HELE VERDENS
FAVORITMAYONNAISE!

FLERE GRUNDE
TIL AT ELSKE
HELLMANN’S

Support. Inspire. Progress.

DER ER ALTID PLADS
TIL LIDT HELLMANN’S
Hos HELLMANN’S finder du alt, hvad du behøver for at løfte
dine burgere, sandwich, saucer og salater til et nyt niveau.

100 ÅRS
NYDELSE
I begyndelsen af sidste århundrede, nærmere bestemt i
1905, åbnede Richard Hellmann en delikatesseforretning
i New York og begyndte at sælge mayonnaise under sit
eget navn i dåser, som han dekorerede med en blå sløjfe.
Mayonnaisen blev hurtigt populær, og siden da har både
den og flere andre produkter været elsket af millioner
af mennesker verden over. I år lancerer vi en række
nye Hellmann’s produkter til sortimentet.
Velkommen til Hellmann’s verden.

HELLMANN’S
Engangsportionspakker, 198 x 10 ml

HELLMANN’S
Mayonnaise Real Squeeze, 6 x 750 ml

HELLMANN’S
Mayonnaise Real, 2 l, 10 kg

HELLMANN’S
Ketchup Squeeze, 12 x 430 ml

HELLMANN’S
Ketchup, 5 kg

HELLMANN’S
Mayonnaise Extra Thick, 5 kg

HELLMANN’S
Hellmanns Honey & Mustard
og Ceasar Dressing, 6 x 1 l

HELLMANN’S
Vegan, 2,5 kg

VIDSTE DU, AT...
...100 % af æggene, vi bruger i vores mayonnaise,
kommer fra fritgående høns, og at vi kun køber
olie lavet af bæredygtigt dyrket raps?

HELLMANN’S
Dispensere
Mayonnaise: 3x2,4 l / 3x2,25 kg
Ketchup: 3x2,2 l / 3x2,5 kg
Sennep: 3x2,4 l / 3x2,5 kg

HELLMANN’S
Vinaigrettes, 6 x 1 l

Alle produkters varenumre
kan findes på sidste side.

MED DEN
ORIGINALE
HELLMANN’S
SMAG

HELLMANN’S
GOES VEGAN!
Det er næppe en nyhed, at flere og flere spisende gæster efterlyser
plantebaserede produkter, og netop derfor er vi ekstra stolte og
glade for at kunne tilbyde en vegansk version af verdens mest elskede
mayonnaise. Sig goddag til HELLMANN’S Vegan, en luksuriøst
cremet “mayo”, som gør det meget lettere og sjovere både at
lave og spise vegansk mad.

HELLMANN’S VEGAN
•

100 % vegansk

•

Cremet og lækker

•

Fri for gluten og laktose

•

Rig på omega-3-fedtsyrer

•

Ingen unaturlige farvestoffer

•

Fremstillet af omhyggeligt
udvalgte kvalitetsråvarer

SPRØDE JORDSKOKKER
MED TANGKAVIAR
Byd på en både smuk og velsmagende lille ret med
et sprødt ydre og luksuriøst cremet fyld.
INGREDIENSER
10 personer
15 stk.
20 g
200 g
30 g
150 g
50 g

jordskokker, skyllet
rapsolie
Hellmann’s Vegan
citronsaft
tangkaviar
dild
olie til 			
friturestegning

Sådan gør du
1. Vend jordskokkerne i olien, og bag dem
bløde i ovnen ved 150°C i ca. 45 minutter.
Lad dem køle af.
2. Del jordskokkerne i halve, skrab indmaden
ud (behold skallerne) og bland det jævnt
sammen med Hellmann’s Vegan og
citronsaft.
3. Hæld cremen i en sprøjtepose og stil
den i køleskabet.

•

En vegansk mayonnaise til alle, der
ikke går på kompromis med smagen!

4. Friter skallerne sprøde i en frituregryde
ved 160°C.
5. Fyld skallerne med cremen, top med
kaviar og pynt med fint plukket dild.

PERFEKT TIL
TAKE-AWAY

HELLMANN’S produkter
er fremstillet af nøje udvalgte
råvarer som bæredygtigt
dyrkede tomater og æg
fra fritgående høns!

Nu kommer HELLMANN’S i stilfulde, hygiejniske og
praktiske portionspakker, der gør det nemmere at servere
ketchup, sennep og mayonnaise på en ensartet, frisk og
tiltalende måde.

PRAKTISK TIL BUFFETTEN
Al ære til portionspakker men nogle gange er det meget
nemmere, mere omkostningseffektivt og praktisk at servere
HELLMANN’S i dispensere. Vores system er lige så let at
montere som at påfylde, og designet til at kunne betjene
mange spisende gæster hurtigt og gnidningsløst.
Dispensere er også et godt alternativ af hensyn til bæredygtighed.
For det første giver det 5,9 gange mindre plastaffald, end hvis du
serverer i portionspakker. For det andet er det godt af hensyn
til madspild: 99% af indholdet kommer ud og kan konsumeres.
For det tredje bliver det billigere pr. “portion” i ml.

ENGANGSPORTIONSPAKKER

DISPENSERE

•

Lidt mindre. Lidt mere luksuriøst

•

Kontrolleret dosering (12 ml/dosering)

•

Giver dig et bedre overblik over
forbrug og omkostninger

•

Refillsystem, der minimerer affald

•

Skal ikke rengøres

•

Let at montere og påfylde!

•

Mindre plastaffald og produktspild

Mayonnaise: 3 x 2,4 l / 3 x 2,25 kg
67807269

•

Billigere pr. “portion”
i ml end portionspakker

Sennep: 3 x 2,4 l / 3 x 2,5 kg
67807273

•

Ingen unaturlige farvestoffer

•

Hygiejnisk

Mayonnaise, 198 x 10 ml: 67742742

•

Perfekt til at stå på bordene
og til takeaway

Ketchup, 198 x 10 ml: 67742747

•

Ingen unaturlige farvestoffer

Sennep, 198 x 10 ml: 67742754

Ketchup: 3 x 2,2 l / 3 x 2,5 kg
67807271

Varenummer Produktnavn
67742742
67742747
67742754
67807271
67807269
67807273
67721437
68395377
68612222
13608801
11490803
67830800
15739801
68619254
15573012
15573209
15573109
68488881
68428848

HELLMANN’S Real Mayonnaise Portion Pack, 198 x 10 ml
HELLMANN’S Ketchup Portion Pack, 198 x 10 ml
HELLMANN’S Sennep Portion Pack, 198 x 10 ml
HELLMANN’S Ketchup, Dispensere, 3 x 2,2 l / 3 x 2,5 kg
HELLMANN’S Mayonnaise, Dispensere, 3 x 2,4 l / 3 x 2,25 kg
HELLMANN’S Sennep, Dispensere, 3 x 2,4 l / 3 x 2,5 kg
HELLMANN’S Mayonnaise Real Squeeze, 6 x 750 ml
HELLMANN’S Ketchup Squeeze, 12 x 430 ml
HELLMANN’S Ketchup, 5 kg
HELLMANN’S Mayonnaise Real, 10 kg
HELLMANN’S Mayonnaise Real, 2 l
HELLMANN’S Vegan, 2,5 kg
HELLMANN’S Mayonnaise Extra Thick, 5 kg
HELLMANN’S Light Mayonnaise, 5 kg
HELLMANN’S Citrus Vinaigrette, 6 x 1 l
HELLMANN’S Sesam Soy Vinaigrette, 6 x 1 l
HELLMANN’S Raspberry Vinaigrette, 6 x 1 l
HELLMANN’S Honey & Mustard dressing, 6 x 1 l
HELLMANN’S Ceasar Dressing, 6 x 1

Følg os på Instagram!
Vi hedder @unileverfoodsolutionsdk
og tilbyder tips, opskrifter og
masser af inspiration!
Support. Inspire. Progress.

