
Det är bara en myt att färsk fisk 
är bättre än fryst...!

Använd fryst fisk! 



Inget spill

Lätt att ha på lager

Enkelt att portionera

Enhetliga bitar

Jämn vikt

Bra bakteriologi

Enkelt att kostnadsberäkna

Sänk matkostnaderna och 

skona samtidigt miljön



Använd fryst fisk! 

Vi är stolta över vår frysta fisk, eftersom den kommer från 
de iskalla nordiska haven med bra tillväxtförhållanden, 
som ger en god fisk av hög kvalitet.
HÄLLEFLUNDRA OCH TORSK FÅNGAS I DEN KALLA ATLANTEN (FAO 21 OCH 27):
•	 Royal	Greenland	 rekommenderar	fisk	 från	haven	 runt	oss.	Det	 iskalla	vattnet	 i	
Nordatlanten	ger	en	långsam	tillväxt	och	en	bättre	och	fastare	köttstruktur.	Fisken	
är	rik	på	nyttiga	fetter,	vitaminer	och	mineraler,	inklusive	bland	annat	omega-3	
och	D-vitamin.	

•	 GLASERING: Vår	naturfisk	är	 glaserad	med	ett	 tunt	 lager	vatten	 för	 att	 skydda	
fisken.

•	 PORTIONSSTORLEKAR:	I	vårt	sortiment	erbjuder	vi	små	delikata	fiskbitar	som	gör	
det	enkelt	att	justera	mängden	till	olika	portionsstorlekar	=	inget	spill!

•	 NATURELL FISK: Vi	har	ett	stort	utbud	av	fisksorter	skurna	i	filéer,	portionsbitar	och	
ryggfiléer.

•	 LEVERANSSÄKERHET: Vi	levererar	fryst	fisk	hela	året!	Oavsett	årstid	kan	du	alltså	
erbjuda	fisk	på	menyn.

•	 BRA PRIS: Mindre priskänslighet med hänsyn till säsong, väder och kvoter – fisken 
förvaras	ju	i	frysen.

•	 FISKE:	Fisk	som	fångas	långt	från	land	filéas	och	fryses	direkt	ombord	på	båten	för	
att	säkerställa	fiskens	kvalitet.	När	det	gäller	kustnära	fiske	levereras	fisken	helt	
färsk	till	våra	lokala	fabriker	på	Grönland,	där	den	omedelbart	filéas	och	fryses.	
Båda metoderna garanterar mat med hög kvalitet och leveranssäkerhet!

...så	får	du hög kvalitet, jämna storlekar, 
bra pris –	och	så	slipper	du	betala	för	spill!

....	Visste	du	att	det	bara	i	livsm
edels-

branschen	slängs	bort	flera	hu
ndra	ton	

mat varje år?



Fryst	fisk	håller	hög	kvalitet
-	eftersom	färskheten	bevaras!

•	 Färskheten bevaras: Den frysta fisken 
fryses omedelbart efter fångsten, 
vilket	gör	 att	 färskheten	bevaras,	 ef-
tersom den bakteriologiska processen 
inte startar. 

•	 Kontrollerad	 bakteriologi: Vi säker-
ställer kvalitet och  bakteriologi direkt 
innan infrysning

•	 Bättre konsistens och köttstruktur: 
Den	färska	fisken	fraktas	i	upp	till	en	
vecka	 innan	 den	 hamnar	 hos	 fisk- 
handlaren,	 och	 under	 den	 tiden	
genomgår den en bakteriologisk  
process	som	påverkar	köttets	struktur	
och konsistens. Den frysta fisken be-
håller	sin	konsistens	och	struktur.

•	 Lätt att hantera:	 Fryst	 fisk	 är	 redan	
förarbetad och kan serveras omedel-
bart.

När det är fryst är det alltid 
färskt! 

Visste du att:

-		 fisk	som	förvaras	vid	

 0°C har en hållbarhetstid  

 på 10 dygn

-		 fisk	som	förvaras	vid	

 ½°C har en hållbarhetstid

 på 7½ dygn

-		 fisk	som	förvaras	vid

 10°C har en hållbarhetstid 

 på 1½ dygn?

Källa: 
Danske	Fiskeres	P

roducent	Organisa
tion

Det är bara en myt att färsk fisk är bättre än fryst fisk. I 
många	 fall	 har	 de	 frysta	 produkterna	 faktiskt	 ett	 högre	
näringsvärde än de färska – och fördelarna är många:

Hitta massor av recept på 

www.royalgreenland.com/foodservice

...Visste	du	att	snabbfrysning	s
äkerställer	

fiskens höga kvalitet och innehåll av 

vitaminer och näringsämnen?



•	 Genom	 att	 använda	 fryst	 fisk	 kan-
mängden	matavfall	minimeras	 avse-
värt eftersom endast den mängd fisk 
som ska användas den dagen behövs 
tinas.	 Fisken	kan	också	användas	di-
rekt från frysen, men ätkvaliteten är 
bäst i tinat tillstånd.

•	 Hållbarheten	 på	 fisk	 är	 mycket	 kort	
och	 vissa	 fisksorter	 är	 säsongs- 
beroende. Med fryst fisk i frysen kan 
fisk serveras till matgästerna året 
runt,	oavsett	årstid.

•	 Det	finns	många	myter	om	fryst	fisk,	
till exempel att fiskens kvalitet och 
smak påverkas negativt, men tack 
vare den snabba infrysningen i prin-
cip direkt efter fångsten, garanteras 
kvaliteten och innehållet av vitaminer 
och näringsämnen. Därför är fiskens 
kvalitet och hälsofördelar lika stora 
som med färsk fisk.

•	 Fördelarna	 med	 fryst	 fisk	 är	 många	
och genom att välja fryst fisk av hög 
kvalitet	kan	du	alltså	både	garantera	
en	bra	matupplevelse	för	dina	gäster	
och samtidigt sänka kostnaderna och 
skydda miljön tack vare att mängden 
avfall minskas.

Minimera ditt matspill
med fryst fisk!… 

Matavfall i livsmedelssektorn är stort, vilket delvis beror på 
den korta hållbarheten på livsmedel, ett varierande antal 
matgäster och bristande planering. 

Släng inte bort mat! 

Genom	att	använda	fryst	fisk	kan	du	

minimera mängden matspill avsevärt. 

Fryst	fisk	ger	samtidigt	en	flexibilitet	i	köket

...Många frysta fördelar: hög kvalitet, 

mindre matavfall, större flexibilitet och 

ett bra pris!



All	Natural
-	Din	garanti	för	en	100%	
naturlig	produkt
Du	har	kanske	sett	att	Royal	Greenlands	förpackningar	med	naturell	
fisk	är	märkta	med	en	All	Natural	logo? 
Denna	märkning	är	din	garanti	för	att	produkten	lever	upp	till	våra	
principer om renhet, hållbarhet och livsmedelssäkerhet.

Principer	för	All	Natural:
 
1.  Renhet
	 -		Utan	konstgjorda	tillsatser:	Fisken	är	ren,	naturlig	och	helt	fri	från	tillsatser.
	 -		Glasering:	Produkten	är	glaserad	med	rent	vatten	för	att	skydda	den	under 

 transport och lagring.

2.  Hållbarhet
	 -		Fisken	är	fångad	inom	fastställd	kvot:	All	fisk	från	vårt	eget	fiske	fångas	
  inom kvoten. 
	 -		Detta	är	även	ett	absolut	krav	för	våra	handelsprodukter.
 - Spårbarhet: Vi kan spåra råvaror, förpackningar och ingredienser tillbaka 
  till leverantören och vid behov, även tillbaka till källan.

3.  Livsmedelssäkerhet
	 -		Kvalitetskontroll:	Alla	våra	produkter	genomgår	en	grundlig	kvalitetskontroll.
	 -		Kvalitetscertifikat:	Alla	större	produktionsanläggningar	är	certifierade	enligt
	 	 BRC	(British	Retail	Consortium)	och/eller	IFS	(International	Food	Standard). 

När	du	väljer	naturell	fisk	från	Royal	Greenland	får	du	en	högkvalitativ	
och	en	helt	igenom	naturlig	produkt.	Du	kan	även	lita	på	att	fisken	är	
fångad	på	ett	ordentligt	och	ansvarsfullt	sätt.

Läs	mer	om	All	Natural	på	www.royalgreenland.se



•	 Naturell	fisk	glaseras	ofta	med	vatten	
för att säkra färskheten och kvaliteten. 
Fisken försämras inte av glaseringen 
utan	 tvärtom fungerar	 det	 som	 en	
slags förpackning/skyddande hölje 
runt	fisken.	Mängden	skyddande vat-
tenglasering kan variera beroende av 
fiskens struktur	och	yta.

•	 Alla livsmedel ska märkas med netto-
vikt och eftersom glasering betraktas 

 som förpackning får den inte medräk-
nas i nettovikten. Källa: Livsmedelsverket.

•	 Nettovikten är den enda intressanta 
viktangivelsen för kökspersonalen/
inköpsansvariga, eftersom den anger 
den faktiska mängden fisk i förpack-
ningen.

•	 Nettovikten är alltid tydligt i vårt  
sortiment.

Vet	du	hur	mycket	fisk	du	köper? 

Vad 
är nettovikt
-	och	vad	är	
glasering?

Betalar du 
för vatten? 



Royal	Greenland	Sweden	AB	·	Jägersrovägen	151	c	·	SE-213	75	Malmö

www.royalgreenland.se	-	foodservice

Royal	 Greenland	 har	 sina	 djupa	 rötter	 i	 det	 grönländska		 
samhället	och	är	en	av	världens	ledande	producenter	inom	
fisk-	 och	 skaldjur.	 Med	 utgångspunkt	 i	 vår	 historia,	 våra	
kvalitetskrav	 och	 vår	 tillgång	 till	 unikt	 råmaterial,	 kan	 vi	
erbjuda	 dagens	 konsument	 ett	 fullsortiment	 av	 fisk	 och	
skaldjur.	 Våra	 produkter	 fångas	 med	 ansvarsfulla	 fångst-
metoder, enligt de officiellt satta kvoterna och med hänsyn 
till de särskilda miljöförhållanden som råder i varje område.

01
.0
4.
20
16


