
68 M AG A SIN M ÅLTID

ANNONS I SAMARBETE MED ROYAL GREENLAND ANNONS I SAMARBETE MED ROYAL GREENLAND

I februari lanserade Royal Greenland fem nya fiskprodukter. 
De har utvecklats speciellt för den svenska offentliga sektorn

för att öka antalet fiskrätter på menyerna.

Mer fisk i de
offentliga köken

MARIANNE Kragh Rottboell, mark-
nadschef på Royal Greenland, berättar 
att de har stort fokus på den offentliga 
sektorn i Sverige.

– Vi vet att det kan vara svårt att få 
in tillräckligt med fisk på menyerna. 
Vi vet också att de offentliga köken 
tänker på kostnader och kalkylerar 
mycket. Vi har försökt att vara lyhörda 
och tagit fram produkter som hoppas 
ska vara intressanta för den offentliga 
sektorn.

Det handlar om fem spröd- eller 
tempurapanerade produkter i va-
rierande storlekar med olika an-
vändningsområden. Produkterna 
innehåller 65 procent MSC-certifierad 
fisk, i linje med Royal Greenlands håll-
barhetsstrategi, och är dessutom ägg-
fria och i fyra fall laktosfria, vilket gör 
att köken inte behöver ha många olika 
produkter i lager. Dessutom ingår de 
i Royal Greenlands Clean Label-sor-
timent, vilket betyder att de är gjorda 
utan konstgjorda tillsatsämnen.

– Det är saftig och god fisk med en 
krispig och välsmakande panering, 
säger Marianne. 

De sprödpanerade torsk- och sej-

panetterna väger ungefär 50 gram. 
Fishnuggets är gjorda på Alaska 
pollock väger cirka 26 gram och den 
sprödpanerade sejen och den tempura-
panerade sejfilén är lite tyngre med 
78 gram respektive 100 till 130 gram. 
Storleken på bitarna är anpassade 
dels för att vara kostnadseffektiva för 
köken och dels för att lättare kunna 
göra attraktiva måltider för till exem-
pel barn.

– Köken behöver bara ta ut så 
mycket de behöver ur frysen, varken 
mer eller mindre. Allt är förstekt och 
därför lätt att hantera och tillaga. Det 
är i princip bara att flytta produkterna 

från frysen till ugnen och laga tills 
kärntemperaturen är 65 grader. Här 
kan köken spara tid. Det är också bra 
produkter att ha på lager i frysen när 
något oplanerat behöver tillagas. 

Royal Greenland har tagit fram 
smakfulla serveringsförlag där produk-
terna kan användas i både moderna 
sammanhang inspirerade av street food 
och mer klassiska och traditionella 
uppläggningar. På deras hemsida finns 
receptförslag med både asiatiska och 
nordiska smaker. Produkterna finns 
också i Mashie med närings-, kostnads- 
och klimatberäknade recept. 

– Jag hoppas att köken kommer 
att välkomna produkterna och att de 
kommer att hjälpa dem att laga kre-
ativa och välsmakande nya rätter till 
sina menyer, och att vi kan inspirera 
med nya sätt att laga maten.

Hon fortsätter:
– De offentliga köken är mycket 

viktiga kunder för oss. Vi har hög 
prioritet kring dem och vi kommer att 
fortsätta med produktutveckling och 
skapa lösningar för dem framöver, allt 
för att möta de specifika krav och ut-
maningar som finns. ◉

”Vi har försökt 
att vara lyhörda 

och tagit fram 
produkter som 

hoppas ska vara 
intressanta för 
den offentliga 

sektorn”

Mer information och recept: www.royalgreenland.com/sv/foodservice

Asiatisk 
nudelsallad med 
fisknuggets.

Torskpanetter med 
grovmosad potatis 

och sallad.

Burgare med 
sprödpanerad sej, 
edamamemos och 

morotssallad

Pastasallad 
med spröd-
panerade 
sejpanetter.

Mangosallad med 
tempurapanerad 

sejfilé och råris.


