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Grundlaget for moderne, klimasmart madlavning
Hos Rapsona ved vi, at hver eneste time i køkkenet er vigtig. Det er derfor, vi hele 
tiden udvikler vores produktsortiment for at gøre din hverdag enklere. Men vi nøjes 
ikke med det, vi bliver også ved med at udvikle vores produkter, så du kan skabe 
veltillavet og god mad. Når alle dine kunder er tilfredse, er vi også tilfredse. 

Med svensk presset rapsolie som grundlag i de fleste af vores produkter, skaber vi 
grundlag for moderne, klimasmart madlavning. At arbejde smart indebærer også 
anvendelse af de rigtige produkter, som gør arbejdet lettere. Produkter, som du kan 
anvende til en rimelig omkostning, og som samtidig garanterer god smag og kvalitet 
i de retter, du tilbereder.
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ØKOLOGISK EKSTRAFIN 
RAPSOLIE, KRAV-CERTIFICERET
2 LITER/10 LITER
Art nr: 401305/963693
Kart: 12 L (6 x 2 liter) för 2 liter
Emballage/palle: 48/60/palle

En økologisk presset rapsolie med høj 
smagskvalitet og stabilitet

VEGETABILSK OLIE

SVENSK RAPSOLIE
2 LITER/5 LITER/10 LITER/BIB
Art nr: 402304/402299/882289/879003
Kart: 12 L (6 x 2 liter) för 2 liter
Emballage/palle: 48/108/80/80/palle

Svensk presset rapsolie med høj smagskvalitet og 
stabilitet. Neutral i smag og farve.

ØKOLOGISK KOLDPRESSET 
RAPSOLIE, KRAV-CERTIFICERET
5 LITER
Art nr: 418295
Emballage/palle: 114/palle

En økologisk koldpresset rapsolie 
med høj smagskvalitet og stabilitet.
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KOLDPRESSET RAPSOLIE 5 LITER
Art nr: 428880
Emballage/palle: 114/palle

En svensk presset rapsolie med høj 
smagskvalitet og stabilitet.

MADOLIE SPECIAL 10 LITER
Art nr: 889309
Emballage/palle: 80/palle

En neutral madolie med god stabilitet, som 
med fordel kan anvendes til alle typer 
madlavning. Lige velegnet til såvel varme 
som kolde anretninger. 100 % rapsolie.

RAPS- & OLIVENOLIE 5 LITER
Art nr: 415282
Emballage/palle: 114/palle

En blanding af svensk presset rapsolie og 15 % 
Extra Virgin olivenolie. Velegnet til al slags 
madlavning.
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SOLSIKKEOLIE 5 LITER/10 LITER
Art nr: 420302/420328
Emballage/palle: 114/80/palle

100 % solsikkeolie til madlavning og bagning.

STEGEOLIE MED SMØRSMAG/VEGANSK SAUCEBASE
10 LITER
Art nr: 883290
Emballage/palle: 80/palle

Rapsona saucebase og stegeolie er en presset, svensk rapsolie med gode stegeegenskaber og 
en lækker smørsmag, men 100 % vegetabilsk. Saucebasen er et glimrende alternativ til smør 
eller margarine ved al madlavning, eksempelvis til saucer, stegning, bagning mv.

AAK har et stort sortiment af rapsolie. Takket være lokal adgang til rapsfrø og egen presning kan vi tilbyde olie fra såvel 
traditionelle frø som fra specialvarianter. På grund af det køligere klima har den svenske olie et højere indhold af Omega 3 
sammenlignet med olier af anden europæisk oprindelse. Takket være en skånsom proces og stor omhu opnås en olie med 
optimal smag og holdbarhed samt et højt indhold af naturligt E-vitamin. Rapsolie, både den traditionelle og nye varianter 
med højt indhold af oliesyre, har den laveste andel af mættet fedt af samtlige vegetabilske olier. Med sit høje indhold af 
enkeltumættet fedt og et bredt anvendelsesområde er rapsen unik.

 5

SPRAYFEDT 500 ML
Art nr: 426247
Kart: 12 x 500 ml
Emballage/palle: 56/palle

En sprayfedt til smøring af forme og stegepander. 
100 % svensk presset rapsolie.

SPRAYFEDT BOV (POSEVENTIL) 
400 ML
Art nr: 426249
Kart: 12 x 400 ml
Emballage/palle: 56/palle

En sprayfedt til smøring af forme og stegepander. 
100 % svensk presset rapsolie. Drives med trykluft, 
helt uden gas.

ØKO SAUCEBASE 5 LITER
Art nr: 419306
Emballage/pall: 108/pall

En KRAV-mærket saucebase til saucer, 
stegning og bagning – et glimrende 
alternativ til smør eller margarine.

ØKOLOGISK SPRAYFEDT BOV 
(POSEVENTIL) 400 ML
Art nr: 427705
Kart: 12 x 400 ml
Emballage/palle: 56/palle

En sprayfedt til smøring af forme og stegepander.  
100 % økologisk presset rapsolie. Drives med 
trykluft, helt uden gas.

2 LITER
Art nr: 414311
Kart: 12 L (6 x 2 liter)
Emballage/palle: 48/palle
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DEEPFRY 10 LITER
Art nr: 885292
Emballage/palle: 80/palle

Enkel og robust fritureolie. 100 % rapsolie med 
skumdæmpende middel.

LONG LIFE 10 LITER
Art nr: 884291
Emballage/palle: 80/palle

Klassisk fritureolie som giver en gylden overflade 
og et sprødt resultat. Blanding af vegetabilske 
olier og skumdæmpende midler.

SUPER LONG LIFE 10 LITER
Art nr: 886293
Emballage/palle: 80/palle

Ekstra holdbar fritureolie med mindre end 
1 % transfedt. Blanding af vegetabilske olier 
og skumdæmpende midler.

HIGH OLEIC 10 LITER
Art nr: 899875
Emballage/palle: 80/palle

Den nye generation af fritureolie af højeste 
kvalitet med mindre end 1 % transfedt. 
Palmeoliefri. Blanding af vegetabilske olier.

R A P S O NA S  F R I T U R E S KO L E
Gode råd der sikrer fritureolien længere holdbarhed!

1. Filtrér fritureolien, hvis den indeholder restprodukter.

2. Sænk temperaturen i frituregryden, når du ikke bruger den.

3. Sæt altid låget på, når du ikke frituresteger.

4. Tilsæt lidt frisk fritureolie med jævne mellemrum.
 

VEGETABILSK FRITUREOLIE

 6
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At friturestege er både enkelt og vanskeligt. Det er en metode til tilberedning af god og enkel mad, men 
samtidig foregår der en masse processer i olien. Forskellige forudsætninger kræver forskellige løsninger. 
Rapsona kan tilbyde en række forskellige produkter til friturestegning. Stiller du høje krav til din fritureolie, 
og ønsker du at reducere det mættede fedt med op til 80 %, så skal du vælge High Oleic – den nye genera-
tion af fritureolier.
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ØKOLOGISK MAYONNAISE 5 KG
Allergener: æg, sennep
Art nr: 534220
Emballage/palle: 80/palle

Et produkt til dem, der stiller krav til smag og 
kvalitet i den mayonnaise, de anvender.
Fedtindhold 79 %.

BASIC MAYONNAISE 78 5 KG/10 KG
Allergener: æg
Art nr: 575233/ 575231
Emballage/palle: 80/72/palle

En mayonnaise fremstillet af rapsolie og æg.
Fedtindhold 78 %.

MAYONNAISE 80 DANSK SMAG
5 KG/10 KG
Allergener: æg
Art nr: 580531/580609
Emballage/palle: 80/72/palle

En mayonnaise med rapsolie og æg, fedtindhold 
80 %. Uden tilsat sukker og sennep.

MAYONNAISE SPECIAL 10 KG
Allergener: æg
Art nr: 564492
Emballage/palle: 72/palle

En mayonnaise fremstillet af rapsolie og æg.
Fedtindhold 60 %

SALATMAYONNAISE DANSK SMAG
10 KG
Allergener: æg
Art nr: 550554
Emballage/palle: 72/palle

En noget lettere mayonnaise med frisk smag 
og et strejf af løg. Perfekt til salater, saucer og 
dressinger. Fedtindhold 56 %.

ØKOLOGISK SALATMAYONNAISE
DANSK SMAG, 5 KG
Allergener: æg
Art nr: 549549
Emballage/palle: 72/palle

En noget lettere mayonnaise med frisk smag og 
et strejf af løg. Fedtindhold 56 %. EU-certificeret 
økologisk.

LETMAYONNAISE, VEGANSK 5 KG
Allergener: sennep
Art nr: 552134
Emballage/palle: 80/palle

En vegansk mayonnaise uden æg med lavere 
fedtindhold. Kan opvarmes. Fedtindhold 35 %. 

MAYONNAISE
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ÆGTE MAYONNAISE 800 G/5 KG/10 KG
Allergener: æg, sennep
Art nr: 515055/511326/511237
Kart: 4,8 kg (6 x 800 g) för 800 g
Emballage/palle: 66/80/72/palle

Velafbalanceret smag, passer godt til både hver-
dag og fest. Kan bruges som den er, med smags-
tilsætning eller som grundlag for salater, saucer 
og dressinger. Fedtindhold 80 %.

MAYONNAISE SPECIAL GUL
10 KG
Allergener: æg
Artnr: 560300
Emballage/palle: 72/palle

En noget mere gul og lidt sødere mayonnaise 
end Mayonnaise Special. Fedtindhold 60 %
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AKK Dalby er Nordens største producent af mayonnaise. Grundlaget for alle vores mayonnaiser er svensk 
presset rapsolie fra AAK. Den unikke olie fra AAK bidrager både til den rette konsistens og gode nærings-
værdier. Vores mayonnaiser er neutrale og rene i smagen takket være renheden i den svenskpressede rapsolie 
fra AAK. Vi har et bredt udvalg af forskellige kvaliteter, så vi kan opfylde vores kunders specifikke behov.

MAYO, VEGANSK  800 G/5 KG
Art nr: 504508/504152
Kart: 5,4 kg (6 x 800 g) för 800 g
Emballage/palle: 66/80/palle

Smager som en god mayo skal, velafbalanceret; 
kan bruges som den er eller som grundlag for 
salater, saucer og dressinger. Kan også opvarmes. 
Fedtindhold 70 %.

MAYO FRAICHE 5 KG
Allergener: æg, sennep, mælk
Art nr: 543089
Emballage/palle: 80/palle

Mayo fraiche er en blanding af mayonnaise og 
creme fraiche med den fordel, at den ikke mister 
sin faste konsistens, samt at smagen stadig er 
neutral på grund af den rene smag i mayonnaisen. 
Specielt udviklet til skaldyrsdressinger og salater.

 9
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SMØREMARGARINE
2,7 KG/SPAND
Art nr: 100273
Emballage/palle: 168/palle

En god vegetabilsk og mælkefri 
margarine fremstillet af vegetabilske 
olier. Perfekt på smørrebrød eller en 
baguette.

FLYDENDE MARGARINE,
VEGANSK
2 LITER
Art nr: 125303
Kart: 6 x 2 liter
Emballage/palle: 48/palle

En flydende, vegetabilsk, mælkefri 
margarine som giver en markant 
stegeflade, men også er velegnet til 
bagning.

SPRAYFEDT 500 ML
Art nr: 426247
Kart: 12 x 500 ml
Emballage/palle: 56/palle

En sprayfedt til smøring af 
forme og stegepander. 
100 % svensk presset rapsolie.

SPRAYFEDT BOV 
(POSEVENTIL) 400 ML
Art nr: 426249
Kart: 12 x 400 ml
Emballage/palle: 56/palle

En sprayfedt til smøring af forme og 
stegepander. 100 % svensk presset 
rapsolie. Drives med trykluft, helt 
uden gas.

ETI772

Stek & Bakmargarin SG

Ingredienser/Ainesoisia/Ingredients: 
Palmolja/palmeolie/palmuöljy/palmoil, vatten/vand/vesi/water, shea/ 
shea-öljy, rapsolja/rapsolie/rypsiöljy/rapeseed oil, kokosfett/kokosfedt/
kookosrasva/coconutfat, salt/suola, emulgeringsmedel/emulgeringsmid-
del/emulgointiaine/emulsifying agent (E 471, E 322), arom/aroma/aromi, 
antioxidationsmedel/antioxidant/antioksidantti (E 330),  
färgämne/farvestof/väriaine/coloring (E 160a).

Allergener: - 

Förvaring/Opbevaring/Varastointi/Storage: 
svalt/kølig/viileä/cool, max + 16 °C. Tempereras i rumstemperatur före 
använding. 

Bäst före/Bedst før/Parasta ennen/Best before:  
Se separat märkning/se separat mærkning/katso  
erilliset merkinnät/see separate labeling.

Näringsinnehåll/Næringsindhold/Ravintoarvo/Nutrition 
per 100 g
Energi/Energia/Energy: 3012 kJ/720 kcal
Fett/Fedt/Rasva/Fat:  80 g
 - Varav mättat/heraf mættet fedt/ 
joista tyydyttyneitä/of which saturated: 42 g
 - Enkelomättat/monoumættede/ 
josta kertatyydyttymätöntä/ 
monounsaturated:  30 g
- Fleromättat/polyumættede/josta  
monityydyttymätöntä/polyunsaturated:   8,0 g
Kolhydrater/Kulhydrater/Hiilihydraatit/ 
Carbohydrate:  0 g
 - Varav sockerarter/heraf sukkerarter/ 
joista sokereita/of which sugars:  0 g
Protein/Proteiini: 0 g
Salt/Suola: 1,6 g

Produced by:  
AAK Dalby AB, 
Box 74 
SE-247 24 Dalby,  
www.rapsona.se
Artnr: 110110

RSPO - 1106137
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GInnehållet av palm stödjer produktion av RSPO-certifierad, 
hållbar palmolja enligt segregerat-principen. SG - Segregerad

2x5 kg

ØKOLOGISK SPRAYFEDT BOV 
(POSEVENTIL) 400 ML
Art nr: 427705
Kart: 12 x 400 ml
Emballage/palle: 56/palle

En sprayfedt til smøring af forme og stegepander.  
100 % økologisk presset rapsolie. Drives med 
trykluft, helt uden gas.

STEGE- OG BAGEMARGARINE SG 
5 KG
Art nr: 110110
Kart: 2 x 5 kg
Emballage/palle: 72/palle

En universalmargarine som er velegnet til 
både madlavning og bagning. SG-mærket og 
RSPO-certificeret.

UNIVERSALMARGARINE SG 5 KG
Art nr: 165163
Kart: 2 x 5 kg
Emballage/palle: 72/palle

En mælkefri universalmargarine som er velegnet 
til både bagning og madlavning. SG-mærket 
og RSPO-certificeret.

DELIKATESSEMARGARINE SG 5 KG
Art nr: 120121
Kart: 2 x 5 kg
Emballage/palle: 72/palle

En konditormargarine med smørsmag, velegnet 
til pisket smørcreme. SG-mærket og RSPO-certi-
ficeret.

HVEDEBRØDSMARGARINE SG 5 KG
Art nr: 145540
Kart: 2 x 5 kg
Emballage/palle: 72/palle

En vegetabilsk, mælkefri margarine specielt 
udviklet til hvedebrød.
SG-mærket og RSPO-certificeret.

WIENERBRØDSMARGARINE SG 
5 KG
Art nr: 169169
Kart: 2 x 5 kg
Emballage/palle: 72/palle

En margarine der er velegnet til butterdej. 
SG-mærket og RSPO-certificeret.

MARGARINE
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ETI769

Wienermargarin SG

Ingredienser/Ainesosat/Ingredients: 
Palmolja/palmeolie/palmuöljy/palmoil, shea/shea-öljy, rapsolja/ 
rapsolie/rypsiöljy/rapeseed oil, vatten/vand/vesi/water, salt/suolaa, 
emulgeringsmedel/emulgeringsmiddel/emulgointiaine/emulsifying 
agent (E 471, E 475 av veg.fett), arom/aroma/aromi, antioxidations- 
medel/antioxidant/antioksidantti (E 330), färgämne/farvestof/ 
väriaine/coloring (E 160a).

Allergener: -

Förvaring/Opbevaring/Säilytys/Storage: 
svalt/kølig/viileä/cool, max + 16 °C. 

Bäst före/ Bedst før/Parasta ennen/Best before:  
Se separat märkning/se separat mærkning/katso  
päivamäärämerkintä pakkauksesta/see separate labeling.

Näringsinnehåll/Næringsindhold/Ravintoarvo/Nutrition 
per 100 g
Energi/Energia/Energy: 3008 kJ/719 kcal
Fett/Fedt/Rasva/Fat:  80 g
 - Varav mättat/heraf mættet fedt/ 
joista tyydyttyneitä/of which saturated: 38 g
- Enkelomättat/monoumættede/ 
josta kertatyydyttymätöntä/ 
monounsaturated:  33 g
- Fleromättat/polyumættede/josta 
monityydyttymätöntä/polyunsaturated: 8,3 g
Kolhydrater/Kulhydrater/Hiilihydraatit/ 
Carbohydrate: 0 g
 - Varav sockerarter/heraf sukkerarter/
joista sokereita/of which sugars:  0 g
Protein/Proteiini: 0 g
Salt/Suolaa: 1,5 g

Produced by:  
AAK Dalby AB, 
Box 74 
SE-247 24 Dalby,  
www.rapsona.se
Artnr: 169169

RSPO - 1106137

W
ie

n
er

 
m

ar
ga

ri
n

 S
GInnehållet av palm stödjer produktion av RSPO-certifierad, 

hållbar palmolja enligt segregerat-principen. SG - Segregerad

2x5 kg

ETI679

Delikatessmargarin SG

Ingredienser/Ainesosat/Ingredients: 
Palmolja/palmeolie/palmuöljy/palmoil, rapsolja/rapsolie/
rypsiöljy/rapeseed oil, vatten/vand/vesi/water, kokosfett/ 
kokosfedt/kookosrasva/coconutfat, salt/suolaa, 
emulgeringsmedel/ emulgeringsmiddel/emulgointiaine/
emulsifying agent (E 471),  arom/aroma/aromi, antioxidations- 
medel/antioxidant/antioksidantti (E 330), färgämne/farvestof/ 
väriaine/coloring (E 160a).

Allergener: -

Förvaring/Opbevaring/Säilytys/Storage: 
svalt/kølig/viileä/cool, max + 16 °C. 

Bäst före/Bedst før/Parasta ennen/Best before:  Se separat 
märkning/se separat mærkning/katso  päivamäärämerkintä 
pakkauksesta/see separate labeling.

Näringsinnehåll/Næringsindhold/Ravintoarvo/Nutrition 
per 100 g
Energi/Energia/Energy: 3015 kJ/721 kcal
Fett/Fedt/Rasva/Fat:  80 g
 - Varav mättat/heraf mættet fedt/ 
joista tyydyttyneitä/of which saturated: 43 g
- Enkelomättat/monoumættede/ 
josta kertatyydyttymätöntä/ 
monounsaturated:  26 g
- Fleromättat/polyumættede/josta
monityydyttymätöntä/polyunsaturated: 9,3 g
Kolhydrater/Kulhydrater/Hiilihydraatit/ 
Carbohydrate: 0 g
 - Varav sockerarter/heraf sukkerarter/
joista sokereita/of which sugars: 0 g
Protein/Proteiini: 0 g
Salt/Suolaa: 1,5 g

Produced by:  
AAK Dalby AB, 
Box 74 
SE-247 24 Dalby,  
www.rapsona.se
Artnr: 120121

RSPO - 1106137
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GInnehållet av palm stödjer produktion av RSPO-certifierad, 
hållbar palmolja enligt segregerat-principen. SG - Segregerad

2x5 kg



 11

Hos AAK i Dalby har vi produceret margarine siden 1934. Nu kan vi med stolthed tilbyde vores bestsellere
under varemærket Rapsona. Alle margariner er produceret med SG-certificeret *Palmeolie.

* RSPO-certificering af palmeolie, SG: Segregated

 11
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DRESSINGER, SAUCER & SMAGSTILSÆTNINGER 

AIOLI 800 G
Allergener: æg
Art nr: 391361
Kart: 6 x 800 g
Emballage/palle: 66/palle

En cremet aioli med tydelig smag af hvidløg. 
Fremstillet uden konserveringsmidler og med 
udelukkende naturlige ingredienser.

BEARNAISE 900 G
Allergener: æg
Art nr: 516564
Kart: 6 x 900 g
Emballage/palle: 66/palle

En cremet, mild bearnaise med udvalgte 
krydderier, som giver en smag af 
hjemmelavet bearnaise.

BEARNAISE, VEGANSK 850 G
Art nr: 215619
Kart: 6 x 850 g
Emballage/palle: 66/palle

En vegansk, cremet bearnaise uden æg med 
udvalgte krydderier. Kan også opvarmes.

BURGERDRESSING, VEGANSK 850 G
Allergener: sennep
Art nr: 212618
Kart: 6 x 850 g
Emballage/palle: 66/palle

En god dressing baseret på gode råvarer som 
presset rapsolie, syltet agurk, tomat, sennep og et 
mildt strejf af chili. Smagen er mild og cremet 
i konsistensen.

CAESARDRESSING 850 G
Allergener: mælk, sennep, fisk
Art nr: 369373
Kart: 6 x 850 g
Emballage/palle: 66/palle

En klassisk caesardressing med en tydelig smag 
af ost og ansjoser, mild i smagen og cremet i 
konsistensen.

CAESARDRESSING 
TIL RESTAURANTER 850 G
Allergener: sennep, æg
Art nr: 371371
Kart: 6 x 850 g
Emballage/palle: 66/palle

En caesardressing uden ost og ansjoser til 
restauranter, der ønsker en base for deres 
egen caesardressing.
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Rapsona har en dressing for enhver smag og til næsten ethvert formål. Alle dressinger fra Rapsona er 
produceret med svensk presset rapsolie. Rapsonas saucer og smagstilsætninger har alle en klassisk kraftig 
smag. Vores sødstærke sennep er vældig populær for sin styrke, prøv den som sauce til grillen!

CHILIDRESSING 900 G
Allergener: sennep
Art nr: 300348
Kart: 6 x 900 g
Emballage/palle: 66/palle

En tomatbaseret chilidressing med en 
mellemstærk chilismag.

CHILIMAYONNAISE 900 G
Allergener: æg
Art nr: 318600 
Kart: 6 x 900 g
Emballage/palle: 66/palle

En mellemstærk chilimayonnaise lavet af chipotle- 
chili, med en mild røgsmag og en noget sødere 
chilismag. Glimrende til smørrebrød og salater.

COLESLAWDRESSING, VEGANSK
900 G
Allergener: sennep
Art nr: 216620
Kart: 6 x 900 g
Emballage/palle: 66/palle

En cremet coleslawdressing uden æg, klar til 
at blande med din egen coleslawsalat af hvidkål, 
gulerødder og eventuelt løg.

COLESLAWDRESSING 900 G/2,5 KG
Allergener: æg, sennep
Art nr: 378084/378378
Kart: 6 x 900 g 
Emballage/palle: 66/120/palle

En cremet coleslawdressing, klar til at blande 
med din egen coleslawsalat af hvidkål, gulerødder 
og eventuelt løg.

KARRYDRESSING 900 G
Allergener: æg, sennep
Art nr: 347358
Kart: 6 x 900 g
Emballage/palle: 66/palle

En karrydressing med tydelig smag af karry.

FORTS. NÄSTA SIDA  13

FRANSK HOTDOG-DRESSING 900 G
Allergener: æg, sennep
Art nr: 301349
Kart: 6 x 900 g
Emballage/palle: 66/palle

En mild og cremet dressing med tydelig 
sennepsmag.
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SMOKEY MAYO, VEGANSK
850 G
Artnr: 296001
Kart: 6 x 850 g
Emballage/palle: 66/palle

En cremet og god vegansk mayo med 
en tydelig røget tone i smagen. Meget 
velegnet til grillede retter, smørrebrød 
og salater. Perfekt til varme retter, da 
den tåler varme.

GARLIC DRESSING, 
VEGANSK  850 G
Art nr: 210616
Kart: 6 x 850 g 
Emballage/palle: 66/palle

En hvidløgsdressing med mild smag 
af hvidløg og en cremet konsistens, 
uden æg.

KEBABDRESSING 400 G/900 G
Allergener: mælk, æg
Artnr: 302366/302350
Kart: 12 x 400 g, 6 x 900 g
Emballage/palle: 108/66/palle

En mild, frisk dressing med creme fraiche, 
løg og krydderier. Meget velegnet til kebab, 
falafel og som dressing til salater.

KETCHUP 900 G
Allergener: sennep, selleri
Art nr: 343554
Kart: 6 x 900 g 
Emballage/palle: 66/palle

En god, frisk tomatketchup, hvor vi har 
brugt 158 g tomat pr. 100 g ketchup.

RHODE ISLAND DRESSING, VEGANSK
900 G
Art nr: 211617
Kart: 6 x 900 g
Emballage/palle: 66/palle

En klassisk opskrift med svensk rapsolie, uden æg. 
Den giver et perfekt smagsløft til en salat.
Glat i konsistens.

SØDSTÆRK SENNEP 900 G
Allergener: sennep
Art nr: 350078
Kart: 6 x 900 g
Emballage/palle: 66/palle

En meget populær sødstærk sennep 
med meget smag.

SENNEP ORGINAL 900 G
Allergener: sennep
Art nr. 387201 
Kart: 6 x 900 g
Emballage/palle: 66/palle

En smagsrig, traditionel sennep.

REMOULADESAUCE 400 G/900 G
Allergener: æg, sennep
Art nr: 303358/303351
Kart: 12 x 400 g, 6 x 900 g
Emballage/palle: 108/66/palle

En cremet og smagsrig remouladesauce, 
der passer glimrende til fisk og kød.

HVIDLØGSDRESSING
400 G/900 G
Allergener: mælk
Art nr: 304363/304352
Kart: 12 x 400 g, 6 x 900 g
Emballage/palle: 108/66/palle

En smagsrig yoghurtbaseret hvidløgsdressing 
med tydelige stykker af hvidløg, som giver et 
løft til dressingen.

DRESSINGER, SAUCER & SMAGSTILSÆTNINGER 
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HAMBURGERDRESSING 900 G 
Allergener: æg, sennep
Art nr: 355062
Kart: 6 x 900 g/kart
Emballage/palle: 66/palle

En god cremet dressing, som passer perfekt til en 
burger. Fremstillet af gode råvarer som presset 
rapsolie, syltet agurk, tomat og sennep. Cremet i 
konsistensen og mild i smagen.
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KEBABDRESSING 400 G/900 G
Allergener: mælk, æg
Artnr: 302366/302350
Kart: 12 x 400 g, 6 x 900 g
Emballage/palle: 108/66/palle

En mild, frisk dressing med creme fraiche, 
løg og krydderier. Meget velegnet til kebab, 
falafel og som dressing til salater.

 15FORTS. NÄSTA SIDA
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DRESSINGER, SAUCER & SMAGSTILSÆTNINGER 

KETCHUP 5 KG
Art nr: 202144
Emballage/pall: 80/pall

En traditionel tomatketchup med en frisk 
smag af tomat. Vi har brugt 158 g tomat
til 100 g ketchup.

CHILISAUCE 5 KG
Art nr: 201445
Emballage/pall: 80/pall

Tomatbaseret chilisauce med 
mellemstærk chilismag.

GREEN ONION DRESSING 2,5 KG
Allergener: mælk, æg, soja
Art nr: 319130
Emballage/pall: 120/pall

En god, frisk dressing med smag af 
creme fraiche og en god smag af løg 
og purløg.

KRYDDERURTEDRESSING 2,5 KG
Allergener: æg
Art nr: 317129
Emballage/pall: 120/pall

En god, frisk dressing med meget smag og farve af 
dild, agurk og peberfrugt. Meget velegnet til fisk. 

BEARNAISE 5 KG
Allergener: æg
Art nr: 337716
Emballage/pall: 80/pall

En traditionel bearnaisesauce, der kan opvarmes, 
med en tydelig smag af esdragon.

GREAT DANE BBQ SAUCE 
5 KG/10 KG
Allergener: sennep
Artnr: 375789/375392
Emballage/pall: 120/80/pall

En velafbalanceret universel grillsauce, der 
giver en glasering med en sødstærk smag.
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SWEET CHILI SAUCE 1000 G 
Art nr: 203204
Kart: 6 flaskor/kart
Emballage/pall: 66/pall

En sødstærk sauce, der passer til det meste 
og giver en fin balance mellem det hotte og 
det søde til din mad.

STICKY KOREAN SAUCE 1000 G 
Allergener: soja
Art nr: 294294
Kart: 6 flaskor/kart
Emballage/pall: 66/pall

En noget stærkere sojabaseret smagstilsætning 
med smag af gochugaru-chili (koreansk chili), 
ingefær og hvidløg. Fantastisk til glasering af 
grillmad, i sandwiches eller som dip.

BIBIMBAP SAUCE 1000 G
Allergener: soja
Art nr: 292992
Kart: 6 flaskor/kart
Emballage/pall: 66/pall

En sojabaseret sauce, som er middelstærk og frug-
tigt krydret med tydelig smag af gochugaru-chili 
(koreansk chili) og sesam. Denne sauce kan anven-
des på mange måder, f.eks. som dressing, dipsauce 
eller til forskellige asiatiske retter. 
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I Dalby producerer vi mange forskellige varianter af BBQ-sauce, marinader og glaseringer. 
Alle de ting som passer til en rigtig grillaften! Under varemærket Rapsona tilbyder vi et smagsrigt 
sortiment, der hjælper dig i din madlavning.

 17
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FLYDENDE MARGARINE, VEGANSK
2 LITER
Art nr: 125303
Kart: 6 x 2 liter
Emballage/palle: 48/palle

En flydende, vegetabilsk, mælkefri margarine som 
giver en markant stegeflade, men også er velegnet 
til bagning.

STEGEOLIE MED SMØRSMAG/
VEGANSK SAUCEBASE 2 LITER
Art nr: 414311
Kart: 12 L (6 x 2 liter)
Emballage/palle: 48/palle

Rapsona saucebase og stegeolie er en presset, 
svensk rapsolie med gode stegeegenskaber og 
en lækker smørsmag, men 100 % vegetabilsk. 
Saucebasen er et glimrende alternativ til smør 
eller margarine ved al madlavning, eksempelvis til 
saucer, stegning, bagning mv.

MAYO, VEGANSK  800 G/5 KG
Art nr: 504508/504152
Kart: 5,4 kg (6 x 800 g) för 800 g
Emballage/palle: 66/80/palle

Smager som en god mayo skal, velafbalanceret; 
kan bruges som den er eller som grundlag for 
salater, saucer og dressinger. Kan også opvarmes. 
Fedtindhold 70 %.

GARLIC DRESSING, VEGANSK  850 G
Art nr: 210616
Kart: 6 x 850 g 
Emballage/palle: 66/palle

En hvidløgsdressing med mild smag af hvidløg og 
en cremet konsistens, uden æg.

BEARNAISE, VEGANSK 850 G
Art nr: 215619
Kart: 6 x 850 g
Emballage/palle: 66/palle

En vegansk, cremet bearnaise uden æg med 
udvalgte krydderier. Kan også opvarmes.

BURGERDRESSING, VEGANSK 850 G
Allergener: sennep
Art nr: 212618
Kart: 6 x 850 g
Emballage/palle: 66/palle

En god dressing baseret på gode råvarer som presset 
rapsolie, syltet agurk, tomat, sennep og et mildt strejf 
af chili. Smagen er mild og cremet i konsistensen.

SMØREMARGARINE 2,7 KG/SPAND
Art nr: 100273
Emballage/palle: 168/palle

En god vegetabilsk og mælkefri margarine frem-
stillet af vegetabilske olier. Perfekt på smørrebrød 
eller en baguette.
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STEGEOLIE MED SMØRSMAG/
VEGANSK SAUCEBASE 10 LITER
Art nr: 883290
Emballage/palle: 80/palle

LETMAYONNAISE, VEGANSK 5 KG
Allergener: sennep
Art nr: 552134
Emballage/palle: 80/palle

En vegansk mayonnaise uden æg med lavere 
fedtindhold. Kan opvarmes. Fedtindhold 35 %. 
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Her kommer et udvalg af vores veganske artikler. Selvfølgelig er alle vores oljer også veganske.
Hvis du er usikker kan du alltid spørge en af vores sælgere som gerne hjælper til.

BURGERDRESSING, VEGANSK 850 G
Allergener: sennep
Art nr: 212618
Kart: 6 x 850 g
Emballage/palle: 66/palle

En god dressing baseret på gode råvarer som presset 
rapsolie, syltet agurk, tomat, sennep og et mildt strejf 
af chili. Smagen er mild og cremet i konsistensen.

COLESLAWDRESSING, VEGANSK
900 G
Allergener: sennep
Art nr: 216620
Kart: 6 x 900 g
Emballage/palle: 66/palle

En cremet coleslawdressing uden æg, klar til 
at blande med din egen coleslawsalat af hvidkål, 
gulerødder og eventuelt løg.

SMOKEY MAYO, VEGANSK
850 G
Artnr: 296001
Kart: 6 x 850 g
Emballage/palle: 66/palle

En cremet og god vegansk mayo med en tydelig 
røget tone i smagen. Meget velegnet til grillede 
retter, smørrebrød og salater. Perfekt til varme 
retter, da den tåler varme.
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RHODE ISLAND DRESSING, 
VEGANSK
900 G
Art nr: 211617
Kart: 6 x 900 g
Emballage/palle: 66/palle

En klassisk opskrift med svensk rapsolie, uden æg. 
Den giver et perfekt smagsløft til en salat.
Glat i konsistens.

SWEET CHILI SAUCE, 
VEGANSK  1000 G 
Art nr: 203204
Kart: 6 flaskor/kart
Emballage/pall: 66/pall

En sødstærk sauce, der passer til det meste 
og giver en fin balance mellem det hotte og 
det søde til din mad.

STICKY KOREAN SAUCE, 
VEGANSK 1000 G 
Allergener: soja
Art nr: 294294
Kart: 6 flaskor/kart
Emballage/pall: 66/pall

En noget stærkere sojabaseret smagstilsætning 
med smag af gochugaru-chili (koreansk chili), 
ingefær og hvidløg. Fantastisk til glasering af 
grillmad, i sandwiches eller som dip.

BIBIMBAP SAUCE, VEGANSK 1000 G
Allergener: soja
Art nr: 292992
Kart: 6 flaskor/kart
Emballage/pall: 66/pall

En sojabaseret sauce, som er middelstærk og frug-
tigt krydret med tydelig smag af gochugaru-chili 
(koreansk chili) og sesam. Denne sauce kan anven-
des på mange måder, f.eks. som dressing, dipsauce 
eller til forskellige asiatiske retter. 
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CONTAINER
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Mange af vores produkter kan fås i containere ved 

bestilling i god tid. Tal med din sælger, så hjælper vi 

dig med produkt og hvilke størrelser af containere, 

der kan fås til det, du ønsker.

 21
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10 VIGTIGE TIPS FOR GOD OLIEHÅNDTERING

1.

3.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

10.

 Brug en TPM- 
måler for at 
kontrollere, 

om olien skal 
udskiftes

 Bortskaf brugt 
olie på en 

ansvarsfuld 
måde

Vask og aftør friture-
gryden omhyggeligt, 
før du fylder 
op med 
frisk olie

Sigt olien dagligt 
og fyld op 
til korrekt 
niveau

 Sluk for friture- 
gryden eller 

sænk tempera-
turen, når den 
ikke anvendes

Frituresteg 
ved korrekt 
temperatur

Tildæk frituregryden 
når den ikke 
er i brug

Fjern fugt og 
overflødige 

krummer før 
friturestegningen

Rens olien 
regelmæssigt 

for at fjerne 
madrester 

Kom ikke for 
mange 
fødevarer i 
friturekurven
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10 VIGTIGE TIPS FOR GOD OLIEHÅNDTERING
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ARTIKEL
504508
504152
210616
211617
216620
212618
215619

PRODUKTBENÄMNING 
Vegan Mayo
Vegan Mayo
Vegan Garlic Dressing 
Vegan Rhode Island Dressing 
Vegan Coleslaw Dressing 
Vegan Burger Dressing 
Vegan Bearnaise

ORDER
Marianne 

SÄLJ
Christer                 
Magnus    
Torbjörn             

KONTAKT
AAK Dalby AB
Albavägen 2-4
247 24 Dalby

rapsona@aak.com
046-205640
www.rapsona.se

046-205620                

0703-380583       
0733-984776     
0708-962969  

ORDRE
Marianne +46 (0) 46-20 56 20
Bente  +45 23 20 73 22 
order.se-dal@aak.com                         

SÆLGERE
SVERIGE
Magnus +46 (0) 733-98 47 76                  
Torbjörn +46 (0) 708-96 29 69
DANMARK
Max  +45 28 22 65 25

KONTAKT
AAK Dalby AB 
Albavägen 2-4 
247 24 Dalby
rapsona@aak.com 
+46 (0) 46-205640 
www.rapsona.se


