HELA
VÄRLDENS
FAVORITMAJONNÄS!

TRE NYA
ANLEDNINGAR
TILL ATT ÄLSKA
HELLMANN’S

DET FINNS ALLTID UTRYMME
FÖR LITE HELLMANN’S
100 ÅR AV
NJUTNING
I början av förra seklet, närmare bestämt 1905, öppnade
Richard Hellmann en delikatessbutik i New York och började
sälja majonnäs i eget namn i burkar som han dekorerade med
en blå rosett. Majonnäsen blev snabbt populär och sedan dess
har både den och flera andra produkter kommit att älskas av
miljoner människor världen över. I år lanserar vi flera
nya produkter i vårt sortiment. Välkommen in i
HELLMANN’S värld.

VISSTE DU ATT...

Hos HELLMANN’S hittar du allt du behöver för att ta dina
burgare, mackor, såser och sallader till en ny nivå.
HELA
VÄRLDENS
FAVORITMAJONNÄS!

NYHET!

HELLMANN’S
Engångsförpackningar, 198 x 10 ml

NYHET!

HELLMANN’S
Majonnäs Real Sqeezy, 8 x 225 ml

HELLMANN’S
Majonnäs Real, 2 l, 10 kg

HELLMANN’S
Vego, 2,5 kg

HELLMANN’S
Majonnäs Extra Thick, 5 kg

HELLMANN’S
Sandwich Delight, 1,5 l

HELLMANN’S
Vinägretter, 6 x 1 l

NYHET!

...100 % av de ägg vi använder i våra majonnäser
kommer från frigående höns, och att vi bara köper
in olja g jord på hållbart odlad raps?

HELLMANN’S
Dispensers, 3 x 2,2 l

Alla produkters artikelnummer finns på sista sidan.

MED HELLMANN’S
ORIGINALSMAK!

HELLMANN’S
GOES VEGAN!
Att allt fler matgäster efterlyser plantbaserat är knappast någon
nyhet och just därför är vi lite extra glada och stolta över att kunna
erbjuda en vegansk version av världens mest älskade majonnäs. Säg
hej till HELLMANN’S Vegan, en lyxigt krämig ”majo” som gör det
betydligt enklare och roligare att både laga och äta veganskt.

KRISPIG JORDÄRTSKOCKA
MED TÅNGKAVIAR
Bjud på en lika vacker som välsmakande plockrätt
med krispigt yttre och lyxigt krämig fyllning.
INGREDIENSER
10 personer
15 st

NYHET!
HELLMANN’S VEGAN
•

100 % vegansk

•

Krämig och god

•

Fri från gluten och laktos

•

Rik på omega-3-fettsyror

•

Inga onaturliga färgämnen

•

Gjord på noga utvalda
kvalitetsråvaror

jordärtskockor,
tvättade
20 g rapsolja
200 g Hellmann’s Vegan
30 g citronsaft
150 g tångkaviar
50 g dill
olja till fritering

Gör så här
1. Vänd upp jordärtskockorna med oljan
och baka dem mjuka i ugn på 150°C i
ca 45 minuter. Låt svalna.
2. Dela jordärtskockorna på mitten, gröp ur
innanmätet (behåll skalen) och mixa slätt
tillsammans med Hellmann’s Vegan och
citronsaft. 3. Häll krämen i en spritspåse
och ställ i kyl.
3. Fritera skalen krispiga i fritös på 160°C.

•

En vegansk majonnäs för alla som
inte kompromissar med smaken!

4. Fyll skalen med krämen, toppa med kaviar
och garnera med fint plockad dill.

SMÅ NYHETER!
Nu kommer äntligen HELLMANN’S i snygga, hygieniska
och bekväma enportionsförpackningar som gör det enklare
att servera ketchup, senap och majonnäs på ett enhetligt,
fräscht och tilltalande sätt.

HELLMANN’S produkter
är g jorda på noggrant
utvalda råvaror som hållbart
odlade tomater och ägg
från frigående höns!

NYHET!

STORA NYHETER!
Portionsförpackningar i all ära men ibland är det betydligt
enklare, mer kostnadseffektivtoch praktiskt att servera
HELLMANN’S i dispensers. Vårt system är lika enkelt att
montera som att fylla på, och utformat för att kunna servera
många matgäster snabbt och smidigt.
Dispensers är också ett bra alternativ ur hållbarhetssynpunkt.
För det första ger det 5,9 gånger mindre plastavfall än om du
serverar portionsförpackningar. För det andra är det bra ur
svinnsynpunkt: hela 99 % av innehållet kommer ut och kan
konsumeras. För det tredje blir det billigare per ”portion” i ml.

ENGÅNGSFÖRPACKNINGAR

DISPENSERS

•

Lite mindre. Lite lite lyxigare.

•

Kontrollerad dosering (12 ml/dos)

•

Ger dig bättre överblick av
åtgång och kostnader

•

Refillsystem för avfallsminimering

•

Behöver inte rengöras

•

Lätt att montera och fylla på!

•

Mindre plastavfall och produktsvinn

•

Hygieniskt

•

Perfekt till att ha stående på
borden och för take away

•

Inga onaturliga färgämnen

Majonnäs, 198 x 10 ml: 67742742
Ketchup, 198 x 10 ml: 67742747
Senap, 198 x 10 ml: 67742754

•

Billigare per “portion” i ml
än portionsförpackningar

•

Inga onaturliga färgämnen

•

Lätt att montera och fylla på

NYHET!

Ketchup, 2,5 kg:
67807271
Majonnäs, 2,5 kg:
67807269
Senap, 2,5 kg:
67807273

Art.nr

Produkt

67742747

HELLMANN’S Ketchup, Engångsförpackningar, 198 x 10 ml

67742754

HELLMANN’S Senap, Engångsförpackningar, 198 x 10 ml

67807271

HELLMANN’S Ketchup, Dispenser, 3 x 2,2 l

67807269

HELLMANN’S Majonnäs, Dispenser, 3 x 2,2 l

67807273
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

HELLMANN’S Senap, Dispenser, 3 x 2,2 l
HELLMANN’S Majonnäs Real Sqeezy, 8x 225 ml
HELLMANN’S Majonnäs Real, 10 kg
HELLMANN’S Majonnäs Real, 2 l,
HELLMANN’S Vego, 2,5 kg
HELLMANN’S Majonnäs Extra Thick, 5 kg
HELLMANN’S Sandwich Delight, 1,5 l
HELLMANN’S Apple Cider Sherry Vinegar Vinaigrette, 6 x 1 l
HELLMANN’S Citrus Vinaigrette, 6 x 1 l
HELLMANN’S Sesame Soy Vinaigrette, 6 x 1 l

67742742

HELLMANN’S Majonnäs, Engångsförpackningar, 198 x 10 ml

Följ oss på Instagram!
Vi heter @unileverfoodsolutionsse
och bjuder på tips, recept och
massvis av inspiration!

