FOODSERVICE

Välkommen till Daloon Foodservice
LUNCHEN är en av dagens allra viktigaste måltider.
Därför har vi en mission. Vi vill skapa ett universum av
inspiration för de LUNCH-trender, som gäller just nu
på restauranger, i skolor, på caféer, på gatuplanet och,
inte minst, på to-go-marknaden.
Det gör vi med ett matprofessionellt sortiment,
som kännetecknas av att det har nyanserad smak,
ger textur och, inte minst, är flexibelt när det gäller
variation och portionsstorlekar.
Det innebär att du på köpet får LUNCH-inspiration
och menytips om moderna snacks, hela måltidslösningar, matiga sallader, aptitretare och andra goda
mättande måltider som är tillredda med stor omsorg.

Daloon Foodservice

Vårrullar med grönsaker med kyddig
rödkåls & fänkålssallad i sötsur marinad
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Välkommen till

LUNCH & RESTAURANG
LUNCH i ugnen
I den lilla lunchmatsalen är det viktigt med
kort tillagningstid. Ofta finns det bara en
ugn att tillgå och vi visar därför här hur
man kan skapa mycket smak och stor variation med mini- och maxirullar. Rätterna
är därmed inbjudande och går snabbt att
lägga upp på fat eller tallrik. Som fyllig
huvudrätt, eller snacks till möten...

Vårrullar med nötkött och spetskålswraps

Vårrullar med grönsaker och små pastaknyten,
serverat med sötsur sås

Veganska
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Velkommen til

LUNCH & RESTAURANG

Gott med grönt
Många restauranger går mot grönare
tider. Det handlar om att inkludera
grönsakerna på nya och spännande sätt
genom att göra maten till en gastronomisk
upplevelse i vardagen. Det ställer stora
krav på variation och kreativitet. Med
luftiga och proteinrika suffléer, ekologiska
vårrullar och köttfria biffvariationer slår vi
här ett extra slag för den goda smaken på
restauranger.
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Ekologisk vårrullar serverat med bönmolesås

Nachobiff med avokado och grillade bifftomater

Spring Rolls Maxi ”To Go” med topping av svamp, ris och bladselleri

Spring Rolls med grönsaker
serverat med vildris och
asiatisk gurksallad med
mynta och ingefära
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Välkommen till

SKOLOR

Energi för skoldagen
Skoldagar kan vara långa. Det är viktigt
att ha fokus på flera koncentrationshöjande måltider under en hel dag.
Därför inspirerar vi här till kompletta
lunchmåltider och kommer med idéer
om små paussnacks och mellanmål som
håller blodsockret i schack och därmed
ökar inlärningsförmågan. I de här mattipsen har vi lagt extra vikt vid smaken,
på att göra rätterna matnyttiga och lite
mer kryddstarka.

Ekologiska vårrullar med rödkålssallad,
äpple och timjandressing

Vårrullar med nötkött och spetskålswraps

Vegetariska vårrullar med grönsaker och kryddig spetskålssallad
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Salladsbowl med Sweet Potato falafel, quinoa och grillade tomater
Vårrullar Maxi med kålrabbisallad och sesamdipp

Majs-tortillawrap med Nachoburger,
nachoscrumble och kikärts-tacosås
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Välkommen till

CAFÉ & TO GO
Mat på gatuplanet
Här har vi gjort vårt sortiment mer
fartfyllt, streetsmart och cafévänligt.
Därför kommer inspirationen till menyerna som du hittar här från de mat- och
serveringstrender som är viktiga just
nu på matscenen – mer gatumat, fler
vegetariska rätter, många menyer
för delning och en snackskultur med
”munsbitar och smaker”.

Vårrullar fylld med ruccola topping

Mexikanskt inspirerad nacho burger

Spring Rolls med nötkött serverat med
bakad spicy lök och ris med grön curry
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Mini Samosa med dadel dip och sallad med kikärtor och rödbetor

Ekologiska minirullar med spicy pärlkornssallad

Minirullar med grönsaker serverat med chilimajonnär,
sesam och färsk koriander
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Produktöversikt - vegetarisk/vegansk
Artikelnummer: 800245
Haugens artikelnummer: 276018

SAMOSAS
MED GRÖNSAKER

Vetemjöl, potatis (17 %), vatten, lök (12 %), morötter (9 %), ärtor (9 %), rapsolja,
majsmjöl, kryddblandning (kryddor, salt, svartkummin), socker, tomatpuré, stabiliseringsmedel, (metylcellulosa), salt, citronsaftkoncentrat, risstärkelse, torkade
korianderblade.

Energi: 791 kj (189 kcal)
Fett: 10,2 g
varav mättat fett: 0,7 g
Kolhydrat: 21,3 g
varav sockerarter: 3,3 g
Kostfibrer: 2,6 g
Protein: 3,0 g
Salt: 0,4 g
VEGANSK

*Vitkål (39%), *vetemjöl, vatten, *purjolök (9%), *morotter (6%), *röd paprika (5%),
*rismjöl, *rapsolja, *majsstärkelse, salt, *torkad lök, *maltodextrin, *rörsocker,
*morotspulver, bakpulver (natriumvätekarbonat), *lökpulver, *ingefärspulver, *chili,
*vitlökspulver, *torkat purjolökspulver, surhetsreglerande medel (kaliumtartrat)

Energi: 623 kj (148 kcal)
Fett: 5,1 g
varav mättat fett: 0,4 g
Kolhydrat: 21 g
varav sockerarter: 3,5 g
Kostfibrer: 2,6 g
Protein: 3,3 g
Salt: 0,96 g
VEGANSK

220°C ca. 14-16 min.

Vikt:

Antal/kart:

Kart/lav: Kart/pall:

70 g

1 påsa x 40 st.

17

170

180°C ca. 8-9 min.

Artikelnummer: 800752
Haugens artikelnummer: 276009

EKOLOGISKA VÅRRULLAR

* = Ekologiska ingredienser
Vikt:

Antal/kart:

Kart/lav: Kart/pall:

80 g

8 påsar x 8 st.
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84

220°C
ca. 17 min.

Artikelnummer: 800510
Haugens artikelnummer: 276016

MINIRULLAR
MED GRÖNSAKER
Vikt:

Antal/kart:

20 g

8 askar x 30 st. 16

Kart/lav: Kart/pall:
64

SPRING ROLLS
VEGETABLE
Vikt:

Antal/kart:

Kart/lav: Kart/pall:
45

MINI SAMOSA MED
GRÖNSAKSFYLLNING
Vikt:

Antal/kart:

4 påsar x 20 st. 14

Kart/lav: Kart/pall:
84

Artikelnummer: 900199
Haugens artikelnummer: 276022

NACHOBIFFAR

Vikt:

Antal/kart:

Kart/lav: Kart/pall:

110 g

6 påsar x 8 st.

11

44

Vitkål (23 %), böngroddar (21 %), vetemjöl, vatten, rapsolja, morot (5 %), purjolök (5 %),
vetestärkelse, dextrin, majsstärkelse. buljong (grönsaksextrakt (morot, purjolök, lök,
vitlök), salt solrosolja, kryddextrakt), salt, paprika, persilja, lök, torkad kinesisk svamp
(judasöran), socker, äggpulver, citrusfibrer, kryddor, vitlökspuré, emulgeringsmedel
(sojalecithin), jäsmedel (natriumbikarbonat dinatriumdifosfat), lökpulver, vitlök.

Energi: 723 kj (172 kcal)
Fett: 7,0 g
varav mättat fett: 0,6 g
Kolhydrat: 23,0 g
varav sockerarter: 2,3 g
Kostfibrer: 2,4 g
Protein: 3,4 g
Salt: 0,9 g
VEGETARISK

Vetemjöl, vatten, vitkål (12%), rapsolja, potatis (8%), lök (5%), morötter (4%), purjolök
(4%), bambuskott (4%), ärtor (4%), majsstärkelse, tomatpuré, röd paprika (1%)
kryddblanding (salt, kryddor, socker, rapsolja, vitlök, kryddextrakt), socker, salt,
citronsaft koncentrat, vitlök, solrosolja, kryddextrakt.

Energi: 911 kj (218 kcal)
Fett: 12,4 g
varav mättat fett: 0,7 g
Kolhydrat: 21 g
varav sockerarter: 2,3 g
Kostfibrer: 3,8 g
Protein: 3,8 g
Salt: 0,75 g
VEGANSK

225°C
ca. 17-18 min.

Artikelnummer: 800588
Haugens artikelnummer: 276024

30 g

Energi: 901 kj (216 kcal)
Fett: 11,2 g
varav mättat fett: 0,8 g
Kolhydrat: 24,8 g
varav sockerarter: 2,6 g
Kostfibrer: 1,8 g
Protein: 3,0 g
Salt: 0,8 g
VEGANSK

225°C
ca. 9-11 min.

Artikelnummer: 800557
Haugens artikelnummer: 276012

100 g 8 påsar x 10 st. 15

Vitkål (30 %), böngroddar (13 %), rismjöl, rapsolja, vetemjöl, vatten, purjolök (6 %),
morötter (3 %), majsstärkelse, maltodextrin, salt, buljong (grönsaksextrakter (moröt,
purjolök, lök, vitlök), salt, solrosolja, kryddorextrakt), modifierad majsstärkelse,
torkad lök, ingefärspuré, torkad röd paprika, socker, stabiliseringsmedel
(metylcellulosa), sojasåspulver (sojabönor, vete, salt), lökpulver, kryddor.

220°C
ca. 10 min.

Ris (21 %), lök (17 %), cheddarost (från mjölk) (12 %), panering (vetemjöl, (vetemjöl,
kalciumkarbonat, järn, niacin, tiamin), majsstärkelse, torkade chiliflingor, jäst, salt,
socker, persilja), vatten, rapsolja, vetemjöl, (vetemjöl, kalciumkarbonat, järn, niacin,
tiamin), röd paprika, torkad potatis, potatisstärkelse, salt, jalapeñopasta (0,5 %)
225°C ca. 24 min. (grön jalapeño, solrosolja), buljong (grönsaksextrakt (morot, purjolök, lök, vitlök), salt,
solrosolja, kryddextrakt (timjan, lagerblad, nejlika)), socker, chilipulver.
180°C ca. 5 min.

*Vitkål (33%), *vetemjöl, vatten, *purjolök (8%), *rismjöl, *morötter (5%), *rapsolja,
*röd paprika (4%), *majsstärkelse, salt, *maltodextrin, *torkad lök, *rörsocker, *torkat
morotspulver, bakpulver (natriumvätekarbonat), *lökpulver, *ingefärspulver, *chili,
*vitlökspulver, *torkat purjolökspulver, surhetsreglerande medel (kaliumtartrat).

Artikelnummer: 800751
Haugens artikelnummer: 276001

EKOLOGISKA MINIRULLAR
MED GRÖNSAKER

*= Ekologiska ingredienser
Vikt:

Antal/kart:

Kart/lav: Kart/pall:

20 g

8 askar x 30 st. 16

64

220°C ca. 17 min.

Sötpotatis (27%), morötter (19%), kikärtor (16%), lök, rapsolja, rismjöl, aprikoser,
torkad potatis, spiskummin, tomatpuré, salt, mald koriander, vitlökspuré, socker, koriander blad, citronsaftkoncentrat, paprika, jäsningsättika, majsmjöl, chili, svartpeppar,
kanel, cayennepeppar.

Artikelnummer: 900295
Haugens artikelnummer: 276023

SWEET POTATO
FALAFEL
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Vikt:

Antal/kart:

22 g

10 påsar x 30 st. 10

Kart/lav: Kart/pall:
40

225°C
ca. 12-13 min.

Energi: 946 kj (227 kcal)
Fett: 11,7 g
varav mättat fett: 3,1 g
Kolhydrat: 22,9 g
varav sockerarter: 3,9 g
Kostfibrer: 3,2 g
Protein: 5,8 g
Salt: 0,9 g
VEGETARISK

Energi: 860 kj (205 kcal)
Fett: 9,4 g
varav mättat fett: 0,8 g
Kolhydrat: 25 g
varav sockerarter: 3,4 g
Kostfibrer: 2,8 g
Protein: 3,8 g
Salt: 0,93 g
VEGANSK

Energi: 665 kj (159 kcal)
Fett: 4,5 g
varav mättat fett: 0,4 g
Kolhydrat: 22,4 g
varav sockerarter: 6,6 g
Kostfibrer: 6,0 g
Protein: 4,1 g
Salt: 0,9 g
VEGANSK

Produktöversikt vårrullar med kött
Artikelnummer: 10279
Haugens artikelnummer: 276013

SPRING ROLLS MAXI

Vikt:

Antal/kart:

Kart/lav: Kart/pall:

150 g 6 påsar x 10 st. 8

40

MINIRULLAR
MED NÖTKÖTT
Vikt:

Antal/kart:

8 askar x 30 st. 16

Kart/lav: Kart/pall:
64

SPRING ROLLS BEEF

Vikt:

Antal/kart:

Kart/lav: Kart/pall:
45

MINI BURRITOS CON
CARNE MEXICAN
Vikt:

Antal/kart:

8 askar x 30 st. 16

Kart/lav: Kart/pall:
64

Energi: 936 kj (224 kcal)
Fett: 11,6 g
varav mättat fett: 1,1 g
Kolhydrat: 24,5 g
varav sockerarter: 1,7 g
Kostfibrer: 1,5 g
Protein: 4,6 g
Salt: 1,0 g

Böngroddar (19 %), vitkål (19 %), vetemjöl, vatten, nötinnanlår (7,2 %), rapsolja, morot
(5 %), purjolök (4 %), vetestärkelse, oxbringa (1,8 %) dextrin, majsstärkelse, salt, buljong (grönsaks- extrakt (morot, purjolök, lök, vitlök), salt, solrosolja, kryddorextrakt),
lök, oxbuljong, socker, äggpulver, citrusfiber, persilja, vitlök, emulgeringsmedel
(sojalecithin), kryddor, jäsmedel (natriumbikarbonat , dinatriumdifosfat), lökpulver,
morötsextrakt.

Energi: 741 kj (177 kcal)
Fett: 7,2 g
varav mättat fett: 1,0 g
Kolhydrat: 22,0 g
varav sockerarter: 1,6 g
Kostfibrer: 2,0 g
Protein: 5,0 g
Salt: 0,9 g

Vatten, majsmjöl, vetemjöl, nötkött (9,8%), röd paprika, rapsolja, majs, lök,
kidneybönor, morötter, tomater, socker, modifierad majsstärkelse, salt, kryddor,
tomatpuré, stabiliseringsmedel (metylcelullosa, guargummi, johannes brödkärnmjöl),
vitlökspuré, sojasåspulver (sojabönor, vete, maltodextrin, salt).

Energi: 989 kj (236 kcal)
Fett: 11,5 g
varav mättat fett: 1,9 g
Kolhydrat: 26,7 g
varav sockerarter: 2,4 g
Kostfibrer: 2,4 g
Protein: 5,3 g
Salt: 1,4 g

225°C
ca. 17-18 min.

Artikelnummer: 810096
Haugens artikelnummer: 276017

20 g

Vitkål (20 %), böngroddar (13 %), rismjöl, rapsolja, vetemjöl, nötkött (7 %), vatten,
purjolök (4 %), morötter (4 %), röd paprika (3 %), majsstärkelse, salt, maltodextrin,
modifierad majsstärkelse, torkad lök, buljong (grönsaksextrakt (moröt, purjolök, lök,
vitlök), salt, solrosolja, kryddorextrakt), socker, torkad kinesiska svampar (judasöra),
stabiliseringsmedel (metylcellulosa), vitlök, kryddor, lökpulver.
225°C
ca. 9-11 min.

Artikelnummer: 800558
Haugens artikelnummer: 276011

100 g 8 påsar x 10 st. 15

Energi: 713 kj (170 kcal)
Fett: 7,9 g
varav mättat fett: 1,6 g
Kolhydrat: 19,6 g
varav sockerarter: 2,1
Kostfibrer: 1,8 g
Protein: 4,3 g
Salt: 1,2 g

180°C
ca. 15 min.

Artikelnummer: 800509
Haugens artikelnummer: 276015

20 g

Vitkål (53 %), vetemjöl, nötkött (9 %), vatten, potatis- och majsstärkelse, rapsolja,
sojasås, (vatten, sojabönor, salt, vetemjöl), äggpulver, modifierad majsstärkelse, lök
(1 %), salt, kryddor, äggvitepulver, stabiliseringsmedel (metylcellulosa, xantangummi),
vitlök, glukossirap, nötköttsextrakt, lökpulver, jästextrakt, kryddextrakt (innehåller
selleri).

200°C
ca. 8-9 min.
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Daloon Foodservice är inriktat på skolor,
restauranger, caféer och to-go-marknaden
och skapar en synergi mellan sortiment,
trender, smakkvalitet och v ariation i köket.

Daloon är en del av:

Mer menyinspiration finns på daloon.se/foodservice

Hydraulvägen 12, 616 34 Åby, Sverige
Tel. +46 11 36 29 00 · www.haugen-gruppen.se

Daloon A/S · Delfinvej 3 · DK-5800 Nyborg · www.daloon.se
Kontakt: customerservice.dk@glfoods.com · Telefon: + 45 63 31 63 34

Daloon är experter på smidiga måltidslösningar. Historiskt sett har Daloon gått från att vara
ett kök fyllt av kinesiskinspirerade rätter till ett brett utbud av kvalitetslösningar från hela
världen – inte minst Norden. Vårt matuniversum är mycket stort. Vi är t.ex. kända för att
vara riktigt bra på att leverera vårrullar med den rätta sprödheten, men vi producerar också,
med stor framgång, mjuka och ätvänliga grönsakssuffléer i olika portionsstorlekar.

Därmed har konsistens, smak och bekvämlighet blivit en stor del av vår foodserviceidentitet
med kvalitet från Fyn. För i vårt kök finns det plats för alla smaker och konsistenser. Vi kan
leverera det starka, det spröda och det mjuka. Och så ska vi inte glömma att berätta att vi
på Daloon odlar våra egna böngroddar.

