
Färdigrätter i storpack  
Fisk

1304 Västerbottenslax 1 x ca 2,5 kg
Tärningar av regnbågslax i grädde och vitt vin toppad med Västerbottensost. 
INGREDIENSER:
REGNBÅGSLAX (53.3%), grädde (GRÄDDE, stabiliseringsmedel (E407)), vitt 
matlagningsvin (vatten, Vitt vin*, Amontillado*, salt, peppararom), 
Västerbottensost (10.7%) (MJÖLK, salt, mjölksyrakultur, löpe, konserveringsmedel 
E202 och E251), salt, citronpeppar (salt, svartpeppar, antioxidationsmedel (E330), 
lök, paprika, krydda, socker, SELLERI, arom).
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G: 
Energi 924kJ, 221kcal, 
Fett 17g, varav mättat fett 8,2g, 
Kolhydrat 1,1g, varav sockerarter 
0,7g, Protein 14g, 
Salt 1,0g.

1311 Laxgratäng  1 x ca 2,5 kg
Gravad regnbågslax med potatis, lök,  chilisås och grädde.
INGREDIENSER:
Skivad potatis (56.1%)[ konserveringsmedel E223, NATRIUMDISULFIT], grädde 
[GRÄDDE, stabiliseringsmedel (E407)], Gravad regnbågslax (15.0%) 
[REGNBÅGSLAX, salt, socker, vitpeppar], lök, chilisås [tomater, tomatpuré, socker, 
ättiksprit, salt, lök, kryddor (vitlök, kryddpeppar, SELLERI, ingefära, 
cayennepeppar), antioxidationsmedel (E331), konserveringsmedel (E202, E211), 
kanelarom, chiliextrakt)], dill.
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G:
Energi 523kJ, 125kcal, 
Fett 7,9g, varav mättat fett 4,6g, 
Kolhydrat 11,4g, varav 
sockerarter 1,1g, 
Protein 4,4g, 
Salt 0,4g.

Ica 241124 
Coop 28087 
Axfood 101217386 
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Ica 241127
Coop 28038
Axfood 101217280 

INGREDIENSER:
Jansson (100.0%) [potatis (konserveringsmedel E223, NATRIUMDISULFIT), grädde 
(GRÄDDE, stabiliseringsmedel (E407)), ansjovisfile (SKARPSILLSFILÉER, socker, 
salt, ättika, konserveringsmedel natriumbensoat), kryddor (bl a muskotblomma 
och kanel) och aromer), lök, vitpeppar] 
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G:
Energi 677kJ, 162kcal, 
Fett 11g, varav mättat fett 7,0g, 
Kolhydrat 14g, varav sockerarter 3,7g, 
Protein 3,3g, 
Salt 1,1g.

1312 Janssons frestelse 1 x ca 2,5 kg 
Potatis med ansjovisfilé, lök och grädde.



Lasagne

Ica 241128
Coop 28001
Axfood 101217388 

1340 Skaldjurslasagne 1 x ca 2,5 kg 
Ostgratinerad lasagne med skaldjur, bladspenat och krämig hummersås.  
INGREDIENSER:
Kokt hummersås (50.9%) (MJÖLK, grädde, majsstärkelse, chilisås (tomater, tomatpuré, 
socker, ättiksprit, salt, lök, kryddor (vitlök, kryddpeppar, SELLERI, ingefära, 
cayennepeppar), antioxidationsmedel (E331), konserveringsmedel (E202, E211), kanelarom, 
chiliextrakt)), vitt matlagningsvin (vatten, Vitt Vin*, Amontillado*, salt, peppararom) , 
smör (GRÄDDE, salt 1,2%, mjölksyrakultur), hummerfond (koncentrerad skaldjursfond 
62% (vatten, HUMMEREXTRAKT, RÄKOR), salt, tomatpuré, jästextrakt, glukossirap, 
tapiokastärkelse, grönsaksjuicekoncentrat (purjolök, lök), modifierad stärkelse, arom, 
rödbetspulver, förtjockningsmedel (E415), maltodextrin, örter, kryddor), salt, socker, 
cayennepeppar, timjan, curry ((gurkmeja, koriander, fänkål, spiskummin, svartpeppar, 
bockhornsklöverfrö, cayennepeppar)), lasagneplattor (14.5%) (DURUMVETE, vatten), 
KRÄFTSTJÄRTAR (10.9%) ((vatten, salt, socker, antioxidationsmedel (E331), dillarom, 
konserveringsmedel (E202, E211)), RÄKOR (10.9%) ((vatten, salt, socker, 
antioxidationsmedelmedel (E331), konserveringsmedel (E202, E211)), ost (MJÖLK, salt, 
potatisstärkelse, syrningskultur, vegetabilisk ystenzym), bladspenat. 
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G:
Energi 759kJ, 181kcal, 
Fett 9,7g, varav mättat fett 6,3g, 
Kolhydrat 16g, varav sockerarter 3,1g, 
Protein 7,6g, 
Salt 1,1g.

1347 Lax- och spenatlasagne  1 x ca 2,5 kg 
Västerbottensostgratinerad lasagne med varmrökt regnbågslax, spenat och krämig bechamel. 
INGREDIENSER:
Bechamelsås (49.0%) (MJÖLK, grädde, majsstärkelse, smör (GRÄDDE, salt 1,2%, 
mjölksyrakultur), salt, vitpeppar), rökt regnbågslax (18.4%) (REGNBÅGSLAX, vatten, salt), 
lasagneplattor (DURUMVETE, vatten), bladspenat, Västerbottensost (6.1%) (MJÖLK, salt, 
mjölksyrakultur, löpe, konserveringsmedel E202 och E251).
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G: 
Energi 879kJ, 208kcal, 
Fett 12g, varav mättat fett 6,4g, 
Kolhydrat 17g, varav sockerarter 3,0g, 
Protein 8,9g, 
Salt 0,56g.Ica 207174 

Coop 70282
Axfood 101257049 



• Äkta Västerbottensost

• Lokal, odlad lax från 
Jävre i Norrbotten

• Potatis från norrländsk 
leverantör

Se guldfisken.com för kompletta ingrediensförteckningar och information om allergener.

Ica 200743
Coop 5142
Axfood 101230966 

Kött

1328 Viltköttbullar med lingongräddsås 1 x ca 2,5 kg
Ugnsstekta viltköttbullar med krämig lingon-gräddsås.
INGREDIENSER:
Viltköttbullar (60.0%) (viltfärs (90% hjort, älg och renkött), vatten, potatisflingor 
(emulgeringsmedel (E471), stabiliseringsmedel (E450), antioxidant (E330)), ÄGG 
(91,6%), vatten, salt, konserveringsmedel (E211), surhetsreglerande medel (E330), 
emulgeringsmedel (E471, E475)), rapsolja, salt, potatisfiber, druvsocker ((majs)), 
lök, chilirub (chilipeppar (40%), salt, lök, vitlök, tomat, svartpeppar, oregano, 
spiskummin, rökt paprika, antioxidationsmedel (E330), klumpförebyggande 
medel (E551)), svartpeppar, timjan, grönpeppar, vitpeppar, soja collorit 
(färgämne (E150c), vatten, salt (10%))), lingongräddsås (40.0%) (grädde 
(GRÄDDE, stabiliseringsmedel (E407)), MJÖLK, köttfond (köttbuljong (vatten, 
oxben, morot, lök, purjolök, vitpeppar, lagerblad), tomatpuré, köttarom (salt, 
maltodextrin, arom), karamelliserat socker, fruktos), lingon (2,7%), 
majsstärkelse, salt, socker, svartpeppar).
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G:
Energi 900kJ, 206kcal, 
Energi 764kJ, 174kcal, 
Fett 12g, varav mättat fett 6,6g, 
Kolhydrat 5,9g, varav sockerarter 2,2g, 
Protein 12g, 
Salt 1,6g.

Ica 241122
Coop 28541
Axfood 101217291 

1320Viltfärsbiffar med trippelpepparsås 1 x ca 2,5 kg 
Ugnsstekta viltfärsbiffar med krämig svart-, vit- och grönpepparsås. 
INGREDIENSER:
Viltfärsbiffar (54.5%) (Viltfärs (38.7%) (90%, hjort, älg och renkött), vatten, 
potatisflingor (emulgeringsmedel (E471), stabiliseringsmedel (E450), antioxidant 
(E330)), ÄGG (91,6%), vatten, salt, konserveringsmedel (E211), surhetsreglerande 
medel (E330), emulgeringsmedel (E471, E475)), rapsolja, salt, potatisfiber, 
druvsocker (majs), lök, chilirub (chilipeppar (40%), salt, lök, vitlök, tomat, 
svartpeppar, oregano, spiskummin, rökt paprika, antioxidationsmedel (E330), 
klumpförebyggande medel (E551)), svartpeppar, timjan, grönpeppar, vitpeppar, 
soja collorit (färgämne (E150c), vatten, salt (10%)), trippelpepparsås (45.5%) 
(GRÄDDE, MJÖLK, köttfond (köttbuljong (vatten, oxben, morot, lök, purjolök, 
vitpeppar, lagerblad), tomatpuré, köttarom (salt, maltodextrin, arom), 
karamelliserat socker, fruktos), majsstärkelse, salt, svartpeppar, socker, 
grönpeppar, vitpeppar). 
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G:
Energi 900kJ, 206kcal, 
Fett 16g, varav mättat fett 9,2g, 
Kolhydrat 5,9g, varav sockerarter 2,2g, 
Protein 11g, 
Salt 1,4g.



• Äkta Västerbottensost

• Lokal, odlad lax från 
Jävre i Norrbotten

• Potatis från norrländsk 
leverantör

Se guldfisken.com för kompletta ingrediensförteckningar och information om allergener.

Ica 241121
Coop 28252
Axfood 101217250 

Potatisgratäng

1319 Potatisgratäng med Västerbottensost 1 x ca 2,5 kg 
Skivad potatis, smaksatt med lök, örter och grädde, toppad med Västerbottensost. 
INGREDIENSER:
Skivad potatis (61.7%)[konserveringsmedel E223, NATRIUMDISULFIT], grädde 
(34.3%) [GRÄDDE, stabiliseringsmedel (E407)], Västerbottensost (3.4%) [MJÖLK, 
salt, mjölksyrakultur, löpe, konserveringsmedel (E202 och E251)], kryddor. 
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G:
Energi 751kJ, 181kcal, 
Fett 13g, varav mättat fett 8,8g, 
Kolhydrat 14g, varav sockerarter 2,6g, 
Protein 3,1g, 
Salt 0,08g.

1343     Potatisgratäng   1 x ca 2,5 kg 
Skivad potatis, smaksatt med lök,  örter och grädde.
INGREDIENSER:
Skivad potatis (63.9%)[konserveringsmedel E223, NATRIUMDISULFIT], grädde 
(35.5%)[GRÄDDE, stabiliseringsmedel (E407)], kryddor. 
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G:
Energi 713kJ, 172kcal, 
Fett 12g, varav mättat fett 8,4g, 
Kolhydrat 14g, varav sockerarter 2,7g, 
Protein 2,4g, 
Salt 0,03g.

Ica 241129
Coop 27693
Axfood 101217226 

Kött

Ica 241119
Coop 28088
Axfood 101217249 

1317 Renskavspanna med Västerbottensost 1 x ca 2,5 kg 
Renskav med pasta, champinjoner, paprika  och soltorkade tomater, toppad med  
Västerbottensost. 

INGREDIENSER:
Renskavssås (57.8%) (grädde (GRÄDDE, stabiliseringsmedel (E407)), renskav kokt (9.9%) 
(renkött (90%), vatten, antioxidationsmedel E331, E301, stärkelsesirap)), MJÖLK, 
champinjoner, lök, kalvfond (vatten, tomatpasta, salt, maltodextrin, antioxidationsmedel 
(E325), jästextrakt (från KORN), socker, färgämne (E150), arom (SELLERI), lök, kalvkött 0,9 
%, rapsolja, grönsaksjuicekoncentrat (tomater, morötter, lök, vitlök, champinjoner, 
purjolök, SELLERI), stabiliseringsmedel (E415)), majsstärkelse, salt, svartpeppar, soja 
collorit (färgämne (E150c), vatten, salt (10%)), kokt pasta gemelli (31.3%) (pasta 
(durumVETE, VETEfiber, vitaminer B1, B2, niacin, B6), vatten, rapsolja), paprika, 
Västerbottensost (3.9%) (MJÖLK, salt, mjölksyrakultur, löpe, konserveringsmedel E202 och 
E251), soltorkad tomat (tomater, solrosolja, salt, örter, antioxidationsmedel (E330, E300)). 
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G:
Energi 908kJ, 218kcal, 
Fett 11g, varav mättat fett 6,2g, 
Kolhydrat 19g, varav sockerarter 3,9g, 
Protein 8,2g, 
Salt 1,4g.
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