Freshline
sortiment

Ekspertudtalelse
En konsekvens af vores innovation er, at vi
lærer mere og mere om kartoﬂerne. Derfor
kan vores medarbejdere fortælle dig præcise
detaljer om klargøring og madlavning. Vi er
glade for at dele denne viden og rådgive dig
afhængigt af dine behov. Uanset om du er på
udkig efter et tilberedt produkt eller blot
ønsker variationer, som du kan arbejde
videre med.

Enkelt, friskt og et
stort udvalg
Disse er de tre grunde til, at vores foodservice-kunder
vælger Peka. Vores kartoﬂer og kartoffelspecialiteter er alle
kølevarer, hvilket bevarer den optimale smag. Produkterne
har en holdbarhed på ﬂere uger i forpakningen.
Peka Kroef fokuserer udelukkende på produktion af kølede
kartoffelprodukter og er førende på det europæiske marked.
Vi kender kæderne, vi arbejder med – på samme måde som
en landmand kender sine egne kartoffelmarker.
Under navnet Peka Freshline lancerer vi et stort sortiment af forkogte kartoﬂer og
kartoffelspecialiteter på markedet, især til hotel- og restaurantbranchen, catering og
forplejning. Peka Freshline er resultatet af mange års erfaring, kombineret med de mest
avancerede produktionsteknikker. Med Peka Freshline tilbyder vi et stort udvalg;
fra kartoffelskiver til kartoffelmos og fra små provencalske kartoﬂer til luksusgratin.
Alle vores Freshline produkter er forkogte, uden konserveringsmidler og velegnede til
de ﬂeste tilberedningsmetoder såsom stegning i ovn eller på pande samt kogning.
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Almindelige
Ny
110282 Kartoffeltern 12 mm

112082 Kartoffelbåde

112682 Halve Kartofler

130582 Frokostkartofler med skæl

130295 Bagekartofler

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

4 stk.

Kartoffeltern, klar til anvendelse i salater
eller som tilbehør.

113282

Katoffelskiver 6 mm

2 kg

Kartoffelbåde, til at bage eller stege.

113782 Katoffelskiver 10 mm
2 kg

Halve kartoﬂer med en blødere konsistens.
Specielt velegnet til skoler og ældrepleje.

Forkogte kartoffelskiver, løstpakket for
lettere håndtering.

Kartoffelskiver med rustikt look.

117082 Petit Parisiennes

117282 Midi Parisiennes

117382 Party Parisiennes

2 kg

2 kg

2 kg

Naturlige minikartoﬂer, herlige som kogt
eller stegt.

117582 Pariser Kartofler

117682 Diner Kartofler

2 kg

2 kg

Lille kogekartoffel, kan tilberedes på få
minutter.
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Bagekartoﬂer, 4 stk. pr. pakning
225-275 g/stk. Idelle som tilbehør til BBQ
eller på grillmenu.

114982 Kartoffelskiver 8 mm
2 kg
(løstpakket)

Kartoffelskiver klar til anvendelse.

Proﬁleret minikartoffel, mindste
kartoffelformat.

Små ﬁne kartoﬂer med skræl.

Naturlig fast lille kartoffel.

Almindelig middagskartoffel, gammeldags
lækkert tilbehør på bordet.
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Flødekartoﬂer

131783
2 kg

Flødekartofler

En klassiker med ægte ﬂøde. De skal blot
gratineres med ost inden tilberedning i
ovnen.

137864 Rolls Flødekartofler
2 x 700 gr
Flødekartoﬂer Rolls, er skærefaste, møre
kartoffelskiver i lækker ﬂødesauce til en
unik ”home-made” servering.

131883
2 kg

Flødekartofler Deluxe

Kan gratineres med ost og tilberedes i
ovnen.

138483
2 kg

Flødekartofler med rød
Paprika Peber

Middelhavs-ﬂødekartoﬂer med paprika,
sød, rød peber og ost.

143483
2 kg

Flødekartofler Grønne
Asparges

Lækker ﬂødekartoffel med grønne asparges.
Tilfører et lækkert og farverig twist til Deres
menu.
I sortiment fra april til oktober.

Specialiteter

134583
2 kg

Flødekartofler med
Grøntsager

Flødekartoﬂer fulde af smag, med gulerod,
porre, pastinak og knoldselleri.

138583
2 kg

Flødekartofler med Trøffel

Flødekartoﬂer med trøffel og champignoner.
Luksustilbehør ved vildt- eller festmenu.

143983
2 kg

Flødekartofler med
Raclette Ost

Flødekartoﬂer med raclette ost og bacon.
I sortiment fra oktober til april.

118382
2 kg

Ovn Kartofler

Små skrællede kartoﬂer med olie og
margarine. Efter tilberedning i ovn har de
en herlig smag og smuk farve.

134082 Kartoffelbåde med Skræl i
2 kg
Olie
Kan tilberedes direkte fra emballagen på
stegepanden eller i ovn.

131383 Pommes Sautées med
2 kg
Bacon og Løg
Kartoffelskiver med løg og bacon, perfekt til
at stege på panden.

132682 Pommes Sautées med Olie
2 kg
Kartoffelskiver i olie. Steges på pande eller
tilberedes i ovn.

134983 Mexicanske Kartofler

135583 Kartoffelmos

2 kg

2 kg

Halverede kartoﬂer med skræl i rig, krydret
marinade med kraftig smag.

Frisk kartoffelmos, autentisk opskrift med
ægte smør, mælk, salt og peber.

137964 Rolls Rösti

138282 Halve Kartofler med Skræl

138682 Provence Kartofler

2 x 700 gr

2 kg

2 kg

Rolls Rösti, er skærefaste revet kartoﬂer
med løg og ost, som man selv kan skære
op i skiver, stege på panden og servere på
en unik måde.

Halve kartoﬂer med skræl,tilføjet en smule
olie, salt og peber.

Små kartoﬂer tilberedt i olie med
autentiske krydderurter fra Provence, der
giver en herlig smag. Lækre fra ovnen.

Ny

138783 Kartoffelbåde med Skræl
2 kg
og Rosmarin

141183 Home Made Potatoes

146183 Halve Kartofler til stegning

2 kg

2 kg

Kartoffelbåde med skræl og rosmarin.
Groft skåret kartoffelstykker tilsat olie.
Under tilberedningen bliver rosmarinsmagen Perfekt efter 6-10 minutter på pande.
fuldstændig optaget i kartoﬂerne.
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Forkogte og kølede kartoﬂer. Til stegning.
Tilsat rapsolie. Anbringes i ildfast fad og
steges i ovnen.
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Almindelige

Indhold

110282 Kartoffeltern 12 mm

2 kg

112082 Kartoffelbåde

2 kg

112682 Halve Kartofler

2 kg

113282 Katoffelskiver 6 mm

2 kg

113782 Katoffelskiver 10 mm

2 kg

114982 Kartoffelskiver 8 mm (løstpakket)

2 kg

117082 Petit Parisiennes

2 kg

117282 Midi Parisiennes

2 kg

117382 Party Parisiennes

2 kg

117582 Pariser Kartofler

2 kg

117682 Diner Kartofler

2 kg

130582 Frokostkartofler med skæl

2 kg

130295 Bagekartofler

4 stk.

Flødekartofler

Indhold

131783 Flødekartofler

2 kg

131883 Flødekartofler Deluxe

2 kg

134583 Flødekartofler med Grøntsager

2 kg

137864 Rolls Flødekartofler

2 x 700 g

138483 Flødekartofler med rød Paprika Peber

2 kg

138583 Flødekartofler med Trøffel

2 kg

143483 Flødekartofler Grønne Asparges *

2 kg

143983 Flødekartofler med Raclette Ost **

2 kg

Specialiteter

Indhold

118382 Ovn Kartofler

2 kg

131383 Pommes Sautées med Bacon og Løg

2 kg

132682 Pommes Sautées med Olie

2 kg

134082 Kartoffelbåde med Skræl i Olie

2 kg

134983 Mexicanske Kartofler

2 kg

135583 Kartoffelmos

2 kg

137964 Rolls Rösti

2 x 700 g

138282 Halve Kartofler med Skræl

2 kg

138682 Provence Kartofler

2 kg

138783 Kartoffelbåde med Skræl og Rosmarin

2 kg

141183 Home Made Potatoes

2 kg

146183 Halve Kartofler til stegning

2 kg

Ovn

Kombiovn

Glutenfri

Mikrobølgeovn

Vandbad

Tilberedning

Allergener

Tilberedning

Allergener

Tilberedning

Allergener

Stegepande

Friture

Ovnstegning/Pandestegning

Mælkefri * I sortiment fra april til oktober. ** I sortiment fra oktober til april.
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