
Frikadeller  med 
alverdens smage

Mester’s 
udvalgte 

frikadeller
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frikadeller

Frikadeller
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Oksekøds-
frikadeller, 
økologiske, 40 g

Frikadeller, 
pandestegte, 60 g

Farserede 
porrer, 140 g

 Varenr. Varenavn Opbevaring Holdbarhed Antal/krt. Fokuskode
  70004108 Kalkunfrikadeller, 60 g F 270 dg 4 x 2 kg  
 70004140 Sandwich-frikadeller, 100 g F 360 dg 4 x 2 kg  
 70004187 Frikadeller, pandestegte, 60 g F 360 dg 4 x 2 kg 14.1.1
 70004188 Mini-frikadeller, pandestegte, 30 g F 270 dg 4 x 2 kg 14.1.2
 70004133 Mini-frikadeller, 12 g F 360 dg 4 x 2 kg  
 80001638 Farserede porrer, 140 g F 270 dg 2 x 4 kg  
 80004413 Oksekødsfrikadeller, økologiske, 12 g F 360 dg 3 x 1,8 kg  
 80004740 Oksekødsfrikadeller, økologiske, 40 g F 360 dg 3 x 1,8 kg  

Vores frikadeller er lavet med 
fokus på god smag, høj kvalitet 
og fødevaresikkerhed. 
Vi har gjort det nemmere for 

dig at servere en kvalitets- 
frikadelle, der passer din menu 
– så du kan fokusere på at 
være kreativ med tilbehøret.

Du kan finde inspiration
til serveringen i vores
mange opskrifter på
danishcrownprofessional.com.

Klassiske 
frikadeller

Sortiment:
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Mester’s udvalgte frikadeller 
er rørt fra bunden af præcis 
de samme ingredienser, du 
selv ville bruge: hakket grise-
kød, løg, rasp, æg, mel, mælk, 
salt og peber. Frikadellerne 
har et højt kødindhold og er 
ikke tilsat smagsforstærkende 
ingredienser.

Så kan du servere frikadeller, 
der smager præcis som de skal 
og ser ud, som var de hjemme-
lavede. Vi har nemlig formet 
og stegt frikadellerne, så de 
har et naturligt, rustikt ud-
seende. De skal blot varmes i 
ovnen og serveres med det til-
behør, der passer til din menu.

Og så kan du selvfølgelig både 
vælge mellem de almindelige 
varianter eller den økologiske 
frikadelle på 65 g. Fordi det 
ikke skal være så svært at sæt-
te økologi på menuen.

 Varenr.: Varenavn: Opbevaring Holdbarhed Antal/krt. Fokuskode
 80006215 Mester’s udvalgte frikadeller, 35 g F 360 dg 3 x 2 kg 14.1.2
 80006216 Mester’s udvalgte frikadeller, 65 g F 360 dg 3 x 2 kg 14.1.1
 80006311 Mester’s udvalgte frikadeller, økologiske, 65 g F 360 dg 3 x 2 kg 14.1.1.Ø

Mester’s 
udvalgte 
frikadeller, 
35 g

Mester’s 
udvalgte 
frikadeller, 
65 g

Mester’s 
udvalgte 
frikadeller, 
økologiske, 
65 g

Klassiske 
frikadeller

Mester’s udvalgte 
frikadeller

Sortiment:
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Frikadeller
I vores frikadellesortiment er 
vi ikke blege for at springe ud 
i nye tilberedninger og krydre-
de nylanceringer.

Vores frikadeller inspireret af 
forskellige verdenskøkkener 
gør det nemt for dig at give 
dine gæster en smagfuld 
spiseoplevelse. 

Prøv f.eks. vores spansk eller 
græsk inspirerede frikadeller 
eller de balkaninspirerede 
Cevapcici farsruller. 

Velbekomme!

Græsk inspirerede 
frikadeller, 65 g

Köfte, tyrkisk inspirerede 
frikadeller, 60 g

Cevapcici, Balkan 
inspirerede 
farsruller, 30 g

Frikadeller 
med alverdens smage

 Varenr.: Varenavn: Opbevaring Holdbarhed Antal/krt. Fokuskode
 80002273 Mini-frikadeller, græsk inspirerede, 25 g F 360 dg 3 x 2 kg
 80002272 Frikadeller, græsk inspirerede 65 g F 360 dg 3 x 2 kg 14.2.2
 70004438 Cevapcici balkan inspirerede farsruller, 30g F 360 dg 2 x 3 kg
 80004250 Frikadeller, spansk inspirerede, 65 g F 360 dg 3 x 2 kg 14.2.2
 80004959 Köfte, tyrkisk inspirerede frikadeller, 60 g F 360 dg 3 x 2 kg

Sortiment:


