Säsong året om med Magnihills frysta svenska produkter

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

HOS OSS FINNS DET MYCKET SVENSKT ATT VÄLJA PÅ

Morotsmix 1 kg - 2,5 kg

Rotfrukter 500 g - 2,5 kg

Palsternacka 1 kg

Gulbeta 1 kg

Wokgrönsaker 2,5 kg

Lingon 2,5 kg

Rödbeta 1 kg

Ärter 350 g - 2,5 kg

Blåbär 250 g - 2,5 kg

Sockerbeta 1 kg

Jordärtskocka 300 g - 1 kg

Rotfruktsmix 2,5 kg
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Säsong året om med Magnihills frysta svenska produkter
Svenska grönsaker:

ART.NR		PRODUKT			FP/KG

33787		
Gulbeta klyftad KRAV		
5x1,0
33791		
Jordärtskocka skivad KRAV
5x1,0
963519		
Jordärtskocka skivad KRAV
12x0,3
33741		
Kålrot tärnad KRAV		
2x2,5
31207		Kålrot tärnad 			2x2,5
33710		
Morot skivad KRAV		
2x2,5
33705		
Morot strimlad KRAV		
2x2,5
31009		Morot strimlad		2x2,5
31002		
Morot skivad slät		
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 hushåll KRAV		
18x0,35
31102		Ärter hushåll 			2x2,5
31101		Ärter små			4x2,5
570029		Ärter hushåll			12x0,75
33733		
Morotsmix klyftad KRAV
5x1,0
		(morot orange & gul)
32118		
Morotsmix klyftad 		
2x2,5
		(morot orange & gul)
33735		
Rotfrukter rustika KRAV
2x2,5
		(morot, palsternacka, rödbeta)
685116		
Rotfrukter rustika KRAV
10x0,5
		(morot, palsternacka, rödbeta)
32107		
Rotfruktsmix grovskuren
4x2,5
		(morot orange & gul, palsternacka)
33745		
Wokgrönsaker KRAV 		
2x2,5
		(morot, polkabeta, palsternacka, sockerbeta)
32100		
Ärter / morötter tärnad
2x2,5

Från frö till färdig fryst produkt…

Magnihill är ett svenskt familjeföretag som ligger i nordvästra
Skåne, grundat 1957. Under årens lopp har Magnihill förvandlats
från ett traditionellt jordbruk till en specialist på förädlade frysta
grönsaker, frukter och bär. Magnihill har arbetat med
ekologisk, KRAV-godkänd produktion, till industri och storhushåll
sedan 1994.
Magnihill har kontraktsodlingar i Skåne, Blekinge, Halland och
Gotland för att täcka marknadens behov och snabbt kunna anpassa skörden till efterfrågan.

Nära, äkta och inspirerande

- Vi bygger långsiktiga samarbeten med våra odlare, förklarar
Wiveca Almgren, VD & ägare. Våra kärnvärden är nära, äkta och
inspirerande. Vi vill inspirera till att odla mer här i Sverige och jag
tror definitivt att vi närmar oss en punt då gästerna på restaurangen och konsumenten i butiken böjrar värdera ursprung och
kvalité inte bara pris.

Hållbar produktion baseras på samarbete

Förutom kontraktsodling har Magnihill nära och långsiktiga
samarbeten med utländska producenter och leverantörer.
Magnihill importerar bär, frukt och grönsaker där råvaran växer
som allra bäst och från de områden som har en hög kvalité.

Svenska bär:

ART.NR		PRODUKT			FP/KG

33625		
Blåbär vilda KRAV		
2x2,5
140425		
Blåbär vilda KRAV 		
16x0,25
140416		Blåbär vilda			10x0,5
33402		Blåbär vilda			2x2,5
33629		
Lingon vilda KRAV		
2x2,5
33404		Lingon vilda 			2x2,5

Magnihill AB, Hjortvägen 61, 253 55 Mörarp

Morotssådd i Löddeköpinge, Skåne.
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