja* hackad (33901 EKO, 34417 konventionell) 
6 tsk Vitlök* hackad EKO (art.nr 33904) 
1-2 st citroner, saften från 
1/2 tsk gurkmeja 
grovt salt & svartpeppar 
lite vatten 
 
Gör så här 
Värm upp de frysta grönsakerna i ugnen i ca. 30-45 minuter på 200°C, eventuellt 
med lite grilleffekt de sista minuterna (speciellt jordärtskocka). Låt grönsakerna 
svalna och mixa sedan alla ingredienser.  
Tillsätt eventuellt lite vatten till önskad konsistens. Konsistensen ska vara tjock, 
ungefär som gröt. Smaka av med salt och peppar. 

NYHET!KLIMAT
SMART!



Palsternackspytt med senapskräm och  
grillad Salsiccia 

10 portioner 
1 lit Palsternacka* tärnad (art.nr 33789 KRAV) 
1 lit Kålrot* tärnad (art.nr 33741 KRAV) 
1 lit Rotselleri* tärnad (art.nr 33709 KRAV)
2 dl Lök* gul tärnad (art.nr 33723 KRAV, 32303 konventionell)
2 dl Persilja* hackad (33901 EKO, 34417 konventionell) 
4 msk rapsolja med neutral smak 
salt & svartpeppar 
 
Ugnsbakade kvisttomater
600 g körsbärstomater på kvist
3 msk rapsolja
3 msk balsamvinäger
salt & svartpeppar

Senapskräm
5 dl crème fraiche 
3 msk dijonsenap 
2 tsk Vitlök* hackad (33904 EKO)
salt & svartpeppar

Salsiccia
10-20 färska Salsicciakorvar (beroende på storlek)

Gör så här
Palsternackspytt: Stek fryst gul tärnad lök, fryst palsternacka, fryst kålrot och fryst 
rotselleri i matolja på medelvärme tills de mjuknat, fått lite stekyta och blivit genom-
varma. 
Ugnsbakade kvisttomater: Sätt ugnen på 200°C. Lägg körsbärstomater i en ugnsä-
ker smord form och nagga dem med en gaffel. Ringla över rapsolja, balsamvinäger, 
salt och svartpeppar. Baka i ugnen i ca. 15-20 minuter, tills tomaterna har mjuknat.
Senapskräm: Rör ihop crème fraiche med dijonsenap, vitlök, salt och svartpeppar. 
Grillad Salsiccia: Grilla korvarna, först över direkt värme och sedan över indirekt 
värme tills de är genomlagade. 

Servering
Lägg upp pytten på varma tallrikar tillsammans med körsbärstomater, en klick se-
napskräm och nygrillad Salsiccia.

Recept i samarbete med Louise Bondebjer, foto: Charlotta Lingwall

Jordärtskocksgratäng med ugns- 
bakad lax och sauterade rotfrukter 
 
Det bästa sättet att tillaga våra frysta jordärtskockor är att tillaga dem 
direkt från frysen i en stekpanna eller kastrull – gärna med ett litet stänk 
citronsaft över så att de håller sig vita. Så fort de är genomvarma är de 
klara att äta.  

10 portioner 
Gratäng med jordärtskocka och potatis 
600 g Jordärtskocka* skivad (art.nr 33791 KRAV, 963519 KRAV) 
3 dl Lök* gul tärnad (art.nr 33723 KRAV, 32303 konventionell) 
500 g potatis, ekologisk & mjölig i tunna skivor 
175 g Västerbottenost, grovriven (eller annan valfri ost) 
7 dl grädde 
3 tsk Vitlök* hackad (art.nr 33904 EKO) 
salt & svartpeppar 
 
Gör så här 
Sätt ugnen på 200°C varmluftsugn. Värm upp fryst jordärtskocka i stekpanna med 
en liten stänk citronsaft över så att de håller sig vita. Jordärtskockan oxiderar tyvärr 
snabbt och blir gråaktig om man inte tillsätter lite syra. Smörj ugnsformarna (vi har 
använt små ugnsformar, fungerar även med en större) med en klick smör. Varva 
skivad jordärtskocka, lök tärnad, potatisskivor och hälften av osten i formarna. Häll 
grädden i en skål och tillsätt vitlök, salt och svartpeppar. Häll grädden i formarna och 
toppa med ytterligare ost. Grädda mitt i ugnen tills rotfrukterna mjuknat och gratäng-
en fått fin färg, ca. 30-35 minuter, beroende på ugnsformens storlek. 
 
Ugnsbakad lax och sauterade rotfrukter 
Ca 1,5 kg laxfilé 
1 kg Rotfrukter* rustika (33735 KRAV, 685116 KRAV) 
Persilja* hackad (33901 EKO, 34417 konventionell) 
4 msk rapsolja 
 
Örtolja 
3 tsk Vitlök* hackad (33904 EKO) 
2 dl Persilja* hackad (33901 EKO, 34417 konventionell)
2 dl rapsolja, med neutral smak
1/2 citron, saft och finrivet skal 
2 msk flytande honung 
 
Gör så här 
Mixa ihop vitlök, rapsolja, persilja och citronsaft/skal i en skål, smaka av med 
honung, salt och peppar. Ringla över laxen innan den ställs in i ugnen. Skär laxen i 
portionsbitar och lägg på en smord plåt, pensla laxen med örtoljan. Sautera de frysta 
rotfrukterna i stekpanna med rapsolja. Salta och peppra efter smak. Strössla över 
fryst hackad persilja och värm upp med rotfrukterna.

Recept framtaget i samarbete med Louise Bondebjer, foto: Charlotta Lingwall 

*Finns i Magnihills sortiment
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Wokgrönsaker med spagetti
 
10 portioner 
0,8 kg Wokgrönsaker* (33745 KRAV, 716029 KRAV) 
20 g Vitlök* hackad (33904 EKO) 
0,8 kg kycklingfilé i strimlor (valfritt) 
5 cl matolja 
10 g currypasta grön 
10 g tikka masala krydda 
0,5 lit okosgrädde 
4 dl sweet chilisås 
2 st limeblad, krossade 
350 g spagetti 
rostade kokosflakes 
koriander- eller persiljeblad 
salt & svartpeppar 
 
Gör så här 
Koka spagetti i saltat vatten enligt bruksanvisning på förpackningen. Stek kycklingen 
i matolja tills den blir genomstekt. Tillsätt grön currypasta, hackad vitlök och tikka 
masala krydda.

Häll i wokgrönsakerna och stek tillsammans med kycklingen och låt det fräsa en 
stund. Häll sedan över kokosgrädden och sweet chilisåsen. Lägg i limebladen. Låt 
koka upp och puttra någon minut. Smaka av med salt och peppar. 

Servering
Blanda spagetti med kycklingen och wokgrönsakerna. Strö över rostade kokosflakes 
och dekorera med koriander.

Vill man göra en vegetarisk variant går det utmärkt. Uteslut kycklingen och ersätt 
med vegetariskt protein eller öka istället andelen wokgrönsaker och spagetti.

Recept framtaget i samarbete med Kurt Weid, foto: Charlotta Lingwall 

*Finns i Magnihills sortiment

Rostade rotfrukter med marinerad  
ingefärskyckling och grön ärtpesto
10 portioner
Rostade rotfrukter
ca 1,5 kg Rotfrukter* rustika (33735 KRAV, 685116 KRAV) 
ca 0,5 dl rapsolja, neutral smak 
0,5 tsk salt 
4 msk Gräslök* hackad (33902 EKO) 
ca 400 g färska grönkålsblad 
 
Ingefärsmarinerad kyckling 
2 kg kycklingfiléer
5 msk färsk ingefära finriven 
1,5 citron, zest + saft 
5 msk farinsocker
1,5 dl japansk soja 
 
Grön ärtpesto
6 dl Ärter* (33711 KRAV, 577329 KRAV, 31102 konventionella,  
                   570029 konventionella, 31101 Ärter petit pois små)
2 dl solroskärnor, rostade
2 vitlöksklyftor, pressade
1 citron finrivet skal
10 basilikablad
1 dl rapsolja med neutral smak
salt & vitpeppar

Gör så här
Ugnsrostade rotfrukter: Sätt ugnen på 220°C varmluftsugn. Bred ut de frysta 
rotfrukterna på en ugnsplåt och ringla olja samt salt över. Rosta i ugnen i ca. 40 min 
tills rotfrukterna fått fin färg. Låt svalna något och sväng sedan runt med hackad 
gräslök och repad grönkål.

Marinerad kyckling: Blanda marinaden i en rymlig skål. Blanda färsk ingefära, 
citronzest/saft, farinsocker och soja. Vänd ner kycklingfiléerna och låt marineras en 
stund eller över natten. Genomstek sedan i upphettad panna eller på grillen på båda 
sidorna.

Pesto på gröna ärter: Häll kokande vatten över de frysta ärterna. Låt sjuda i någon 
minut. Mixa de gröna ärterna i en matberedare tillsammans med solroskärnor, vitlök, 
citronskal och basilikablad. Häll i oljan och smaksätt med salt och peppar. Smaka 
av. Dekorera med hackad gräslök.

Recept framtaget i samarbete med Louise Bondebjer
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Fördelarna med djupfryst
 
- Djupfrysning är en skonsam metod som ger  
   lång hållbarhet.  
- Inget svinn! Använd bara det du behöver. 
- Med våra produkter slipper du skala och hacka.
- Djupfrysning kräver inga konserveringsmedel.
- Allt det goda, smak, aromer och näringsämnen bevaras.



Vegetarisk pytt i panna
 
Med våra pyttrotfrukter gör du enkelt och snabbt en god, näringsrik och 
vegetarisk pytt i panna. Våra pyttrotfrukter innehåller svenska tärnade 
rotfrukter som morot, potatis, gulbeta och palsternacka.  
Tillsätt kryddor och protein om så önskas efter smak. Pyttrotfrukter 
fungerar även utmärkt som bas i soppor eller grytor.

10 portioner
3 kg Pyttrotfrukter* KRAV (art.nr 33747 KRAV, 686029 KRAV)
400 g Lök* gul tärnad (art.nr 33723 KRAV, 32303 konventionell)
50 g Persilja* hackad (33901 EKO, 34417 konventionell)
50 g smör
1 dl matolja
salt & svartpeppar

Gör så här
Tillaga pyttrotfrukterna direkt från frysen. Stek de frysta pyttrotfrukterna på medelhög 
värme i en blandning av olja och smör tills rotfrukterna är mjuka och
har fått en fin färg. Rör om då och då. Smaka av med salt och peppar.  
Tillsätt den hackade persiljan och rör runt.

Servera med klassiska tillbehör som stekt ägg och marinerade ekologiska rödbets-
klyftor* (art.nr 33790 KRAV), se recept nedan. 

Marinerade rödbetor
 
10 portioner
500 g Rödbeta* klyftad (art.nr 33790 KRAV)
1 dl äppeljuice, ofiltrerad 4 msk råsocker
4 msk vinäger - äppelcidervinäger 1 st lagerblad
4 st stjärnanis
1 msk senapsfrö, gul 5 st nejlikor
salt & svartpeppar

Gör så här
Häll de frysta rödbetorna i kokande saltvatten. Låt koka upp och häll av.  
Marinad: Blanda i alla övriga ingredienser och koka upp. Låt koka i 2 min. Smaka av 
marinaden med salt och peppar. 
Häll marinaden över de varma rödbetorna och låt svalna.

Recept i samarbete med Kurt Weid, foto: Charlotta Lingwall

Rotfruktsbiffar med potatis- &  
blomkålspuré

Detta är vinnarbidraget ”varmrätt” i vår ekologiska recepttävling 2020.  
Rotfruktsbiffar med potatis- & blomkålspuré av Tilda Stenvi och Marcus 
Ehrnvall, Rosendalsgymnasiet, Uppsala Kommun. 

10 portioner 
Rotfruktsbiffar
350 g Wokgrönsaker* (art.nr 33745 KRAV, 716029 KRAV)
30 g Vitlök* hackad (art.nr 33904 EKO)  
150 g gråärter kokta
150 g grädde
75 g havregryn
5 g citron
4 g timjan, färsk  
50 g rapsolja salt & peppar

Potatis- & blomkålspuré
1,5 kg potatis
1 kg Blomkålspuré* (art.nr 33646 KRAV)
1,5 dl mjölk
50 g smör
salt & vitpeppar

Grönsaker
650 g Ärter* (33711 KRAV, 577329 KRAV, 31102 konventionella,  
                      570029 konventionella, 31101 Ärter petit pois små)
15 g smör
2 g salt

Gör så här
Mixa kokta gråärter, matvete, tinade wokgrönsaker och vitlök. Smeten ska vara lite 
grov för bättre textur.
Tillsätt sedan grädde, havregryn, salt, peppar, timjan, citron och blanda samman. 
Smeten blir som bäst om den får svälla över natten. Mät sedan upp biffar i ca. 65 g 
och stek biffarna tills de får en gyllene stekyta. Tina blomkålspuren.
Koka potatisen mjuk och häll av vattnet.Tillsätt blomkålspuren, mjölk, smör, salt och 
vit peppar. Blanda allt med elvisp.
Ånga av ärterna i ugnen och blanda ner smör och salt.

Spritsa moset på tallriken och placera biffarna på tallriken. Strö på gröna ärter runt 
om och slutligen ringla över brynt smör och eventuellt dekorera med någon ört som 
t.ex. kruspersilja.

Foto: Charlotta Lingwall

*Finns i Magnihills sortiment
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Majspanerad fisk med wokgrönsaker 
samt potatis- & blomkålspuré
10 portioner
Majspanerad fisk
1,5 kg fiskfile, fast, skinn- & benfri
2 st. ägg
2 dl ströbröd
2 dl cornflakes
2 krm chiliflakes 
citron, saften av
salt & svartpeppar 
smör till stekning 

Wokgrönsaker
0,5 kg Wokgrönsaker* (art.nr 33745 KRAV, 716029 KRAV)
40 g Gräslök hackad EKO* (art.nr 33902)  
olivolja
salt & svartpeppar  
spiskummin

Potatis & blomkålspuré
1 kg Potatis* tärnad extra blancherad (art.nr 33780 KRAV)
0,7 kg Blomkålspuré* (33646 KRAV)  
120 g mjölk, standard 
50 g smör, brynt  
salt & vitpeppar  
riven muskot 

Gör så här
Majspanerad fisk: Vispa upp äggen. Krossa cornflakes och blanda det med strö-
bröd och chiliflakes. Krydda med salt och peppar.
Vänd fileerna i det uppvispade ägget och sedan i cornflakes blandningen. Stek filer-
na gyllenbruna i smör. Pressa lite citronsaft över de nystekta fileerna. 
 
Potatis- & blomkålspure: Tina blomkålspurén. Mjölk kokas upp först, tillsätt 
därefter potatis (fryst) efterhand. Tillsätt blomkålspurén och brynt smör.
Blanda allt med elvisp. Smaka av med salt, malen vitpeppar och riven muskot.  
För att förkorta tillagningstiden, tina potatisen på förhand.

Wokgrönsaker: Fräs grönsakerna i olivolja, utan att grönsakerna tar färg, fräs tills 
de är klara. Smaka av med salt, spiskummin och svartpeppar.
Tillsätt den hackade gräslöken. 

Servera rätten tillsammans med en god grön ärtcréme, se recept på sidan 13.

Recept framtaget i samarbete med Kurt Weid, foto: Charlotta Lingwall

Jordärtskocksoppa med parmesancrème 
samt nöt- & persiljehack
Tinade jordärtskockor oxiderar lätt och blir gråaktiga. Tillaga därför 
alltid direkt från frysen. Det bästa sättet när du ska koka jordärtskocka 
är att hälla de fryst i kokande saltat vatten, tillsätt några stänk citronsaft 
och låt sjuda tills de blivit mjuka.  
 
10 portioner 
Soppa
1000 g Jordärtskocka* skivad (art.nr 33790 KRAV)
100 g Lök* gul tärnad (art.nr 33723 KRAV, 32303 konventionell)
2 kg Potatis* tärnad extra blancherad (art.nr 33780 KRAV)  
        eller mjölig potatis, skalad och skuren i mindre bitar
3 msk rapsolja med neutral smak 2 liter vatten
4 grönsaksbuljongtärningar
3 dl valfri grädde
4 msk vitvinsvinäger salt/svartpeppar

Parmesancréme
5 dl créme fraiche
4,5 dl parmesanost, finriven 1 citron, finrivet skal
cayennepeppar/salt/svartpeppar

Nöt- & persiljehack
2 dl rostade mandlar, grovhackade
3 dl Persilja* hackad (33901 EKO, 34417 konventionell)

Gör så här
Soppa: Hetta upp en stor kastrull med rapsolja. Fräs löken i 5 minuter utan att den 
tar färg. Tillsätt jordärtskocka och potatis. Rör om, låt fräsa i 10 minuter.  
Tillsätt vatten och buljongtärningar. Låt koka under lock i ca 20 minuter eller tills 
grönsakerna är helt mjuka. Mixa soppan slät och häll i grädde och vitvinsvinäger. 
Smaka av med salt och peppar. Tillsätt eventuellt mer vatten om lösare konsistens 
önskas. 
Parmesancréme: Blanda crème fraiche med parmesan och finrivet citronskal. Sma-
ka av med cayennepeppar, salt och svartpeppar.
Nöt- & persiljehack: Blanda hackad mandel och persilja i en skål. 

Servering
Hetta upp soppan, häll i skålar och klicka i parmesancrème och strö svartpeppar 
samt nöt- & persiljehack över. Servera tillsammans med ett gott kuvertbröd. 

Recept framtaget i samarbete med Louise Bondebjer, foto: Charlotta Lingwall
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Gulbetssoppa med pepparrotskräm & 
ruccolaolja
Detta är vinnarbidraget ”soppa” i vår ekologiska recepttävling 2020.  
Rotfruktsbiffar med potatis- & blomkålspuré av Tilda Stenvi och Marcus 
Ehrnvall, Rosendalsgymnasiet, Uppsala Kommun. 

10 portioner 
Gulbetssoppa
700 g Gulbeta* klyftad (art.nr 33787 KRAV)
200 g Lökpuré* portion (art.nr 33644 KRAV)
30 g Vitlök* hackad (art.nr 33904 EKO)
6 dl grönsaksbuljong
2,5 dl matlagningsgrädde
2,5 dl mjölk
5 dl matlagningsvin vitt 2 g timjan, färsk
1 st lime
50 g rapsolja
salt & svartpeppar

Pepparrotskräm
300 g creme fraiche  
25 g pepparrot
salt & peppar

Ruccolaolja
50 g ruccola
18 g honung
60 g rapsolja

Gör så här
Gulbetorna tillagas direkt från frysen, låt ej tina. Fräs ihop gulbetor, lökpure och vitlök 
med rapsolja och salta lite. Häll på vinet och reducera ner vätskan till ungefär hälften.
Tillsätt grädde, mjölk, buljong, timan, salt, peppar och koka ihop. Koka gulbetorna 
mjuka och mixa till en slät soppa.
Späd eventuellt med lite buljong om soppan blir för tjock. Smaka av och justera  
balansen med lime och ev. lite mer salt. Vispa crème fraiche krämig och vänd ner 
riven pepparrot. Smaksätt med salt och svartpeppar.
Värm upp ruccola och rapsolja till 87°C. Ta bort från värmen och mixa samman. Häll 
upp på flaska och skaka samman med honung.

Servering
Häll upp soppa i en skål. Klicka pepparrotskräm i mitten och ringla ruccolaolja runt 
om. Om man önskar en magrare soppa så använd bara mjölk och byt ut crème 
fraiche till yoghurt.

Morotssoppa med persiljeolja
Denna fantastiskt goda morotssoppan är ett recept från boken Maten, 
vinet, vännerna av Torbjörn Lagmark. Receptet är publicerat med  
tillstånd av Torbjörn Lagmark.

10 portioner
1250 g Morotsmix* klyftad (art. nr 33733 KRAV, 32118 konventionell)
200 g Lök* gul tärnad (art.nr 33723 KRAV, 32303 konventionell) 
200 g Purjolök* tärnad (33713 KRAV)
75 g Persilja* hackad (33901 EKO, 34417 konventionell)
125 g smör
5 cm färsk ingefära, fint riven
5 krm gurkmeja
2 tsk paprikapulver
2,5 lit grönsaksbuljong
0,5 dl olivolja  
havssalt & peppar

Gör så här
Smält smöret och tillsätt gurkmeja, ingefära, paprikapulver, lök och purjolök. Fräs 
under omrörning i några minuter.
Tillsätt frysta morötter och buljong, koka på medelvärme i ca 20 minuter under lock. 
Mixa soppan till en slät soppa med hjälp av stavmixer.

Persiljeolja: Tina persiljan genom att hälla kokande vatten över, sila bort vattnet. 
Mixa den hackade persiljan med olivolja. Blanda till en grov grön olja och smaka av 
med salt, peppar och ev. citronsaft.

Servering
Ringla persiljeolja över soppan. Servera gärna bröd till.

Recept av Torbjörn Lagmark från boken Maten, vinet, vännerna.

*Finns i Magnihills sortiment

- 8 -

Vi skalar och sorterar grönsakerna minutiöst och allt tas 
tillvara på oavsett utseende. Krokiga morötter fungerar lika 
bra att frysa som de raka. Det bästa med djupfryst är att 
tiden står still i frysen och råvaran vaknar till liv i sitt allra 
bästa skick när den tillagas.

NYHET!KLIMAT
SMART!



Mustig högrevsgryta med potatisklyftor 
& rårörda lingon
10 portioner
1,5 kg högrev, benfri 
600 gram Champinjon* skivad (art.nr 33750 KRAV) 
3 dl Lök* gul tärnad (art.nr 33723 KRAV, 32303 konventionell) 
ca 8 dl Kålrot* tärnad (art.nr 33721 KRAV, )
1 kg Rotfrukter* rustika (art.nr 33735 KRAV, 685116 KRAV)
1 liter porter
15 dl vatten
3 köttbuljongtärningar
4 msk svartvinbärsgelé
5 msk kinesisk soja
1 msk torkad timjan
5 lagerblad
smör

Potatisklyftor
1 kg Potatisklyftor* förfriterade med skal (art.nr 33781)
1 tsk flingsalt

Rårörda Lingon
5 dl Lingon* (art.nr 33629 KRAV, 33404 konventionell ) (tinade)
1,5 dl strösocker

Gör så här
Skär köttet i bitar, ca 3 x 3 cm. Hetta upp en rymlig gryta med smör, bryn högrevet i 
ca 15 minuter tills det fått en yta, lägg upp på fat.
Fräs upp de frysta champinjonerna i smör i grytan under ca 10 min, lägg upp på fat. 
Fräs sedan lök och rotfrukter i smör i grytan under ca 10 min, lägg upp på fat.

Lägg tillbaka köttet i grytan häll över porter, vatten och tillsätt köttbuljongtärningar, 
gelé och soja, torkad timjan och lagerblad.
Sjud under lock tills köttet är mört, minst 2 timmar. Lägg därefter i rotfrukterna i 
grytan och sjud ytterligare 20 minuter tills såväl kött som rotfrukter är tillagade, då 
läggs champinjonena i.

Potatisklyftor: Sätt ugnen på 225°C. Lägg potatisklyftor i en ugnsfast form, strö 
flingsalt över och rosta i ugnen ca 40 minuter. 

Rårörda lingon: Rör ihop lingon med strösocker i en burk.

Servera den heta högrevsgrytan toppad med färsk timjan, rostade potatisklyftor och 
rårörda lingon i en skål.

Recept framtaget i samarbete med Louise Bondebjer, foto: Charlotta Lingwall

Knäckig bärpaj med vaniljråkräm
10 personer
Bärpaj
200 gram Körsbär* utan kärnor (art.nr 33634 KRAV)
175 gram Jordgubbar* (art.nr 33610 KRAV, 106029 KRAV, 33001 konventionella,                      
     100429 konventionella)
120 gram Hallon* (art.nr 33613 KRAV, 33101 Hallon, 110429 Hallon)  
225 gram smör
4 dl strösocker
3 ägg
4 ½ dl vetemjöl
2 tsk vaniljsocker
3 tsk bakpulver
3 tsk kardemumma, nymalen 
2 msk potatismjöl

Gör så här
Sätt ugnen på 195°C. Lägg ett bakplåtspapper i en ugnsfast form, ca 28-30 cm. 
Vispa smör och socker fluffigt, tillsätt ett ägg i taget. Blanda de torra ingredienserna 
och rör sedan ner dessa i smeten. Bred ut smeten i formen.

Rör om de frysta bären tillsammans med potatismjöl i en skål och peta sedan ner i 
smeten. Baka mitt i ugnen ca 45-50 minuter. Pajen skall inte vara kladdig men gärna 
krämig i mitten och fin färg på ytan.
Lät pajen vila en stund innan servering, servera med vaniljräkräm.

Vaniljråkräm
5 äggulor
4 msk strösocker
1 1/2 msk vaniljsocker 5 dl vispgrädde

Gör så här
Vispa äggulor, strösocker och vaniljsocker fluffigt. Vispa grädden fast. Vänd ner 
ägg-vispet i grädden och rör om varsamt! Ställ svalt.

Servering
Dekorera bärpajen med färska myntablad och servera med nyvispad vaniljråkräm.

Recept framtaget i samarbete med Louise Bondebjer.

*Finns i Magnihills sortiment
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Smoothie med ananas & havtorn samt 
granatäpplekärnor
Innehåll till ca 1-1,5 liter
5 dl Ananas* tärnad (33627 EKO)
2 dl Havtorn* (920425 KRAV, 33312 konventionell)
3 msk pressad limesaft  
3 tsk honung
6 dl yoghurt naturell
Granatäpplekärnor* (790425 KRAV, 33207 konventionell)

Gör så här
Mixa fryst havtorn och fryst tärnad ananas samt övriga ingredienser i en mixer.

Häll upp i glas och garnera med frysta granatäpplekärnor, havtorn samt mynta  
blad.

Recept framtaget i samarbete med Louise Bondebjer.

Smoothie med jordgubbar, havtorn & 
mango
Innehåll till ca 1,5 liter.

500 g Bärmix med mango* (33784 EKO) 
1 banan (kan uteslutas)
2 dl äpplejuice eller äpplemust  
2 dl vatten

Gör så här
Mixa alla ingredienser till en slät smoothie och använd gärna bären och mangon 
när de fortfarande är lite frysta.

Häll upp i glas och garnera med frysta havtorn och mango samt myntablad.

Havtornsbäret är fullproppat med C-vitamin, A-vitamin 
och antioxidanter. Havtorn är också mycket rikt på  
omega-7-fettsyror men innehåller även fettsyror som  
omega-3, omega-6 och omega-9. Bäret passar utmärkt att 
frysa in då de syrliga bären blir något mildare i smaken. 

Havtorn (Hippophae rhamnoides) var en av de första 
bärbuskar som växte i Norden efter istiden. Bären växer 
tätt i klasar mellan taggarna på grenarna och är svåra att 
plocka.  

Tips! Havtorn är gott att använda i smoothies, marmelad, 
saft, gelé eller strö över frukostfilen, på gröt eller ha i några 
bär i en smoothie. Smaken passar bra till vilt och kyckling. 
Havtorn går också utmärkt att kombinera med morot, 
apelsin och ingefära.
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Yoghurtglass med mango
Glassen fungerar utmärkt att göra utan glassmaskin. Väljer ni att köra 
den i glassmaskin en stund blir den lenare och krämigare.

Innehåll
500 g Mango* i bitar (art.nr 828529 KRAV, 828525 EKO, 34008 konventionell) 
250 g naturell yoghurt
2 matskedar flytande honung  
1 lime (pressad)
några kvistar färsk mynta 

Gör så här
Ställ in skålen/burken där ni ska förvara glassen i frysen en stund innan ni lägger i 
den färdiga glassen.
Mixa mangobitarna i matberedaren tillsammans med honung, juice från en lime, 
mynta och yoghurt.

Har ni ingen glassmaskin går det utmärkt att ställa glassen i frysen tills det är dags 
att servera den.

Vår mango odlas med omtanke och är av en sort som ger 
en jämn fin gul färg, mjuk konsistens och en solmogen söt 
smak. Den solmogna mangon skördas för hand, kvalitets- 
kontrolleras och transporteras direkt till produktions- 
anläggningen där den skalas, snittas och fryses in.

Därefter fraktas den djupfryst till Magnihill med båt för att 
kontrolleras och packas.

Hallon- eller jordgubbssmoothie
Här kommer ett recept på en nyttig och smakrik sorbet med endast två 
ingredienser. Antingen med smak av hallon eller jordgubb. Använd vår 
ekologiska Hallonpuré KRAV som är värmebehandlad för att snabbt 
och lätt göra glassen utan att behöva värma upp hallonen. Går även 
utmärkt att smaksätta med vår ekologiska Jordgubbspuré KRAV.

6-8 portioner
60 st toppar Hallonpuré* värmebehandlad (art.nr 33645 KRAV) eller  
Jordgubbspuré (art.nr 33648 KRAV) 
4 ekologiska bananer, frysta bananslantar

Gör så här
Mixa hallonpuré och bananslantar slätt (lät purén och bananslantarna tina något 
innan). Om du mixar direkt när allt är fryst tillsätt lite vatten.
Häll upp smoothie i glas och servera.

Hallon- eller jordgubbssorbet
Gör smoothie enligt ovan. Häll smoothien i en behållare och ställ i frysen ca 30 
minuter. Servera i skål och toppa eventuellt med frysta purétoppar, kokos eller något 
annat gott.

Recept framtaget i samarbete med Ekotpiset på instagram.
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Mer svensk mat på tallriken
Vi värnar om den svenska matproduktionen och vårt mål är att öka 
antalet svenska artiklar så att vi kan få fler närodlade produkter på 
tallriken. Vi vill inspirera till att odla nya sorter och utveckla odlingen i 
Sverige. 

Våra 100% svenska produkter är märkta med Från Sverige-märket. Med 
Från Sverige-märkningen blir det tydligt att produkterna är odlade, 
förädlade, packade och kontrollerade i Sverige. 
Vårt svenska sortiment består av både konventionella samt  
ekologiska KRAV-certifierade grönsaker & bär.

Svenska grönsaker & bär
Art.nr Produkt   Frp/kg
33625 Blåbär vilda KRAV  2x2,5
140425 Blåbär vilda KRAV  16x0,250
33402 Blåbär vilda  2x2,5
140416 Blåbär vilda  10x0,500
33787 Gulbeta klyftad KRAV  5x1,0
33791 Jordärtskocka skivad KRAV 5xl,0  
963519 Jordärtskocka skivad KRAV 12x0,300 
33741 Kålrot tärnad KRAV   2x2,5
31207 Kålrot tärnad  2x2,5
33629 Lingon vilda KRAV  2x2,5
33404 Lingon vilda  2x2,5
33710 Morot skivad KRAV  2x2,5
31002 Morot skivad  2x2,5
33705 Morot strimlad KRAV  2x2,5
31009 Morot strimlad  2x2,5
33704 Morot tärnad KRAV  2x2,5
31001 Morot tärnad  2x2,5
33789 Palsternacka tärnad KRAV 5x1,0
33780 Potatis tärnad till mos KRAV 2x2,5
33790 Rödbeta klyftad KRAV  5x1,0
33788 Sockerbeta strimlad KRAV 5x1,0
33711 Ärter hushåll KRAV  2x2,5
577329 Ärter KRAV   18x0,350
31102 Ärter hushåll  2x2,5
31101 Ärter petit pois  2x2,5
570029 Ärter hushåll  12x0,750

Svenska grönsaksblandningar
Art.nr Produkt   Frp/kg
33733 Morotsmix klyftad KRAV 5x1,0  
 (gul och orange morot)
32118 Morotsmix klyftad  2x2,5
 (gul och orange morot)
33747 Pyttrotfrukter KRAV  2x2,5
 (potatis, morot, gulbeta, palsternacka)
686029  Pyttrotfrukter KRAV  6x0,850  
 (potatis, morot, gulbeta, palsternacka)
33735 Rotfrukter rustika KRAV 2x2,5
 (gul och orange morot, rödbeta, palsternacka)
685116  Rotfrukter KRAV  10x0,500  
 (gul och orange morot, rödbeta, palsternacka)
33745 Wokgrönsaker KRAV  2x2,5  
 (gul/orange morot, polkabeta, palsternacka, sockerbeta)
716029  Wokgrönsaker KRAV  6x0,800  
 (gul/orange morot, polkabeta, palsternacka, sockerbeta)
32100 Ärter/ Morötter tärnad   2x2,5  
 (gröna ärter, orange morot)

Vi odlar rotfrukter, potatis och gröna ärter. Vi är med i valet av frö och 
sort som ska användas och har egen maskinpark för sådd och skörd. Vi 
har kontraktsodlingar i Skåne, Blekinge, Halland och Gotland för att 
täcka marknadens behov och kunna anpassa skörden till efterfrågan.  
På bilden ett morotsfält en i Löddeköpinge, Skåne.
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Ärtguacamole
10 portioner
3 dl Ärter* gröna KRAV (33711 KRAV, 577329 KRAV, 31102 konventionella,  
                                         570029 konventionella, 31101 Ärter petit pois små) 
Vitlök* hackad (art.nr 33904 EKO) efter smak  
2 st ekologiska lime (saften från)
ca 1 msk vatten  
1,5 msk olivolja
1 nypa chili flakes 
1 krm cayennepeppar
0,5 tsk spiskummin salta efter egen smak

Gör så här
Lägg ärterna i en skäl. Koka upp vatten i vattenkokare och häll över ärterna. Låt 
ärterna ligga i skålen en liten stund.
Mixa ärtorna till en slät pure med stavmixer. Tillsätt den hackade vitlöken, lime  juice, 
vatten, olivolja och alla kryddor. Blanda ihop allt och smaka av.
Servera som tillbehör till tacos istället för traditionell guacamole på avokado.

Foto: Charlotta Lingwall

Ärtcreme med vanilj & citron
 
10 portioner
800 g Ärter* gröna KRAV (art.nr 33711 KRAV, 577329 KRAV,  eller 577329) 
2,5 dl vispgrädde
1 dl citronsaft, färsk
2 msk citronskal, rivet  
1 st vaniljstång
salt & vitpeppar

Gör så här
Blanda vispgrädden med rivet citronskal och den färska citronsaften. Skrapa ur de 
svarta fröna ur vaniljstången, lägg fröna och den tomma vaniljstången i grädden. 
Koka upp och låt sjuda på svag värme i ca 10 minuter. Ta sedan ur vaniljstången. 
Lägg ärterna i gräddblandningen och krydda med salt och peppar, smaka av. Låt 
koka upp. Häll upp i en mixer och mixa till en slät konsistens.

Servering
Ärtcremen passar bra som tillbehör till fisk eller kyckling.

Morötter i honung-dijonmarinad
10 portioner
1 kg Morotsmix* klyftad (art.nr 33733 KRAV, 32118 konventionell)
0,5 dl honung
2 msk dijonsenap
1 dl rapsolja
1 nypa Gräslök* hackad (art.nr 33902 EKO)  
salt & vitpeppar

Gör så här
Tina morötterna i ugn, 175°C under ca 10 min. Kyl ned en stund i kylen. Vispa ihop 
den hackade gräslöken med honung, dijonsenap och rapsolja i en skål. Smaka av 
med salt och peppar. Lägg i morötterna och blanda om. Låt stå några timmar i kylen 
så att morötterna hinner dra åt sig av smakerna.

Servering
Servera som tillbehör, gott att äta kallt dagen efter.

Recept framtaget i samarbete med Jeff Wehlin, foto: Charlotta Lingwall

Morot är en gammal kulturväxt som odlats i Europa i mer 
än 2000 år. Morötter innehåller ett ämne som heter be-
takaroten (karotin) som i kroppen omvandlas till vitamin 
A. Vitamin A är bra för synen, men även viktigt för håret, 
naglarna och huden.
Morötter är vanligen orange  färgade men det finns även 
gula, lila, röda och vita morötter.
I vårt sortiment finns gula och orange morötter.
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Övrigt sortiment
Vi har byggt upp nära och långsiktiga samarbeten med  
producenter runt om i världen där råvaran växer som allra 
bäst.
Vi importerar råvaror som vi inte kan odla i Norden eller där 
efterfrågan är så pass stor att vi inte har tillräckligt stora 
odlingar i Sverige.

Grönsaker & potatis
Art.nr Produkt    Frp/kg
33715 Blomkål KRAV   2x2,5
32001 Blomkål    2x2,5
33716 Broccoli KRAV   2x2,5
170919 Broccoli KRAV   8x0,400
31605 Broccoli    2x2,5
32005 Brysselkål    2x2,5
33746 Falafel EKO   5x1,0
33801 Grönkål hackad lösfryst KRAV  11x0,450
33718 Haricots verts KRAV   2x2,5
318010 Haricots verts   2x2,5
33798 Kikärter förkokta KRAV   5x1,0
33723 Lök gul tärnad KRAV   2x2,5
32303 Lök gul tärnad   2x2,5
33732 Lök gul skivad KRAV   2x2,5
323020 Lök gul skivad   2x2,5
33714 Majskorn KRAV   2x2,5
320425 Majskorn KRAV   18x0,250
314011 Majskorn    2x2,5
33707 Paprika röd tärnad KRAV  2x2,5
33712 Paprika röd strimlad KRAV  2x2,5
33781 Potatisklyftor förfriterad med skal KRAV 2x2,5
33797 Pumpa tärnad KRAV   5x1,0
33713 Purjolök 6/12 mm KRAV  2x2,5
33709 Rotselleri tärnad KRAV   2x2,5
32307 Silverlök 16-18 mm   4x2,5
33799 Sojabönor kärnor EKO (Edamame) 5x1,0
31805 Sojabönor kärnor (Edamame)  5x1,0
33719 Spenat blad portion KRAV  2x2,5
31902 Spenat blad portion   4x2,5
33721 Spenat hackad portion KRAV  2x2,5
31903 Spenat hackad portion   2x2,5
33785 Sötpotatis tärnad KRAV  2x2,5
33904 Vitlök hackad EKO   8x0,250 

Grönsaksblandningar 

Art.nr Produkt    Frp/kg
33739 Amerikansk grönsaksblandning KRAV 2x2,5
 (svenska ärter, svensk tärnad morot, majskorn, bönor)
32103 Broccoliblandning   2x2,5
 (broccoli, blomkål, svensk orange morot skivad slät)
33736 Bukettgrönsaker KRAV   2x2,5
 (svensk morot, broccoli, blomkål)
33740 Grytrotfrukter KRAV   2x2,5
 (svensk gul/orange morot, svensk palsternacka, purjolök skivad)
33706 Paprikamix strimlad röd/gul/grön KRAV 2x2,5
31709 Paprikamix strimlad röd/gul/grön  2x2,5
33734 Ratatouille KRAV   2x2,5
 (tomat i bit, squash tärn, aubergin tärn, röd & grön paprika
 strimlad, skivad gul lök)
33730 Rotfruktsmix tärnad KRAV  2x2,5
 (svensk gul morot tärnad, svensk kålrot, rotselleri, svensk
 palsternacka, purjolök)
32102 Sommargrönsaker   2x2,5
 (svenska ärter, svensk skivad morot, blomkål)
32105 Soppgrönsaker tärnade  2x2,5
 (svensk morot, purjolök, rotselleri, svensk palsternacka)
33743 Ugnsgrönsaker KRAV   2x2,5
 (svensk gul & orange morot, broccoli, rödlök i bitar,
 svensk tärnad kålrot)
710028 Wokmix KRAV   8x0,500
 (svensk gul/orange morot, svensk palsternacka, broccoli,
 haricots verts)
33731 Wokmix Hong Kong KRAV  2x2,5
 (svensk gul/orange morot, svensk palsternacka strimlad,
 purjolök tärnad, röd paprika tärnad, haricots verts)
33744 Ärter, majs, paprika KRAV  2x2,5
 (svenska ärter, majskorn, paprika röd tärnad)

Vi har arbetat med ekologisk, KRAV-godkänd  
produktion sedan 1994. Våra ekologiska produkter förses 
alltid med KRAV-märktet och/eller EU-ekologiskt (EU-lövet) 
vilket betyder att produkten är tredjepartcertifierad.

Läs mer om ekologiskt på magnihill.se/eko

Kryddor
Art.nr Produkt    Frp/kg
33903 Dill hackad EKO   20x0,075
34418 Dill hackad    5x1,0
33902 Gräslök hackad EKO   20x0,075
33901 Persilja hackad EKO   20x0,075
34417 Persilja hackad   5x1,0

Svamp
Art.nr Produkt    Frp/kg
33750 Champinjon skivad KRAV  2x2,5 kg
34301 Kantareller hela   5x1,0 kg
34308 Karl Johan hela   5x1,0 kg 
34311 Karl Johan bit   5x1,0 kg
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Frukt & bär
Art.nr Produkt    Frp/kg
33627 Ananas tärnad EKO   2x2,5
910025 Aroniabär KRAV   16x0,200
33633 Björnbär KRAV   5x1,0
33401 Björnbär    2x2,5
150429 Björnbär    12x0,750
33784 Bärmix med mango EKO  5x1,0
 (jordgubbar, havtorn, mango) 
790425 Granatäpplekärnor KRAV  16x0,250
33207 Granatäpplekärnor   5x1,0
33613 Hallon hela & brutna KRAV  2x2,5
33101 Hallon hela    2x2,5
110429 Hallon hela    12x0,750
829325 Hallon / Mango tärnad   16x0,300
920425 Havtorn KRAV   16x0,225
33312 Havtorn    5x1,0
33610 Jordgubbar KRAV   2x2,5
106029 Jordgubbar KRAV   6x0,850
33001 Jordgubbar    2x2,5
100429 Jordgubbar    12x0,750
33306 Krusbär gröna   2x2,5
33634 Körsbär KRAV   2x2,5
33628 Mango tärnad syrlig EKO  2x2,5
828525 Mango tärnad EKO   16x0,225
828529 Mango tärnad KRAV   6x0,750
34008 Mango tärnad   2x2,5
828725 Mango tärnad   16x0,300
33201 Plommon halvor   4x2,5
33622 Rabarber skivad KRAV   2x2,5
33206 Rabarber skivad   2x2,5
34103 Skogsbärsblandning   4x2,5
 (blåbär, björnbär, svarta & röda vinbär)
840429 Skogsbär    12x0,750  
 (hallon, blåbär, björnbär, svarta & röda vinbär)
33631 Sommarbär KRAV   2x2,5
 (jordgubbar, björnbär, blåbär) 
33302 Vinbär röda   2x2,5
33630 Vinbär svarta KRAV   5x1,0
33303 Vinbär svarta   4x2,5
33626 Äpple klyftad KRAV   2x2,5
33203 Äpple klyftad   2x2,5
33624 Äpple tärnad KRAV   2x2,5
33205 Äpple tärnad   2x2,5

Våra ekologiska & KRAV-märkta lösfrysta purétoppar består 
av 100% ren råvara som är varsamt passerad till en slät puré 
utan bitar. Puréerna är rena, osötade och utan tillsatser.
Purétopparna är goda att äta som de är och påminner om 
isglass. Våra fruktpuréer är perfekta att göra smoothie eller 
glass på. Grönsakspuréerna används för att snabbt göra en 
matig soppa eller i grytor. 

Frukt- & grönsakspuréer
Art.nr Produkt    Frp/kg
33646 Blomkålspuré KRAV   2x1,0
33647 Broccolipuré KRAV   2x1,0
33645 Hallonpuré KRAV (värmebehandlad) 2x1,0
33648 Jordgubbspuré KRAV   2x1,0
33644 Lökpuré KRAV   2x1,0

Kontakta oss
Vi samarbetar med Ekologiska Säljbolaget som ansvarar för försäljning 
inom foodservice och retail. Vänligen kontakta:

Leif Olausson 
Ansvarig foodservice / retail
070-399 06 78
leif@ekologiskasaljbolaget.se

Sandra Lund
KAM foodservice
070-757 92 46
sandra@ekologiskasaljbolaget.se

Sofia Widner
KAM foodservice
070-654 33 01
sofia@ekologiskasaljbolaget.se

Jimmy Möller 
KAM foodservice
070-654 33 09
jimmy@ekologiskasaljbolaget.se

Ingela Anjou
Anbudsadministratör
073-983 48 65
ingela@ekologiskasaljbolaget.se

Inget svinn! Använd bara det du behöver och lägg tillbaka 
resten in i frysen.  Med våra produkter slipper du skala 
och hacka. Allt det goda, smak, aromer och näringsämnen 
bevaras.



Vi får tiden att stå still

Precis så är det! Vid infrysning av nyskördade råvaror bevarar 
vi såväl alla näringsämnen som allt det goda. Detta gör att vi 
kan erbjuda ett ”färskt” utbud av grönsaker, bär och frukt - året 
runt!

Fryst är fräscht. Länge.

- Djupfrysning är en skonsam metod som ger lång håll-
barhet.
- Inget svinn! Använd bara det du behöver.
- Allt det goda, smak, aromer och näringsämnen bevaras.
- Råvaran skördas när den är som bäst.
- Djupfrysning kräver inga konserveringsmedel.
- Med våra produkter slipper du skala, hacka och har   
mer tid över till annat!

Magnihill AB | Hjortvägen 61 | 253 55 Mörarp | 042-32 98 80 | info@magnihill.se | www.magnihill.se

Vi får tiden att stå still
Precis så är det. Vid infrysning av nyskördade 
råvaror bevarar vi såväl alla näringsämnen som 
allt det goda. Detta gör att vi kan erbjuda ett 
”färskt” utbud av grönsaker, bär och frukt - året 
runt!
 
Med denna receptsamling vill vi inspirera till ett 
enkelt, prisvärt och smakrikt sätt att använda 
djupfrysta produkter från växtriket i mat- 
lagningen. Utan att kompromissa med kvalitén.
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