PRODUKTER

POTATIS FRÅN
ÖSTERBOTTEN,
VARSÅGOD

VÄLKOMMEN TILL JEPPO

JEPO – mer än 40 år för den inhemska potatisen
■ Potatisodling har mer än 40-åriga traditioner i Jeppo.
En del av våra kontraktsodlare odlar redan i tredje generationen. JEPO grundades som ett förädlingsbolag 1976 och
ägs av lokala odlare. Den unika ägarkonstellationen utgör
grunden för ett långsiktigt kvalitetstänkande och för kund-

fokus. JEPO tillverkar kokade, vakuumförpackade potatisprodukter samt skalade råa potatisprodukter för storkök.
Du hittar potatis från JEPO överallt i Finland – från ledande
restaurangkedjor till kommunernas storkök.

Kontraktsodlare – en garanti för kvalitet
tionen tas tillvara. Potatisskalet används som foder och
tvätt- och processvattnet behandlas först i vårt eget
reningsverk och därefter i det kommunala reningsverket
för avloppsvatten. Kommunens reningsverk
tar också hand om slammet från
vårt reningsverk. JEPO har
varit med och startat ett
biogasverk i Jeppo och
kan nu föra dit biomassa.
Vi följer grunderna för en
hållbar utveckling och
gällande miljölagstiftning
och -bestämmelser.
Miljöpåverkan av vår
förädling är den minsta
möjliga.

■ På största delen av våra förpackningar har vi börjat
använda en odlarkod. Via våra nätsidor kan ni med hjälp
av koden se från vilken kontraktsgård ifrågavarande
produkt härstammar. Denna uppgift kan ni tex. använda
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En viktig fråga för att utveckla verksamheten och garantera
kvaliteten är långsiktiga och pålitliga kontraktsodlare.
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■ Råvarans kvalitet är A och O för potatisprodukterna.
Vi tror att vårt eget arbetssätt, dvs kontraktodlingssystemet, ger det bästa resultatet. Kontraktsodling garanterar, att vi tillsammans med odlaren kan planera och
utveckla vårt arbete på lång sikt. Odlarna kan investera
i åkrar, maskiner och sitt kunnande samt bana väg för
kommande generationer av potatisodlare. Vi strävar efter
att odlarfamiljernas växande generation ska fortsätta
samarbetet med oss. Årtiondens erfarenhet och vår position som marknadsledare ger trygghet åt både odlare
och den omgivande bygden. Vår råvara härstammar från
odlare, som vi känner och litar på. Det är också till våra
kunders fördel. JEPO strävar efter att i hela verksamheten minimera miljöbelastningen. Miljöansvaret startar
redan hos våra odlare, som uppfyller kraven för beviljande av miljöstöd. Alla biprodukter som uppstår i produk-
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som information på ert lunchbord eller på annat sätt som
ni önskar. Odlarkoden som börjar på J eller S hittar du i
samband med produktens dateringsuppgifter.

KOK T&KL ART POTATISPRODUK TER

Kokt & Klart portionspotatis

Kokt & Klart mospotatis

Kokt & Klart ungspotatis
225–275 g

Förpackning 3 kg
EAN 6416438 011039
Låda 5 x 3 kg = 15 kg
EAN 6416438 011152

Förpackning 3 kg
EAN 6416438 010032
Låda 5 x 3 kg = 15 kg
EAN 6416438 010155

Förpackning 12 st. / förpackning (ca 3 kg)
EAN 6416438 012036
Låda 5 x 3 kg = 15 kg
EAN 6416438 012159

Kokt & Klart småpotatis
30–35mm

Kokt & Klart pariserpotatis
25mm

Kokt & Klart tärnad potatis
10mm

Förpackning 3 kg
EAN 6416438 011237
Låda 5 x 3 kg = 15 kg
EAN 6416438 011251

Förpackning 1,5 kg
EAN 6416438 515018
Låda 10 x 1,5 kg = 15 kg
EAN 6416438 015150

Förpackning 3 kg
EAN 6416438 013033
Låda 5 x 3 kg = 15 kg
EAN 6416438 013156

Kokt & Klart tärnad potatis
15mm

Kokt & Klart tärnad potatis
20mm

Kokt & Klart strimlad potatis
6mm

Förpackning 3 kg
EAN 6416438 013835
Låda 5 x 3 kg = 15 kg
EAN 6416438 013859

Förpackning 3 kg
EAN 6416438 013934
Låda 5 x 3 kg = 15 kg
EAN 6416438 013958

Förpackning 3 kg
EAN 6416438 016034
Låda 5 x 3 kg = 15 kg
EAN 6416438 016157

Kokt & Klart bitpotatis

Kokt & Klart skivad
potatis 5mm

Kokt & Klart klyvd potatis

Förpackning 3 kg
EAN 6416438 017031
Låda 5 x 3 kg = 15 kg
EAN 6416438 017154

Förpackning 3 kg
EAN 6416438 014030
Låda 5 x 3 kg = 15 kg
EAN 6416438 014153

Förpackning 3 kg
EAN 6416438 017604
Låda 5 x 3 kg = 15 kg
EAN 6416438 017611

Kokt & Klart klyftpotatis
med skal

Kokt & Klart småpotatis
med skal
ET

Kokt & Klart skivad potatis
med skal 8 mm
ET

Förpackning 3 kg
EAN 6416438 011084
Låda 5 x 3 kg = 15 kg
EAN 6416438 011091

Förpackning 3 kg
EAN 6416438 011275
Låda 5 x 3 kg = 15 kg
EAN 6416438 011268

Förpackning 3 kg
EAN 6416438 014474
Låda 5 x 3 kg = 15 kg
EAN 6416438 014467

NYH

NYH

KOK T&KL ART POTATISPRODUK TER
otatis
kt&Klart p
I JEPO Ko
e n!
tillsatsämn
finns inga

Sous Vide
JEPO Kokt&Klart produkter framställs med Sous Vide-metoden.
De skalas, skärs i bitar och förpackas i vakuumpåsar – utan
tillsatsämen. Därefter kokas de. Snabb nedkylning och sval
förvaring garanterar hållbarheten i 30 dagar. Efter en kort
uppvärmning är potatisen klar att servera.

Näringsinnehåll

(i medeltal /100 g)
Energi
258 kJ (62 kcal)
Fett
0,2 g
– varav mättat
<0,1 g
Kolhydrater
14,7 g
Kostfiber
2,2 g
Protein
1,8 g
Salt *
0,010 g
Enbart naturligt
förekommande natrium
Förvaring: +2− +4 ˚C
Hållbarhet: 30 dygn

1,5 kg
(endast
pariserpotatis)
Storlåda 450 kg
(7,5 kg:s och 6 kg:s påsar)

3 kg

6 kg eller 7,5 kg
Låda 15 kg
(5 x 3 kg:s påse eller 10 x 1,5 kg:s påse)
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Visste du
JEPO har för närvarande
verksamhet på tre
orter. I Jeppo i Nykarleby
finns bolagets huvudkontor
och fabriken som tillverkar
Kokt&Klart produkterna. Vid
JEPO Voltti i Kauhava tillverkas
råskalade potatisprodukter.
Därifrån levererades tidigare alla
råskalade produkter runtom i
Finland. Nu har JEPO också köpt
en potatisförädlingsanläggning
i Huittinen. Verksamheten
där startades på
hösten 2016. Då vår
en
lt ti, Huit tin
Jeppo, Vo
produktionskapacitet
ökar kan vi bättre än
tidigare betjäna kunder i
Södra Finland samtidigt
som körsträckorna
minskar.

JEPO tvättad ekopotatis har odlats enligt för ekoproduktion godkända odlingsmetoder. En förutsättning
för en lyckad skörd av ekopotatis, är bra växelbruk på
åkrarna. De vanligaste grödorna för växelbruk är klöver,
havre, baljväxter och morot. Potatis odlas på samma
åker endast vart femte år. Som gödsel anväds endast
gödsel från boskap, detta används endast åt klöver och
havre. De år då man odlar potatis gödslar man inte åkrarna. Till eko odling används bla sorterna Melody, Marabel,
Carolus och Soraya.

Tvättad ekopotatis
Förpackning 10 kg, papperspåse
EAN 6416438 058010
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RÅ A POTATISPRODUK TER

Rå portionspotatis

Rå mospotatis

Rå baspotatis

Förpackning 10 kg
EAN 6416438 020017

Förpackning 10 kg
EAN 6416438 021014

Förpackning 10 kg
EAN 6416438 022011

Rå strimlad potatis 6mm

Rå skivad potatis 5 mm

Rå tärnad/bitpotatis
20 mm

Förpackning 5 kg
EAN 6416438 090232
Låda 3 x 5 kg = 15 kg
EAN 6416438 090249

Förpackning 5 kg
EAN 6416438 090188
Låda 3 x 5 kg = 15 kg
EAN 6416438 090225

Förpackning 5 kg
EAN 6416438 090201
Låda 3 x 5 kg = 15 kg
EAN 6416438 090218

Näringsinnehåll
Rå ungsklyftpotatis
med skal 30mm

Rå soppklyftpotatis

Förpackning 5 kg påse
EAN 6416438 027023
Låda 3 x 5 kg = 15 kg
EAN 6416438 027214

Förpackning 5 kg påse
EAN 6416438 029010
Låda 3 x 5 kg = 15 kg
EAN 6416438 029218

EN
SATSÄMN

INGA TILL

Rå portionspotatis
skalad, i vatten

Rå mospotatis
skalad, i vatten

Förpackning 5 kg påse
EAN 6416438 090164
Låda 3 x 5 kg = 15 kg
EAN 6416438 090171

Förpackning 5 kg påse
EAN 6416438 090140
Låda 3 x 5 kg = 15 kg
EAN 6416438 090157

Rå färgrik ungsklyftpotatis
med skal 30 mm

RAAKA ANNOSPERUNA
RÅ PORTIONSPOTATIS

RAAKA MUUSIPERUNA
RÅ MOSPOTATIS

KYPSENNYS
Yhdistelmäuunissa höyryssä (100 ˚C)
noin 35 minuuttia. Lämpösäilytys kannen
alla enintään 1 tunti.

VALMISTAJA / TILLVERKARE
JEPO Voltti
Knuuttilanraitti 240
62310 Voltti

Suupohjan
Perunalaakso
Välitie 2
64350 Karijoki

10 KG

SÄILYTYSOHJE
Kylmiössä + 2 … + 4 (max +6 ˚C).
Avattu tuote säilytetään omassa,
tiiviisti suljetussa pussissaan.
INGREDIENSER
Potatis, antioxidationsmedel
natriumdisulfit (E223).
BRUKSANVISNING
Bör sköljas i kallt vatten före användning,
för att avlägsna överflödig stärkelse.
Passar som kokt bäst till varmrätter,
sallader eller stekning i panna.
TILLAGNING
I kombiugn med ånga (100 ˚C)
cirka 35 minuter. Kan hållas varm
under lock högst 1 timme.

KÄYTTÖOHJE
Huuhdeltava kylmällä vedellä ennen käyttöä
ylimääräisen tärkkelyksen poistamiseksi.
Soveltuu keitettynä parhaiten lisäkeperunaksi
sekä keittoihin, laatikoihin, pataruokiin ja
kiusauksiin.

JEPO
Pensalantie 120
66850 Jepua
+358 (0)6 789 8700
www.jepo.fi

KYPSENNYS
Yhdistelmäuunissa höyryssä (100 ˚C)
noin 35 minuuttia. Lämpösäilytys kannen
alla enintään 1 tunti.

Suupohjan Perunalaakso
Välitie 2
64350 Karijoki
+358 (0)6 268 0780

VALMISTAJA / TILLVERKARE

FÖRVARING
I kylrum + 2 … + 4 (max +6 ˚C).
Öppnad produkt förvaras i egen,
tätt tillsluten påse.
RAVINTOARVO / NÄRINGSVÄRDE 100 g
Energia / Energi
319 kJ (76 kcal)
Rasva / Fett
0,2 g
– josta tyydyttynyttä /
varav mättat
< 0,1 g
Hiilihydraatit / Kolhydrater 15,5 g
– josta sokereita /
varav socker
0,6 g
Ravintokuitu/ Fiber
1,0 g
Proteiini / Protein
1,9 g
Suola / Salt
0,002 g
Suolapitoisuus johtuu yksinomaan
luontaisesti esiintyvästä natriumista.
Salthalten beror enbart på naturligt
förekommande natrium.

VEITSIKUORITTU
KNIVSKALAD
AINEKSET
Peruna, hapettumisenestoaine
natriumdisulfiitti (E223).

MARKKINOINTI JA MYYNTI
MARKNADSFÖRING
OCH FÖRSÄLJNING

JEPO on Perunantutkimus
laitoksen taustayhteisöjäsen

JEPO Voltti
Knuuttilanraitti 240
62310 Voltti

JEPO on Suomen Keittiömestarit ry:n yhteistyökumppani.

Alkuperämaa: Suomi
Ursprungsland: Finland

Tämä pakkaus voidaan
hävittää polttamalla.
Denna förpackning
kan brännas.

Suupohjan
Perunalaakso
Välitie 2
64350 Karijoki

10 KG

SÄILYTYSOHJE
Kylmiössä + 2 … + 4 (max +6 ˚C).
Avattu tuote säilytetään omassa,
tiiviisti suljetussa pussissaan.
INGREDIENSER
Potatis, antioxidationsmedel
natriumdisulfit (E223).
BRUKSANVISNING
Bör sköljas i kallt vatten före användning,
för att avlägsna överflödig stärkelse.
Kokt potatis passar bäst till varmrätter,
soppor, lådor, gryträtter och frestelser.
TILLAGNING
I kombiugn med ånga (100 ˚C)
cirka 35 minuter. Kan hållas varm
under lock högst 1 timme.

KÄYTTÖOHJE
Huuhdeltava kylmällä vedellä ennen käyttöä
ylimääräisen tärkkelyksen poistamiseksi.
Soveltuu parhaiten perunamuusiin, sosekeittojen
ja leivonnan raaka-aineeksi.

JEPO
Pensalantie 120
66850 Jepua
+358 (0)6 789 8700
www.jepo.fi

KYPSENNYS
Yhdistelmäuunissa höyryssä (100 ˚C)
noin 35 minuuttia. Lämpösäilytys kannen
alla enintään 1 tunti.

Suupohjan Perunalaakso
Välitie 2
64350 Karijoki
+358 (0)6 268 0780

VALMISTAJA / TILLVERKARE

FÖRVARING
I kylrum + 2 … + 4 (max +6 ˚C).
Öppnad produkt förvaras i egen,
tätt tillsluten påse.
RAVINTOARVO / NÄRINGSVÄRDE 100 g
Energia / Energi
319 kJ (76 kcal)
Rasva / Fett
0,2 g
– josta tyydyttynyttä /
varav mättat
< 0,1 g
Hiilihydraatit / Kolhydrater 15,5 g
– josta sokereita /
varav socker
0,6 g
Ravintokuitu/ Fiber
1,0 g
Proteiini / Protein
1,9 g
Suola / Salt
0,002 g
Suolapitoisuus johtuu yksinomaan
luontaisesti esiintyvästä natriumista.
Salthalten beror enbart på naturligt
förekommande natrium.

VEITSIKUORITTU
KNIVSKALAD
AINEKSET
Peruna, hapettumisenestoaine
natriumdisulfiitti (E223).

MARKKINOINTI JA MYYNTI
MARKNADSFÖRING
OCH FÖRSÄLJNING

JEPO on Perunantutkimus
laitoksen taustayhteisöjäsen

JEPO Voltti
Knuuttilanraitti 240
62310 Voltti

JEPO on Suomen Keittiömestarit ry:n yhteistyökumppani.

Alkuperämaa: Suomi
Ursprungsland: Finland

Tämä pakkaus voidaan
hävittää polttamalla.
Denna förpackning
kan brännas.

Suupohjan
Perunalaakso
Välitie 2
64350 Karijoki

10 KG

SÄILYTYSOHJE
Kylmiössä + 2 … + 4 (max +6 ˚C).
Avattu tuote säilytetään omassa,
tiiviisti suljetussa pussissaan.
INGREDIENSER
Potatis, antioxidationsmedel
natriumdisulfit (E223).
BRUKSANVISNING
Bör sköljas i kallt vatten före användning,
för att avlägsna överflödig stärkelse.
Passar bäst till potatismos, purésoppor
och som råvara för bakning.
TILLAGNING
I kombiugn med ånga (100 ˚C)
cirka 35 minuter. Kan hållas varm
under lock högst 1 timme.

MARKKINOINTI JA MYYNTI
MARKNADSFÖRING
OCH FÖRSÄLJNING
JEPO
Pensalantie 120
66850 Jepua
+358 (0)6 789 8700
www.jepo.fi
Suupohjan Perunalaakso
Välitie 2
64350 Karijoki
+358 (0)6 268 0780

FÖRVARING
I kylrum + 2 … + 4 (max +6 ˚C).
Öppnad produkt förvaras i egen,
tätt tillsluten påse.
RAVINTOARVO / NÄRINGSVÄRDE 100 g
Energia / Energi
319 kJ (76 kcal)
Rasva / Fett
0,2 g
– josta tyydyttynyttä /
varav mättat
< 0,1 g
Hiilihydraatit / Kolhydrater 15,5 g
– josta sokereita /
varav socker
0,6 g
Ravintokuitu/ Fiber
1,0 g
Proteiini / Protein
1,9 g
Suola / Salt
0,002 g
Suolapitoisuus johtuu yksinomaan
luontaisesti esiintyvästä natriumista.
Salthalten beror enbart på naturligt
förekommande natrium.

JEPO on Perunantutkimus
laitoksen taustayhteisöjäsen

JEPO on Suomen Keittiömestarit ry:n yhteistyökumppani.

Alkuperämaa: Suomi
Ursprungsland: Finland

Tämä pakkaus voidaan
hävittää polttamalla.
Denna förpackning
kan brännas.

6 416438 021014

VEITSIKUORITTU
KNIVSKALAD
AINEKSET
Peruna, hapettumisenestoaine
natriumdisulfiitti (E223).
KÄYTTÖOHJE
Huuhdeltava kylmällä vedellä ennen käyttöä
ylimääräisen tärkkelyksen poistamiseksi.
Soveltuu keitettynä parhaiten lisäkeperunaksi,
salaatteihin tai pannulla paistettavaksi.

Låda 3 x 5 kg = 15 kg
EAN 6416438 027047

RÅ BASPOTATIS

EN
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6 416438 020017

SÄSONGSP

RAAKA YLEISPERUNA

6 416438 022011

INGA TILL

(i medeltal /100 g)
Energi
319 kJ (76 kcal)
Fett
0,2 g
– varav mättat
<0,1 g
Kolhydrater
15,5 g
Kostfiber
1,0 g
Protein
1,9 g
Salt *
0,002 g
Enbart naturligt
förekommande natrium
Förvaring: +4 ˚C
Hållbarhet: 1 + 5 dygn

Vi samarbetar också med det av lokala
odlare ägda företaget Suupohjan
Perunalaakso Oy.

JEPO knivskalad rå potatis
håller jämn kvalitet hela året.
Den sparar användarens tid
och kräver inget lagerutrymme
eller separat tvättutrymme
för mullpotatis. Potatisen
levereras klar för användning.
För hållbarheten sköljs JEPO
knivskalad rå potatis i en
natriumsulfitlösning (E223),
som är ett av Evira godkänt
ämne, bla för att förhindra
att potatisen mörknar. OBS:
Detta gäller inte råskalad
potatis i vatten. För att få bort
överlopps stärkelse, är det bra
att skölja råskald potatis före
användning.

LÖSNINGAR FÖR DET PROFESSIONELL A KÖKET

Målsättningar
Vi vill vara med och utveckla det professionella kökets
verksamhet. Vi förädlar potatisen enligt kökens behov
och önskemål, så att köken får koncentrera sig på att
göra god mat och en tilltalande dukning.
Vi använder de bästa råvarorna i vår produktion och
den nyaste tekniken som finns att fås i vår produktionsprocess.
Kökens idéer och behov växlar. Vi hjälper gärna våra
kunder att hitta den rätta produkten för deras behov.

Skolningar, produkt
information och recept
Vi ordnar gärna skräddarsydda skolningar åt våra kunder,
där våra produkter och produkternas användning i
praktiken blir bekanta. Vi är gärna till hjälp vid planeringen
och uppgörandet av nya recept.
Ta kontakt med vår försäljningspersonal, om du behöver
tips för produkterna, recept eller hjälp med planeringen av
matlistor, eller om du vill ordna en produktskolning på din
egen arbetsplats.
Vi är också med i den landsomfattande 3T+Eskolningsturnén, där konceptets tema är Ekonomi,
Effektivitet, Säkerhet och Ekologi i matproduktionen.
Fråga mer om detta av vår försäljningspersonal.

Ta kontakt
Ta kontakt med oss, om du har frågor om produkterna
eller tjänsterna. Kontaktuppgifterna hittar du på adressen
www.jepo.fi. Du kan också skicka ditt meddelande till
adressen info@jepo.fi.

JEPO är samarbetspartner till Finlands Köksmästare rf.

JEPO on Perunantutkimus
laitoksen taustayhteisöjäsen

Produktkatalogen är uppdaterad v.21/2018.
Alla rättigheter till ändringar förbehålles.

NYHE TER

Kokt & Klart skivad potatis med skal
Förpackning 3 kg EAN 6416438014474

Potatis-lökomelett

Låda 5 x 3 kg EAN 6416438014467

4 portioner

0,600 kg JEPO Kokt & Klart skivad potatis med skal
1 st
vitlöksklyfta
0,100 kg lök
1 msk
olivolja
6 st
ägg
¼ tsk
mald eller krossad svartpeppar
½ tsk
salt
0,5 dl
soltorkade tomater i tärningar
½ tsk
kumminfrö
Färsk persilja till garnering
			

Häll bort vätskan av potatisskivorna. Skiva löken i tunna
skivor. Pressa eller hacka vitlöken. Vispa äggen i en skål
och tillsätt kryddorna, salt och soltorkad tomat. Hetta
upp olja i en stekpanna. Stek lökskivorna en stund. Häll
potatisen över lökringarna. Häll ägg-kryddblandningen
i pannan. Låt mogna på medelvärme, tills omeletten har
stelnat och fått en vacker färg.
(Blanda inte om under
tiden.) Garnera med
färsk persilja och bjud
med en fräsch sallad.

Kokt & Klart småpotatis med skal
Förpackning 3 kg EAN 6416438011275

Låda 5 x 3 kg EAN 6416438011268

Ugnsstekta småpotatisar med skal
20 portioner

1 påse / 3 kg JEPO Kokt & Klart småpotatis med skal
0,150 kg
olivolja
0,015 kg
salt
0,007 kg
krossad svartpeppar
0,015 kg
färsk rosmarin eller
0,003 kg
torkad rosmarin
0,015 kg
färsk timjan eller
0,003 kg
torkad timjan
			

Låt potatisen rinna av. Bred ut potatisen i GN-form.
Blanda olja, salt, peppar och örterna med potatisen.
Grädda i varmluftsugn i 180 °C
i 25 – 35 minuter, beroende
på hur stor potatisen är.
Blanda om med jämna
mellanrum. Smaka av och
tillsätt ev mera kryddor
före serveringen.

1/1 GN 100 mm
17 portioner à 280 g (5,758 kg)

3,000 kg	JEPO Kokt&Klart skivad
potatis 3 kg = 1 påse

3,000 kg

MALETKÖTTFYLLNING:
0,015 kg
Rypsolja
0,015 kg
Tomatpuré (1 msk )
0,500 kg
Krossad tomat
0,120 kg
Löktärningar
0,800 kg	Färdigt nöt maletkött 0,
sous vide
0,030 kg
Köttbuljongpulver
0,040 kg
Tacokryddblandning
0,013 kg
Grillkrydda
SÅS:
0,900 kg
0,180 kg
0,025 kg
0,020 kg

Matgrädde
Ostcreme
Tacokryddblandning
Grillkrydda

PÅ YTAN EFTER GRÄDDNING:
0,100 kg

Nachos Chips

TILLREDNING: Blanda ingredienserna till maletköttfyllningen och krydda
blandningen. Sätt potatisskivorna och
fyllningen i flera lager i den smörjda
GN-formen. Blanda ostcreme och
grädde. Smaka av. Portionera ut såsen
över formen. Grädda i kombinationsugn
i 130 grader ca 45 minuter. Smula över
nachos vid servering.

Broiler-potatismosgratäng
1/1 GN 65 mm
20 portioner à 280 gr (5,600 kg) L, G
2,800 kg	JEPO rå mospotatis
1,300 kg
Vatten
0,340 kg
Matlagningsgrädde,
laktosfri
0,050 kg
Smör, laktosfritt
0,010 kg
Salt
1,000 kg
Färdig broiler stekstrimlor
0,240 kg
Majonnäs, kryddad
0,120 kg
Matlagningsgrädde,
laktosfri
0,120 kg
Riven ost
TILLREDNING: Koka potatisen och
tillred moset. Häll potatismoset i
botten på 1/1 formen och tillsätt den
färdiga kycklingen ovanpå. Blanda
den kryddade majonnäsen med
matlagningsgrädde (den mindre
mängden) och den rivna osten och
bred ut blandningen överst. Grädda
i kombinationsvärme i 145 grader
i 40 – 50 minuter.
Pensavägen 120

JEPO Kokt & Klart skivad
potatis 3 kg = 1 påse
GRÖNSAKSFYLLNING:
1,200 kg
0,200 kg

3,000 kg	JEPO Kokt & Klart
klyftpotatis med skal
0,150 kg
Olja
1,5 msk
Salt

Alpro Culinar grädde
Tacokryddblandning
Grillkrydda

Låt potatisen rinna av om det finns
mycket vätska i påsen. Smörj formen
och häll i potatisen. Tillsätt olja och
salt. Grädda i varmluftsugn, 180 grader
i 20 – 30 minuter tills potatisen fått en
vacker stekyta. Låt potatisen svalna.

GARNERING EFTER GRÄDDNING:
0,050 kg

Nacho chips

TILLREDNING: Blanda ihop ingredienserna till fyllningen. Varva potatis och
fyllning i smord GN-form. Blanda ingredienserna till såsen och bred ut överst.
Grädda i kombinationsugn i 140 grader
i ca 45 minuter. Smula över krossade
nacho chips vid servering.

Färgrik fisklåda
1/1 GN 65 mm
20 portioner à 280 gr (5,690 kg)
3,000 kg	JEPO Kokt & Klart
20 mm tärningar
1,000 kg
Sej i tärningar
0,200 kg
Löktärningar
0,200 kg
Skivad purjolök
0,250 kg	Röd paprika i tärningar
0,700 kg
Matlagningsgrädde 15 %
(det kommer mera vätska
ur fisken då den tinar)
0,150 kg
Tomatpuré
0,050 kg
Färsk dill
0,100 kg
Fiskfond
0,010 kg
Citronpeppar,
Vitpeppar
0,030 kg
Salt
TILLREDNING: Sätt hälften av
potatisen i GN-formen. Bred ut sej
tärningarna, löken och purjolöken
ovanpå potatisen. Tillsätt resten av
potatisen. Bred ut paprikatärningarna
över potatisen. Gör redningen genom att blanda matlagningsgrädden
med fiskfond, tomatpuré, hackad dill,
citronpeppar, vitpeppar och salt. Häll
redningen jämnt över formen. Grädda i
150 grader i ca 50 minuter.

•

ROSTAD KLYFTPOTATIS:

Vegesun Chili Con Herne
sås
Löktärningar, fryst

KASTIKE:
0,600 kg
0,020 kg
0,025 kg

1/1 GN 65 mm
50 portioner à ca 80 g (4,400 kg)

66850 Jeppo

•

(06) 789 8700

•

KARAMELLISERADE NÖTTER:
0,300 kg	Skalade, helst osaltade
pistachnötter (eller
valnötter)
0,050 kg
Smör
0,050 kg
Socker
0,050 kg
Farinsocker
Smält smöret och tillsätt socker och farinsocker. Hetta upp tills sockret smälter och tillsätt därefter nötterna. Stek i
smör-sockerblandningen tills nötterna
har karamelliserats. Låt blandningen
svalna och hacka därefter nötterna.
LAG 1-2-3:
2,5 dl
5,0 dl
7,5 dl

Ättika
Socker
Vatten

Koka upp ingredienserna till lagen
1,000 kg

 pple (färska eller frysta),
Ä
skalade och tärnade

Häll äpplena i lagen och låt koka upp
på nytt, men låt inte koka. Låt svalna
i kastrullen.
0,050 kg	Bladpersilja, hackad
TILLREDNING: Ös upp äpplena ur
kastrullen med en hålslev. Blanda klyftpotatis, äppeltärningar, karamelliserade
nötter och bladpersilja. Tillsätt av lagen
vid behov.
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1/1 GN 65 mm
20 portioner à 280 g (5,758 kg)

Karamelliserad
potatissallad
med nötter och äppel

•

TEX-MEX vegetarisk
gratäng

Graphic design & photo: Studio PAP

TEX-MEX Maletkött /
potatis gratäng

