För alla som längtat efter en varm måltidslösning!
Trendig. Hälsosam. God. Näringsrik. Enkel. Lönsam.

Soppa är världens mest ätna & inkluderande mat.
ALLA ERA KUNDER ÄTER SOPPA!

SOPPORNA ÄR FÄRSKA OCH ENKLA ATT TILLREDA
Klipp upp - Värm upp - Så enkelt är det!

Oavsett ursprung, etnicitet, kön, ålder, religiös tro,
vald diet, matallergi eller svårigheter att tugga.
Oavsett stad, landsbygd eller storlek på plånbok…
…DET FINNS EN SOPPA FÖR ALLA!
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SÅ SOM HEMLAGAD SOPPA FRÅN GRUNDEN SMAKAR

Take-A-Soup - förutom väldigt nyttiga soppor även en
rejäl marginalförstärkare till er verksamhet!

Inget pulver - Inga flingor - Inget fryst - Ingen konserv

100% FÄRSK & HÄLSOSAM SOPPA - TO STAY OR TO GO!

All näring, alla vitaminer, alla nyttigheter & naturliga
smaker & aromer är kvar tack vare den varsamma
tillagnings-temperaturen sous vide-tekniken garanterar.
Lång hållbarhet - 5-6 mån i platta vakuumpåsar
Minimalt svinn. All köpt vikt i påsen används
Öppnad påse håller i 5 dagar
30 olika ätfärdiga soppor & buljonger
De flesta är 100% naturliga & helt fria från tillsatser
Mer än hälften av sopporna är 100% vegan
Alla sopporna är glutenfria
Alla sopporna är laktosfria
Endast färska nordiska råvaror & minimal miljöpåverkan
Vakuumpåsar som ger 0,6, 1, 3, 4 eller 5l soppa.
3, 4 eller 12 påsar per låda.
Borsjtjsoppa - Fisksoppa - Grön currybuljong - Grönsakssoppa - Gulaschsoppa Kallrökt laxsoppa - Knackkorvsoppa - Korvsoppa - Kycklingsoppa - Köttsoppa Köttbullssoppa - Köttfärssoppa - Laksa/Röd currybuljong - Laxsoppa - Morotssoppa Phobuljong - Potatis/purjolöksoppa - Pumpasoppa - Ramenbuljong - Rotfruktssoppa
- Rödbetssoppa - Röd linssoppa - Spenatsoppa - Svartrotssoppa - Sötpotatissoppa Sötpotatis/kokossoppa - Thaisoppa - Tomatsoppa - Viltsoppa - Ärtsoppa med fläsk

Oavsett verksamhet eller storlek så passar Feelias soppor er!

Kiosker - Caféer - Butiker - Storkök - Restauranger

Ingen förkunskap behövs, alla kan nu erbjuda färsk varm
soppa. Allt som behövs är en sax & ett kokkärl. Endast 1kvm
yta krävs för att komma igång. Töm påsens innehåll i valfritt
kokkärl, följ anvisning på påsen, koka upp, servera.
Soppan kan även varmhållas i 4 timmar.
Säljs varm eller kall, för att ätas på plats eller för att tas med.
Instruktioner & info står på påsen samt i medföljande pärm.
Med 5-6 månaders hållbarhet och möjligheten att kyla ner
redan uppvärmd soppa så är risken för svinn minimal.
Mindre antal kunder en dag? Spara bara påsen till en annan dag.

Titta gärna på en liten film som visar hur enkelt det är
att komma igång med vårt soppkoncept.
Tips!
För att verkligen utnyttja er
soppkittel - kör vår gröt i den
på morgonen & grytor/
såser på kvällen.

BÄSTA TÄNKBARA MARGINALER!

Både vad gäller procent och i rena kronor.
Ger bra pengar redan vid få sålda antal portioner.
Sälj t.ex.100% naturlig rotfruktssoppa, vegansk, gluten- &
laktosfri. En påse motsvarar 7 koppar. Tjäna ca: 30-50kr/såld
kopp. 7st x 5 dagar = 1750kr/vecka. Marginal på ca: 60-80%.
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VI HAR 30 OLIKA SORTERS SOPPOR
& ÖVER 100 FÄRDIGA PRODUKTER
Om ni vill bredda ert sopperbjudande så finns det en mängd olika att
testa. Vi har 30 olika soppor & buljonger (varav 11st är veganska) vilka
alla kan modifieras & lätt förändras genom att helt enkelt tillsätta
egna ingredienser eller tillbehör. Vi har även alla andra tänkbara sous
vide-produkter. Bara att sprätta påsen, värma upp & servera.
Plättlätt! Alla tillagade sous vide & med lång hållbarhet.
Klipp upp - Värm upp - Ät upp
Kontakta oss gärna för mer info, priser & allt annat!

www.runnzell.se

Våra produkter finns även på:

VI H A R N ÅGOT F ÖR ALL A! H ÄR Ä R N ÅG RA EX EM PE L:
Soppor:
Lax, Gulasch, kyckling, kött, köttfärs, lins, tomat, vilt, korv, morot m.fl.
Rotfrukter:
Mixade eller sort-rena påsar. Rödbeta, morot, kålrot, palsternacka
Potatis:

Krämig Laxsoppa

Krämig Viltsoppa

Sötpotatis (& rotfrukter)

Potatismos (& övrig potatis)

Pyttipanna (org eller vegan)

Risgrynsgröt (& flera andra)

Lasagnette (org eller vegan
& andra färdiga måltider)

Bolognesesås (org eller
vegan & en rad olika såser)

Potatismos, potatisgratäng, klyftpotatis, portionspotatis
Korv & Kött:
Bratwürst, Chorizo, överkokt mör fläsklägg (pulled pork)
Gratänger med potatis:
Kebab, skinka, kyckling, svamp, vilt, Janssons Frestelse, lax m.fl.
Gratänger med pasta:
Tonfisk, kyckling, Lasagnette, Makaronilåda
Lådor:
Pyttipanna, Skomakarlåda, Sjömansbiff, Strömminglåda,
Såser & grytor:
Bolognese, kyckling curry, kyckling korma, kyckling marengue, lax
i ostsås, sej i vitsås, kalops, Biff Bourguignon, fläsksås med flera.
Såser:
Rödvinssås, brunsås, skysås, bechamel, pepparsås, svampsås m.fl.
Vegan:
Kebab, Färs, Pyttipanna, sojabolognese, Lasagnette, hummus mm
Gröt & Bär:
Risgrynsgröt, Mannagrynsgröt, Korngröt, Bärkompott

