
Find opskrifter og inspiration på www.royalgreenland.com/foodservice

All Natural 
- Din garanti for et 
100% naturligt produkt
All Natural seglet er din garanti for, at produktet lever op 
til det naturlig og til vores grundlæggende principper om...

- renhed
- bæredygtighed 
- fødevaresikkerhed. 

Når du vælger naturfisk fra Royal Greenland får du et 
højkvalitets-produkt, som er naturligt fra inderst til yderst og 
samtidigt kan du stole på, at fisken er fanget på en ordentlig 
og ansvarlig måde.

Nyheder

• Nettovægt den viser hvor 
 meget fisk der er i emballagen. 
• Royal Greenland garanterer at du kun 
 betaler for nettovægt fisk.
• Naturfisk bliver ofte glaseret med vand for at 
 sikre friskhed og høj kvalitet. Glasering forringer 
 ikke fiskens kvalitet. Tværtimod.

- I vores sortiments-
mærkning fremgår 
altid nettovægt 
uden glasering.

Sej tern
ca 8g
6 kg/krt - nettovægt
Vare. nr. 133 074 008

NYHED!

Rødspættefileter uden sort skind
80 - 120g 
5 kg/krt - nettovægt
Vare. nr. 123 631 080

NYHED!

Nye lokalt producerede produkter
Enkeltfrosne produkter

Lokalt produceret: på Royal Greenlands fabrik i Polen
Tern: egen produktion af blokke af friske sejfiléter fra Danmark og Norge

MSC certificerede produkter
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Torske portioner, (formet)
sprødpaneret, forstegt  
100g, 65% fiskeandel
5 kg/krt
Vare. nr. 153 055 100

Sej panetter 
sprødpaneret, forstegt  
ca. 50g, 65% fiskeandel
5 kg/krt
Vare. nr. 153 044 050

Sej filét portioner, 
sprødpaneret, forstegt  
80 - 100g, 65% fiskeandel
5 kg/krt
Vare. nr. 153 044 100

NYHED! NYHED! NYHED!

Brug frossen fisk? 

høj kvalitet

intet spild

altid på lager

nem at dosere

ensartede stykker

vægt garanti

Nye lokalt producerede produkter
Enkeltfrosne produkter

Lokalt produceret: på Royal Greenlands fabrik i Polen
Høj fiskeandel (65%)

Ovnklar: ny sprød og velsmagende panering
MSC certificerede produkter

Clean Label principperne
- Udelukkende naturlige ingredienser - Autentisk smag 
- Naturligt udseende 
Vi har skabt færdigretter med holdning. Derfor er vores Clean Label 
sortiment udelukkende fremstillet af naturlige ingredienser.

 Når du vælger Royal Greenland 
 Clean Label produkter får du:
• Produkter helt uden tilsætningsstoffer – uden meromkostninger
• Et sortiment af gode kvalitetsprodukter – der smager helt naturligt
• Et naturligt udseende – som om du havde lavet det selv


