
VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN 
VELKOMMEN IND I VARMEN - VELKOMMEN INN I VARMEN 

VELKOMIN INN Í HITANN - WARM WELCOME

Välkommen till vår lilla värld. Vi hoppas att ni finner det ni söker. 
Hör gärna av er om ni har frågor, funderingar eller någon input. 

Eller bara för att prata mat. 
Bra mat. 

Sånt gillar vi!  



RUNNZELL AB
Runnzell AB är ett litet familjeföretag med ett stort hjärta. 

Tillsammans inom företaget har över 80 års erfarenhet från olika roller inom livsmedelsbranschen, främst inom dagligvaruhandeln men även från servicehandeln & 
grossistledet. Efter att ha fått upp ögonen för Feelia OY och deras fina produktsortiment så fanns det ingen tvekan, Vi tror benhårt på att det här är en del av 

lösningen på de miljö- och klimatmässiga utmaningarna vi alla står mitt uppe i just nu. Framtidens måltidslösningar. Moderna, hälsosamma, naturliga maträtter 
som hjälper alla köksverksamheter att spara in mycket kostsam arbetstid. Och som därtill minimerar matsvinnet till nära noll i alla led. Det är hållbara måltider det! 

Vi strävar efter att i Norden introducera produkter som är hållbart framtagna med högsta krav på djurhållning och med ett sunt förhållningssätt till jordbruk. Vi vill 
vara en del i att öka andelen Nordiska råvaror i allas vår kost eftersom Nordiska råvaror ofta är sprängfyllda med bra innehåll och för att vi vill gynna våra egna 

Nordiska bönder. Vi eftersträvar inga eller så få tillsatser som möjligt är, mindre salt, socker, färgämnen och totalt onödiga smakförstärkare och mer naturliga 
smaker, färger och aromer. Vi är stolta över att de flesta av våra nuvarande produkter är tillagade eller förgräddade med sous vide-tillredning som princip. Med sous 

vide så uppnår du perfekt temperatur och behåller alla bra egenskaper som råvaran bär med sig. 

Vår tanke för att uppnå ett, för båda parter, gynnsamt samarbete är att främst lyssna till er och era behov. Därefter försöker vi tillsammans hitta så bra lösningar 
som möjligt. Detta för att ni ska kunna få något nytt som verkligen tillför er verksamhet, som är bättre både för miljön och kroppen samt förenklar och gör 

verksamheten mer effektiv. Både i tid och pengar. Genom detta hoppas vi att ni då även får ett mycket bättre kunderbjudande. Oavsett er storlek eller era behov, om ni 
planerar att sälja produkterna i eget namn eller enligt våra koncept så hoppas vi att ni alltid ska känna att vi lyssnar till er och att vi gör vad vi kan för att hjälpa er 

med det hela, smått som stort.  

Vi vill passa på att tacka för att ni visar intresse för våra produkter. Vi ses därute! 
  

/Gänget på Runnzell AB

Markus John



FOUNDED IN 2007, FEELIA IS A FRESHLY THINKING MANUFACTURER OF PRE-COOKED 
MEALS. THE PRODUCTS ARE MADE FROM DOMESTIC RAW MATERIALS WITH THE 

FLAVOURS AND NUTRIENTS INTACT. THE HAND-MADE PRE-COOKED FOODS PRODUCED 
WITH A PATENTED AUTOCLAVE TECHNOLOGY ARE OF HIGH QUALITY, NON-PERISHABLE 

AND REQUIRE VERY LITTLE STORAGE SPACE. 

Our product family includes a wide and varied selection of soups, stews, casserole dishes and sauces, among others. 
They are ready without cooking as they need only liquid and a quick heating. All this reduces the time, investment, 

costs and labour needed for the preparation of food. 

Proper food is a foundation of good life, which we think everyone deserves. Our tasty and healthy food is enjoyed in 
schools, care homes, lunch and personnel restaurants, filling stations, shops, food trucks and around dining tables at 
homes, among other places. Our clients include municipalities, care companies, lunch restaurants, central wholesale 

businesses, wholesalers and households. 

We have a heavily customer-oriented product development and cost-effective production. Most of the vegetables and 
root vegetables come from within less than a two-hour journey from the factory. We trace each raw material carefully, 

which means that you can trust the safety of our food. 

In addition to Finland, we also operate in the Swedish market, and our aim is to gain a foothold even in the other Nordic 
markets. Our Pyhäntä production facility is tuned for growth, as we have expanded the factory several times during 

2013–2018 and automated our production processes. 

FEELIA IS PART OF FODELIA. FODELIA GROWS FINNISH FOOD COMPANIES INTO 
FLOURISHING INTERNATIONAL SUCCESS STORIES SO THAT CONSUMERS CAN ENJOY 

LOCALLY AND RESPONSIBLY PRODUCED CLEAN FOOD. WE HELP THE FOOD COMPANIES 
THAT WE OWN TO SUCCEED, GROW AND INTERNATIONALISE. 

The food-industry pioneers owned by us focus on innovative products, value adding customer concepts and advanced 
manufacturing processes. They provide consumers with food that comes from guaranteed traceable origins. 

Our roots are firmly in Pyhäntä in the Northern Ostrobothnia region, where our companies’ production facilities are 
also located. 

We strive for strong and profitable growth from the internationalisation of the companies we own as well as from new 
and innovative products. Our owners are entrepreneurs who are committed to developing the company on a long-term 

basis while saving authentic things for future generations.

Valmista hyvää
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Presentationsfilm Feelia

Presentationsfilm Fodelia

https://www.youtube.com/watch?v=PlKJ6eGe0mY
https://www.youtube.com/watch?v=NWBkoXUyGIs
https://youtu.be/PlKJ6eGe0mY
https://youtu.be/NWBkoXUyGIs


VÅRA VARUMÄRKEN

RUNNZELL AB - FEELIA SCANDINAVIA 

EXKLUSIV IMPORTÖR & DISTRIBUTÖR AV FINSKA FEELIA OY’S ALLA PRODUKTER I 
SVERIGE, NORGE, DANMARK & ISLAND. 



CAFÉER - RESTAURANGER - KOMMUNER - DAGLIGVARUBUTIKER - TURISTANLÄGGNINGAR - 
TRAFIKBUTIKER - KÖPCENTRUM - CATERINGFÖRETAG - EVENTBOLAG - STORKÖK - ARENOR - 
MÄSSOR - SKOLOR - B&B - SKIDANLÄGGNINGAR - KIOSKER - LANDSTING - GOLFBANOR - 
PERSONALMATSALAR - HOTELL - VARUHANDEL - BARCEPTIONS - ÄLDREVÅRD - VÄGKROGAR - 
SERVICEHANDEL - FESTIVALER - LUNCHRESTAURANGER - SPÅRTRAFIK - BARER - FIK - 
FÖRENINGAR - FÖRETAG - CAMPUS - GROSSISTER - HÖGSKOLOR - SJUKVÅRD - FÖRSKOLOR - 
MUSEUM - HEMSERVICE - RECEPTIONER - CAMPINGPLATSER - STUGBYAR - MARINOR - 
AFFÄRER - TEMAPARKER - BÅTTRAFIK - BOWLINGHALLAR - STADSFESTIVALER - GYM - 
VANDRARHEM - IDROTTSPLATSER - JÄRNVÄGSSTATIONER - KNUTPUNKTER - BUSSTRAFIK - 
FRITIDSGÅRDAR - EVENEMANG  -TRÄNINGSCENTER - ORGANISATIONER - NATTKLUBBAR - 
KYRKOR - OUTDOOR - RECEPTIONER - LOUNGER - KONFERENSANLÄGGNINGAR - KROGAR - 
IDROTTSEVENEMANG - FÖRBUND - VEGANBUTIKER - NÄTBUTIKER - PUBAR - FLYGTRAFIK - 
FLYKTINGBOENDEN - REDERIER - CONVENIENCE STORES - PRIVAT OMSORG - FLYGPLATSER - 
SPA - ARRANGÖRER - KONVENT - FÖRBUTIKER - KEDJOR - SPECIALMAT - VEGANSK MAT - 
SPECIALMAT - TAKE AWAY - FASTFOOD - HÄLSOKOST - FRISKOLOR - REDERIER - SJUKHUS - 
UNIVERSITET - NÖJESBOLAG - FESTARRANGÖRER - MÅLTIDSLÖSNINGAR - HOSTEL - 
RASTPLATSER - VANDRARHEM - BENSINSTATIONER - YOGA - FITNESS FOOD - MAT PÅ JOBBET - 
PENDLINGSSTATIONER - VÄRMESTUGOR - SIMHALLAR - IDROTTSHALLAR - FOOD TRUCKS - 
FOOD COURTS - VÄRDSHUS - POP-UP-STORES - BUSSBOLAG - TÅGBOLAG - KRYSSNINGSBOLAG -
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SOUS VIDE & AUTOKLAVERA

Sous vide betyder ”under vakuum” på franska och uttalas ungefär ”soo vidd”. Själva ursprunget till sous videtekniken upptäcktes 1799 av 
uppfinnaren Sir Benjamin Thompson och 1960 började matvaruindustrin använda tekniken för att konservera mat. På 1970-talet förfinades 
och utvecklades tekniken av Georges Pralus på den franska restaurangen Troisgros. Han lär bland annat ha ägnat sig en del åt gåsleverpaté, 

foie gras, som han ansåg fick en finare form, textur och smak när den fick genomgå ett jämnt tempererat vattenbad. Bruno Goussault, en 
annan fransman, tog saken vidare genom att nedteckna noggranna tabeller över råvaror och deras respektive tider och temperaturer vid 

tillagning sous vide. Restauranger som satsar på den här matlagningstekniken har ofta värmeskåp med många olika lådor/kassetter, i dessa 
kassetter finns vattenbad tempererade till olika gradantal. Där placeras den vakuumförpackade matvaran helt nedsänkt i en förutbestämd 

(ofta längre) tid och i en jämn och exakt temperatur. Tänk en perfekt tillagad köttbit, med sous vide har den samma rosa ton från kärnan och 
ända ut - i motsats till att kärnan kan vara nästan rå (blue) och ytan nästan well done och överkokt. 

Att tillaga sous vide handlar i första hand om att få proteiner tillagade till exakt den grad du vill. Proteiner gillar relativt låga temperaturer, 
allra mest myser de i spannet mellan ca 45°C och 65°C då själva proteinet koagulerar (tillagas). Protein som tillagas mycket långsamt och 

varsamt – som vid sous vide-tillagning – "chockas" inte på samma sätt som i t ex en het stekpanna eller i en ugn. Att tillaga grönsaker sous 
vide gör att de milda smakerna och nyttigheterna bevaras och koncentreras – utan risk för att de blir överkokta. Vid vanlig kokning så späds 

smakerna ut av kokvattnet. Att tillaga styckdetaljer av kött, och det än mer temperaturkänsliga proteinet i fisk och skaldjur gör att allt kan 
tillagas till perfekt temperatur. Ägg kan till exempel också tillagas perfekta med en tiondels grad exakthet. 

Feelias twist på sous vide - autoklav 

Till exempel örter, kryddor och vitlök behöver högre temperaturer än upp till 65°C för att utveckla önskade smaker och konsistenser. Dock 
inte för höga, då smakar de bara bränt. Och då kommer själva twisten, eller sous vide på turbo, som vi säger. Med Feelia’s teknik - att 

autoklavera, helt enkelt laga sous vide fast ibland med en lite högre temperatur - så kan Feelia tillaga fler och ännu mer smakrika produkter 
och rätter. Och dessutom förlänga hållbarheten på en helt färsk produkt, utan konserveringsmedel, till upp till 6 månader. Det kallas med ett 

fint ord - Appertisation (efter kocken Nicolas Apperts upptäkt 1790), vilket betyder - att genom upphettning helt eller delvis sterilisera en 
förpackad produkt där emballaget är tätt mot vätskor, gaser och mikroorganismer. En autoklav är en slags metallisk sous vide gryta med 

lock utrustad med tryck. Och med hjälp av övertryck så kan en autoklav komma upp i temperaturer över 100°C. För såhär är funkar det med 
upphettning. Pastörisering (partiell avdödning av mikroorganismer, tänk mjölk) kan påbörjas vid minst 65°C, men vanligen används 

80-90°C. Sterilisering (total avdödning av mikroorganismer, tänk helkonserv på plåtburk med lång hållbarhet)  däremot kräver 
temperaturer på 100-130°C. 

Råvaran innesluts i en vakuumtät plastpåse. Råvaran/råvarorna läggs råa i påsen. Det är vakuumförpackningen som möjliggör att alla 
smaker och aromer innesluts. Mat som vakuumförpackats kan också få upp till dubbelt så lång livstid. Och den kanske största 

hållbarhetstjuven förutom tiden är ju luften - syre. Desto mer yta för syret att angripa, desto kortare hållbarhet. Tänk hållbarheten för en hel 
bit kött kontra köttfärs. I en oöppnad vakuumpåse, per definition utan luft/syre, så förlängs naturligtvis hållbarheten bara genom detta. 

Vakuumpåsen sänks ner i ett autoklav-vattenbad på exakt inställd och noga kontrollerad temperatur och tryck. I vattenbadet tillagas maten, 
hur lång tid är beroende på produktens storlek och ingredienser, och kyls sedan hastigt ner. Utan kylningen skulle det blir för stor 

tryckförändring när autoklaven öppnas och påsarna skulle riskera att spricka.  
Nu har maträtten sin optimala tillredning i den lufttäta vakuumförpackningen som inte heller läcker några vitaminer, mineraler eller ger 

viktförluster. Och alla smaker från grunden blir kvar – för inget kan ju lämna förpackningen.

Det pratas mycket om tillagningsmetoden sous vide. 
Vi ska väldigt förenklat försöka förklara detta och dessutom kort ge oss in på vad att autoklavera innebär.



AUTOKLAV-TEKNIK 
OCH LÅNG 

HÅLLBARHET

– Med autoklav-teknik får vi upp till 6 månaders hållbarhet på största delen av 
våra produkter i +2° - +6° temperatur 

– Temperaturen höjs över 105°. Hög temperatur tillsammans med en snabb 
nedkylning till +4° ger lång hållbarhet utan att tillsätta konserveringsmedel 

– Ifall det blir produkter över hos kunden i kylen, står sig produkten tills nästa 
gång samma mat serveras 

– Vi tillverkar ca 1000 kg per kokning 
– Feelia har 5 autoklavugnar



FEELIA LITE KORT

2007 - Feelia grundat 

Över 200 produkter i 
sortimentet 

Tillagning i Pyhäntä och 
Karleby 

Över 1500 kunder 

En del av Fodelia-koncernen 
som är listad på Nasdaq-
börsen i Helsingfors 

4,3 miljoner kilo färdig mat 
år 2020 (ca 85.000 
portioner tillagas varje dag) 

Omsatte 15,5 miljoner Euro 
2020

Cirkulationssystem för vatten och 
ånga i produktionen 

Drygt 80% finska, ca 10% svenska 
och ca 3% norska råvaror. 

Anläggningarna använder biogas 

Återanvändningsbara 
förpackningar 

50% av råvarorna kommer från 
producenter närmare än 2 
timmars bilfärd från tillagningen 

Vi ser över hela vår co2-
påverkansgrad och arbetar aktivt 
för att finna nya hållbara 
lösningar 

Biologiska restprodukter 
komposteras och återförs till de 
lokala sädes- och betesfälten

https://www.youtube.com/watch?v=jWVADVyGZww


EN HÅLLBAR 
SAMARBETSPARTNER

90% av råvarorna i Feelias produkter är finska & från noga utvalda & 
ansvarstagande producenter. Nästan alla producenter av råvaror finns inom 
180km från produktionen i Pyhäntä. Detta håller nere transporter & priset på 
råvaran samt minimerar klimatpåverkan. 

Finsk djurhållning håller samma höga kravnivå i alla led som den svenska, de två 
länderna med i särklass strängast djurskyddslagstiftning i Europa. Finland har 
utöver detta satt egna ännu högre mål vilket i praktiken betyder avsevärt starkare 
livsmedelssäkerhet, miljöskydd och djurvälfärd än vad som krävs inom och av EU. 

Finland, tillsammans med Sverige har världens renaste mat. Vi är de enda två 
länderna med helt salmonella-fria värphöns. Finland använder minst antibiotika 
& minst växtskyddsmedel i EU. Finland tvättar inte kött i klor. Grisar får ha sin 
knorr kvar och fjäderfän sin näbb, vilket skrämmande nog är snudd på unikt i 
världen. 

7-8% av råvarorna är svenska eller norska (mestadels fisk samt en del mejeri) 
vilket innebär att 97-98% av alla råvaror är Nordiska. 

Att samarbeta med nordiska lantbrukare och uppfödare stärker inte bara allas vår 
krisberedskap, det räddar också vår unika nordiska biologiska mångfald. För utan 
öppna betesfält förlorar vi hundratals unika arter i vårt nordiska ekosystem. 

Inga tillsatser i någon form tillförs av Feelia själva i Feelias produktionsled. 

I många fall så erbjuder Feelia måltider i koncentratform. Vatten har vi alla av bra 
kvalitet i kranarna. Vi vill inte sälja vatten till våra samarbetspartners. Och vi vill 
inte transportera tunga förpackningar med vatten på våra vägar om det inte är 
nödvändigt. Ytterligare ett sätt att hålla ned vår klimatpåverkan. 

Ångan som används i produktionen kommer från bioenergi. Samma ånga 
används även till uppvärmning & varmvatten i Feelias produktionsbyggnad. Alla 
biologiska restprodukter vid produktionen komposteras & återförs i de lokala 
sädes- & betesfälten. 

Feelia Oy innehar högsta livsmedelsproduktions-certifiering FSSC 22000. 2019 
invigdes en helt ny modern produktionsanläggning med fler linor vilket avsevärt 
ökar möjligheterna att bli en ännu starkare samarbetspartner. 

Runnzell AB är ansluten till FTI. Vi betalar förpackningsavgifter som täcker 
kostnaden för att alla importerade förpackningar ska kunna samlas in och 
återvinnas till nya produkter. Alla förpackningar är återvinningsbara och vi 
kommer under 2019 att införa 100% komposterbara engångsartiklar. 



URSPRUNG & INNEHÅLL
RÅVAROR FRÅN FINLAND

FINLÄNDSK DJURUPPFÖDNING 

MEDICIN ÄR TILL FÖR SJUKA DJUR

I Finland, precis som i Sverige, är vintrarna långa och kalla 
medan somrarna är ljusa. Näringsrik jord, världens renaste 

luft och friskt grundvatten ger utmärkta förhållanden för 
lantbruk och djuruppfödning. 

Finland har stränga lagkrav vad gäller djuromsorg och säker 
livsmedelsproduktion. De har utöver EU-normer satt upp 

egna, väldigt mycket högre mål inom, i stort sett, alla 
områden. 

Alla djur har t.ex. ett eget unikt id-nummer som de får vid 
födseln och bär med sig genom hela livet. Därför vet vi vem 
som har tagit hand om djuret och vilket foder det har ätit. 

Med andra ord är allt kött från Finland 100% spårbart. 

Det finska klimatet är som sagt perfekt för gräs- och 
foderkornsodling. Detta i sin tur är perfekt för gris- och 

nötköttsuppfödning då allt foder håller högsta kvalitet samt 
är närodlat. 

Finska, liksom svenska, nötdjur betar ute hela sommaren. 
Kött från djur som äter gräs innehåller betydligt högre halter 

av t.ex. betakaroten, kalcium, magnesium, kalium och 
vitamin B, D och E än annat nötkött. Det innehåller också tre 

till fem gånger mer Omega 3. 

Det mesta av vårt fläskkött kommer från en treraskorsning 
där de flesta är korsade med Duroc-galt. Grisarna växer upp 
på utvalda familjegårdar och huvudproteinkällan är i deras 

foder är faktiskt rent flytande kornprotein från ett lokalt 
finskt destilleri från en ort som du kanske känner igen 

namnet på - nämligen Koskenkorva.

Överanvändning av antibiotika och utveckling av 
resistenta bakterier är ett av vår tids viktigaste 

och allvarligaste hälsoproblem, anser WHO. 
Finland och Sverige står i viss särklass vad gäller 

att använda minst antibiotika inom EU (och 
världen). I Finland får antibiotika aldrig ges i 

förebyggande syfte eller för att öka tillväxten. All 
eventuell användning, vad och varför, 

dokumenteras av veterinär och uppfödare och 
loggas i djurets egna id-nummer. 

Nöt: 
90% av korna betar utomhus på sommaren 

Fri tillgång till färskvatten 
Tjurar får inte kastreras 

Avhorning görs alltid med bedövning 
GMO- och sojafritt foder 

Fler småskaliga gårdar med färre djur 

Fjäderfä: 
Finland är tillsammans med Sverige det enda 

landet som är 100% salmonellafritt. 

Gris: 
Alla grisar 38% större utrymme än vad EU kräver 

Alla grisar ska ha tillgång till halm 
Alla grisar ska ha tillgång till leksaker att tugga på 

Fri tillgång till färskvatten samt kvalitetsfoder 
Knorrar får inte kuperas 

Helspalt är förbjudet (golv med springor) 
Separata rum för sömn, aktivitet och avföring 

Gott om plats vid mattråget 
Kastrering görs alltid med bedövning 

Medeltransporttid till slakt är 3 timmar

KLIMATSMART

80% av nötköttet kommer från mjölkrasdjur av raserna 
Ayrshire och Holstein. Dessa har i de flesta fall har 

mjölkat i 4-5 år innan de går till slakt. En mjölkko ger 
35-50% lägre utsläpp av klimatgaser än ett köttrasdjur. 

Soja är vanlig som proteinråvara i djurfoder över hela 
världen. Storskalig produktion av soja gör att regnskogar 
skövlas, koldioxid frigörs och klimatet påverkas negativt.  
Feelias kött, både nöt och gris, kommer från gårdar där 

fodret är 100% sojafritt.

MILJÖVÄNLIGA TRANSPORTER
Vårt innehåll, våra råvaror, grödor som kött, kommer till 
90% ifrån Finland eller Sverige och inte skickas runt till 

oklara platser inom EU i något led. 
Detta samt närheten till Sverige och noggrant planerade 

transporter bidrar till en så miljövänlig portion mat med så 
liten co2-påverkan som det bara går.



NÅGRA AV FÖRDELARNA 
MED FEELIA-PRODUKTER

Kan inte påverkas: Råvarupriser & kostnader för arbete, lokal, el, utrustning etc som ökar. 
Kan påverkas 1: Tid. Kostsam arbetstid (en anställd kostar i snitt 4-6kr/min). 

Kan påverkas 2: Svinn. All köpt vikt används, ingen viktförlust. 
Kan påverkas 3: Marginalkronan. Du kan med våra produkter själv påverka din förtjänst. 

Feelias produkter hjälper er att bli mer kostnadseffektiva & ökar lönsamheten! 

Uppenbara förtjänster såsom kvaliteten, smaken, enkelheten & variationsmöjligheterna. 
Produkterna är moderna, ofta naturliga & utan tillsatser. De är allergivänliga, glutenfria, laktosfria.  

Inget krav på utbildad personal eller dyra ombyggnader & utrustning. Enbart nordiska råvaror. 
Massor av intjänad arbetstid (kostnader). Tid som kan omsättas i andra kökssysslor. Minimalt svinn. 
Anpassa mängd dag för dag i realtid. Samma jämna kvalitet i varje påse, varje dag, oavsett personal. 

Portionerna i sig genererar väldigt bra marginalkronor till verksamheten. Tjäna pengar i bägge ändar. 
Produkterna är fräscha med bibehållna naturliga dofter, aromer & smaker oavsett när påsen öppnas. 

Hållbarhet på upp till ett halvår gör att arbetet med planering, inköp & lagerhållning förenklas.



INGET MATSVINN I 
NÅGOT LED!

KVALITET OAVSETT 
PERSONAL!

ANPASSA VOLYMER I 
REALTID!

SOUS VIDE HAR 
MÅNGA FÖRDELAR!

HÅLLBARA & 
UTVALDA RÅVAROR!

REJÄL MARGINAL-
FÖRSTÄRKARE!

Osäkert hur mycket råvaror ni behöver idag? Osäkert hur mycket personal ni har idag?Osäkert hur många gäster ni får idag?

Har du tänkt på vilken kvalitet maten på din 
tallrik har?

Har du tänkt på vilken miljöpåverkan din 
inköpta mat egentligen har?Har du tänkt på hur mycket arbetad tid kostar?

Svårt att planera volymer på färskvaror som envist tickar 
dagar? Har ni lagrings-svinn, berednings-svinn, tillagnings-

svinn & serverings-svinn? Inga problem om ni använder 
Feelias produkter. Köpt vikt är densamma som såld vikt.

Svårt med scheman & extrapersonal? Med Feelias 
förberedda produkter så kan ni erbjuda samma höga 

kvalitet, varje dag på varje tallrik. 24/7. Oavsett vilken 
personal ni har. Sparar enormt mycket kostsam arbetstid!

Givet läget i omvärlden så är det idag tufft att volymmässigt 
& ekonomiskt planera, budgetera, göra inköp, lagerhålla och 
tillaga måltider. Inget problem om ni använder er av Feelias 

produkter. Ett inköp från en leverantör.

Många värjer sig av gammal hävd mot halv- eller 
helfabrikat. Men hörni. Det är nya tider nu! Våra 

produkter har oftast mindre tillsatser och mycket bättre 
näringsvärden än vad som tillagas i många kök. Råvaran 
tillagas till exakt optimal temperatur och dess alla goda 

egenskaper kan inte ta sig ut ur påsen & inget syre kan ta 
sig in. 

Är råvaror, oavsett vegetariskt, eko, Fair trade etc, från 
fjärran land verkligen bra för klimatet? Våra produkters 

ursprung är mestadels nordiskt. Finskt kött från födsel till 
tillagad mat i vakuumpåsen är en garant för den allra 

bästa djuromsorgen i Europa. Nordiska grödor. Vi arbetar 
med bönder inom en radie om 25 mil från tillagningen & 
alla restprodukter går åter till bonden som foder/gödsel, 
allt för att hålla nere vägtransporter och co2-påverkan. 

En anställd inom kökets värld kostar företaget cirka 5kr 
per minut (källa: SCB). Alla minuter i timmen, oavsett 

arbetsuppgift. 300kr i timmen. Här finns mycket 
kostnader att tjäna & dessutom utan viktförluster/svinn så 

blir marginalen finfin. 
Se även exempel ur vår energi- marginalsnurra!

Inga viktförluster pga av skal, senor, utseende eller 
tillagning. Ingen vikt% i vätska som försvinner pga 

avdunstning eller upptinad fryst råvara. Bara 
färskvaror. All vikt, all näring, alla aromer, vitaminer 

och mineraler mm finns kvar i påsen.

Klipp upp - Värm upp - Ät upp 
Så enkelt är det. Kvaliteten är densamma som gjord från 

grunden på plats. Inga eller få tillsatser, vi på Feelia 
tillsätter inget i vår tillagning. Mycket gluten- & 

laktosfritt, mycket vegetariskt, vegan & allergivänligt.

Tillaga bara den mängd som behövs. Dag för dag. 
Timme för timme. Gäst för gäst. Resten sparas till en 

annan dag utan risk för att bli dåligt. Vår sous vide’ade 
mat kyld i vakuumpåse håller i upp till 6 månader 

oöppnad och upp till 5 dagar öppnad. 

Ett exempel: Som tillagningsmetod så har sous vide visat 
sig vara överlägsen för bevarandet av mineraler, 
vitaminer & antioxidanter. Vid vanlig kokning av 

grönsaker så försvinner ca. 50% av vitamin C. Med sous 
vide & tillagning i påse så bevaras 80% av vitamin C. 

(Källa: Livsmedelsverket)

Ett par exempel: Vårt kött kommer från mjölkkor, inte 
köttkor, vilket betyder att individen under sin levnadstid 
också har bidragit med sin mjölk. Det tycker vi är bra för 

graden av klimatpåverkan. Medicin är för sjuka. Våra 
djur har ingen antibiotika, äter inte sojafoder och får 

inget annat jox i sig. Inga tillsatser tillförs vid vår 
tillagning av maten.

Med våra produkter så tjänar ni upp till 50 minuters 
arbete (eller 250kr) per timme. Fast vänta nu. Vinsten blir 

egentligen nästan dubbel eftersom tiden som sparas in 
rimligtvis även omsätts. De intjänade 50 min plus att de 

50 min omsätts där en till anställd hade behövts. Man 
klarar sig alltså med mindre personal längre. Alternativt 
räknat får man en högre marginalkrona per såld portion.

Hur ökar du förtjänsten?
Du kan ej påverka:

*Arbetskostnader *Råvarukostnader
*Lokalkostnader *Fasta kostnader

Du kan påverka:
*Arbetstiden *Marginalkrona *Svinn *Utrustning

Varför Nordiska råvaror?
*Låg klimatpåverkan *Kontrollerat och säkert

*Råvaror är av högsta kvalitet *Bästa/hårdaste 
djurskyddslagarna i Europa *Medicinfritt/Antibiotikafritt

 & låga andelar växtskyddsmedel *Kretsloppstänk
*Bevara vår unika nordiska fauna

Att man tillagar maten på plats & från grunden är per 
definition inte detsamma som att det gästen får på 

tallriken är av hög kvalitet eller hållbart.
Vi erbjuder även hjälp med att ta fram unika menyer & 

dieter, framtagna speciellt av Näringsrätt (leg. 
Sportnutrist, dietist & föreläsare).

Tjäna massor av tid
Utnyttja personalen rätt

Öka marginalen per portion

Eliminera svinnet helt
Förenkla kök & utrustning

Gör ett samlat inköp för allt

Inga förkunskaper behövs
Inga nya tillstånd behövs

Ingen dyr utrustning behövs

Inga direkta ytor behövs
Ingen ombyggnad behövs

Ingen ökad arbetstid behövs

Alltid färsk direkt ur påsen
Alltid tillagad till perfekt temp
Naturlig smak, färg & arom

Bevarade mineraler/vitaminer
Bevarade antioxidanter

Bevarad textur



Marginalprocent vs. Marginalkrona  
Vår erfarenhet är att en del serverings- försäljningsställen tittar blint på marginalprocenten när det rimligen borde vara marginalkronan som är det viktiga? Sälj tio tuggummipaket 

och tio portioner soppa till samma marginalprocent. På soppan har du då kanske dragit in 400-600kr. Du får sälja bra många fler än tio stycken tuggummin för att komma upp i 
samma marginalkronor.  

Antal sålda enheter (portioner) 
Även om du kollar upp din senaste försäljning och ser att soppan bara gått ut ur kassan 10 gånger en dag så kan detta vara den mest inkomstbringande varan i reda pengar. 10 

portioner per dag kanske låter som att det knappt är värt att fortsätta med. Du kanske ser att ni säljer 15 sallader, 20 baguetter och 25 tuggummin. Men 600kr netto per dag eller 
4200kr per vecka då? Hur låter det? Och räknar du in allt så ska du se att 10 soppor ger mer pengar netto än de 15-20-25 salladerna/baguetterna och tuggummin gör var för sig. 

Alltså. Redan vid få faktiska sålda enheter så ger soppan riktigt bra pengar, låt dig inte luras av att bara titta på marginalprocent eller antal sålda portioner. 

Kassamarginal vs. Inventeringsmarginal 
Marginal kan man räkna på många sätt. Inom dagligvaru- servicehandeln och i många kiosker och hos föreningar räknar man kassamarginal. Dvs det pris du tar betalt för i kassan 

minus ditt inköpspris. Och sedan procenten på detta. Vi anser inte att detta är applicerbart i en levande värld där förpackningar bryts och mat bereds. Det är här som våra soppor 
verkligen sticker ut i jämförelse. Vi vill räkna inventeringsmarginal. Dvs värdet av all mängd såld soppa (eller bröd, sallad, smör etc) ut ur kassan minus värdet av all den mängd 

soppa (eller bröd, sallad, smör etc) du har köpt in. Och sedan procenten på detta. Med all mängd avser vi precis detta, även köpt vikt/råvara som inte kan säljas eller ätas. 
Svinnet måste räknas in, allt annat blir galet. Alla former av svinn. 

Lagringssvinn 
- Mat från kylar, frysar och förråd som måste slängas av olika anledningar (T.ex. utgågna datum, felinköp mm). 

Beredningssvinn 
- Mat som slängs i samband med beredning (T.ex. fula råvaror, skal, filéade rester, senor, viktförluster efter upptinad fryst mat mm).  

Tillagningssvinn  
- Mat som tillagas men som av olika anledningar inte tas till vara utan slängs utan att ens ha serverats (T.ex. felberäkningar, mindre antal ätande gäster än tänkt mm). 

Serveringssvinn  
- Mat från serveringen som inte nått matgästens tallrik och som slängs för att den inte kan tas tillvara (buffé- varmhållen mat, kyld förpackad mat, sallader, smoothies, baguetter mm). 

Tallrikssvinn 
- Mat som inte äts upp och som skrapas av från tallriken eller slängs halväten etc är det svinnet som är svårare att komma åt. 

Med våra produkter så kan detta avhjälpas! Vi vill och vi kan vara en del i ert arbete med att minska svinnet. Oavsett bransch. 

3 av våra produkters fördelar - er och planetens vinst! 

* Köpt vikt är densamma som såld/serverad vikt. 3l köpt soppa är 3l soppa i kassan/i tallriken. Faktum är att det är ännu bättre om vi talar koncentratsoppor där vatten 
tillsätts varvid du får ut 5l ur 3kg köpt vara. För salladen och baguetten gäller inte samma princip. Här hittar vi massvis med viktförluster räknat från inköpt vikt av alla ingående 

råvaror. Ofta i flera av de olika typer av svinn som vi just räknade upp. Detta samt att arbetstiden för en baguette är längre gör att soppan vinner klart i marginalkronor. 
* Inget svinn. Och då menar vi inget (okej då, det kan finnas lite kvar i påsen) ! Soppa har ingen bortre tidsgräns för hur länge den får exponeras. Uppvärmd soppa kan kylas ned 

och användas igen inom 5 dagar. Vid påfyllnad i soppkittel om en påse börjar ta slut behövs inget hällas ut, du låter skvätten vara kvar och fyller på/blandar det lilla med nya påsen. 
Man kan också i realtid efter väder och antal kunder styra mängden uppvärmd volym dag för dag, timme för timme, kund för kund. Soppan kan förutom att säljas varm för sittande 

gäster med fördel även säljas som grab n go. Varm som en kopp kaffe, eller kall till gäster som vill värma sin mat på kontoret/hemma. Inget behövs kasseras. Allt detta samt att 
soppan har 6 mån hållbarhet oöppnad och 5 dagar som öppnad avgör bara det. För… 

- Hur mycket bröd och alla pålägg, sallader etc kastas inte under en hel dag, från torra brödskalkar till, saggig paprika, varma röror och smör, trött gurka? Buffémat som måste 
kasseras pga utgången exponeringstid. Rullkorv som rullat färdigt. Gamla baguetter och dess innehåll. 

* Knappt någon arbetstid/kostnad. Effektiv arbetstid för 3l soppa (8 portioner) är 2 min då påsen klipps upp och innehållet hälls i en kastrull, den värmer sig själv och med timer 
så behövs ingen vakt. Den kräver heller ingen tid under de så intensiva lunchtimmarna och påverkar därför inte personalen eller schemat är det är som mest känsligt. Vår soppa är 
kostnadseffektiv. En anställd kostar företaget ca 5kr/minut. Oavsett vilket arbete som utförs. Hur många minuter tar det att göra 8 baguetter eller 8 koppar dubbel macchiato decaf 
extra mjölk minus kopp och fat men plus en liten dash kondensrad laktosfri mjölk to go? Mer än 2 min är vår gissning. Ska detta räknas in i marginalen för artikeln? Ja. Det ska det.

VÅRA 
PRODUKTER 

KOSTNADSEFFEKTIVA 
MARGINALFÖRSTÄRKARE 

DEL 1 
MARGINAL & 

SVINN



LÖNSAMHET REDAN VID FÅ PORTIONER 
I DET HÄR EXEMPLET HÄMTAT UR VÅR EGNA MARGINALSNURRA VISAR VI HUR MYCKET MAN KAN TJÄNA PÅ ATT SÄLJA 

VÅR SOPPA. I JUST DETTA FALL ANVÄNDER VI MOROTSSOPPA SOM EXEMPEL. VI HAR VALT VÅRT GRUNDPRIS PER LITER, 
STORLEK PÅ PORTION, ARBETSTID, SAMT ETT UTPRIS TILL GÄST/KUND I DEN VÄNSTRA DELEN. I MITTEN OCH I DEN 

HÖGRA UTRÄKNINGEN SYNS FÖRTJÄNSTEN VID OLIKA ANTAL SÅLDA PORTIONER PER VECKA OCH ÅR.  
SE MARGINALKRONOR PER SÅLD PORTION SAMT VID X ANTAL SÅLDA PORTIONER! 

VÅR MARGINALSNURRA ÄR FRI ATT ANVÄNDA FÖR DEN SOM FRÅGAR!

1 2 3 4
Eventuella fasta kostnader totalt 0,00 kr
VALFRITT - Lägg till inköpt utrustning. 1 = Nettopris kokare/kittel/
station. 2 = moms i kr (25%) på utrustning 3 = Pris utrustning inkl. 
moms. Ingen utrustning? Behåll 0,00 kr

0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

VALFRITT - Elförbrukning för er utrustning T.ex. 1 öre per kopp vid 
4h varmhållning. Ingen exakt schablon beroende på omgivande 
temperatur, lokalt elpris mm.

0,00 kr 0,00

VALFRITT -  Arbetskostnad per portion. 1 = välj antal effektiva 
(inte ”uppkoktiden” i kärlet utan faktiskt arbetstid av dig) 
arbetsminuter som läggs ned. 2 = kostnad för företaget per minut 
i kronor för en anställd (i regel 3-5 kr per minut, vi har valt 3kr som 
default). 3 = välj själv vilket antal påsar påsar som du öppnar inom 
den valda tiden (önskas t.ex. mängden av en halv påse? Välj 0,5). 
Antal portioner som en påse ger ser du längre ned i den här 
tabellen. OBS! Se till att det är rätt volymer för vald soppa inlagd 
där! 4 = kostnad nedbruten per portion färdig soppa.

0,00 0,00 kr 4,0 0,00 kr

Vald produkts inpris/L som ätfärdig & efter vald portionsvolym     
1 = liter/kilopris som ätfärdig 2 = välj portionsvolym i liter/kilo (ex. 
0,4). 3 = portionspris netto. 4 = totalt nettopris vid vald storlek.

47,07 kr 0,40 18,83 kr 18,83 kr

VALFRITT - Lägg till kostnad för 12%-varor. Tex grädde i de fall 
det ingår i anvisningen (0,5 L per påse). Och/eller lägg även till 
kostnad för bröd etc. OBS fyll bara i en av de två kolumnerna, den 
andra lämnas 0,00 kr. 1 = ert literpris på grädde om ni köpt inkl. 
moms. 2 = ert literpris på grädde om ni köpt exkl. moms. 3 & 4 = 
kostnad grädde per serverad portion netto.

0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

VALFRITT - Lägg till kostnad för 25%-varor. Tex engångsartiklar 
(kopp/lock/sked). OBS fyll bara i en av de två kolumnerna, den 
andra lämnas 0,00 kr. 1 = om ni köpt inkl. moms. 2 = ert pris på 
25%-artikel/engångsartikel om ni köpt inkl. moms. 3 = 
nettokostnad per engångsartikel per portion.

0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

VALFRITT - Lägg till frakt- leveranskostnad om detta är aktuellt. 
Lägg till t.ex. 0,50kr/portion. Moms på frakt kan variera. 0,00 kr 0,00 kr

Välj ert utpris inkl. moms.  
1 = utpris portion soppa. 2 = varav 12% moms i kronor (+ 25% i 
de fallen engångsartiklar finns). 3 = utpris utan moms 4 = pris 
netto per portion ihop med engångsartiklar & övriga kostnader. 
Allt inräknat.

85,00 kr 9,10 kr 75,90 kr 75,90 kr

Er marginalförtjänst i kronor netto per såld portion - enbart produkt 57,07 kr 57,07 kr
Er marginal i % netto per såld portion - enbart produkt 75,19 % 75,19 %
Er marginalförtjänst i kronor netto per såld portion - allt 
inräknat! 18,83 kr 57,07 kr 57,07 kr

Er marginal i % netto per såld portion - allt inräknat! 47,07 kr 75,19 % 75,19 %
VALFRITT - Har ni trots allt lite soppa kvar, dvs svinn och vill se i 
efterhand vad er förtjänst var? Fyll i antal cl här (1cl skrivs 0,01) så 
dras svinnet av från förtjänsten på portionsnivå.                                 
Cell 4 = Ert literpris till kund

0,00 100,00 % 82,46 kr

Välj själv enhetssteg (antal sålda portioner) i uträkningen till höger. 2

Antal portioner per påse vid angiven portionsstorlek samt er 
marginal i kronor per mängd motsvarande en påse. 1 = fyll i rätt 
ätfärdig volym per påse (se vad påse för vald soppa ger på nästa 
sida). 2 = vald portionsvolym ovan. 3 = antal portioner. 4 = 
marginalkronor per använd påse.

3,00 0,40 7,5 428,02 kr

Antal portioner per låda vid angiven portionsstorlek samt er 
marginal i kronor per mängd motsvarande en låda. 1 = fyll i rätt 
ätfärdig volym per låda (se vad påse för vald soppa ger på nästa 
sida). 2 = vald portionsvolym ovan. 3 = antal portioner. 4 = 
marginalkronor per använd låda.

12,00 0,40 30,0 1 712,07 kr

ANTAL SÅLDA PORTIONER FÖR ATT NÅ NOLLPUNKTEN = 
KOSTNADEN FÖR VALD UTRUSTNING ÄR INTJÄNAD. 0

VÄLJ FRITT ANTAL DAGAR FÖR ATT SE HUR MÅNGA 
PORTIONER PER DAG SOM BEHÖVS SÄLJAS FÖR ATT NÅ 
NOLLPUNKTEN.

180 0

Antal sålda 
portioner per 
dag (väljs i 

enhetssteg till 
vänster)

Försäljning 
netto

Totala 
kostnader 

netto

Vinst/
förlust 
netto

Välj fritt antal 
veckodagar (1-7) 

med sålda 
portioner av vald 
produkt och se 

nettovinsten

Välj fritt antal 
veckor med 

sålda portioner 
av vald produkt 

och se 
nettovinsten

0 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 7 52

2 151,79 kr 37,66 kr 114,14 kr 798,96 kr 41 546,11 kr
4 303,59 kr 75,31 kr 228,28 kr 1 597,93 kr 83 092,22 kr
6 455,38 kr 112,97 kr 342,41 kr 2 396,89 kr 124 638,33 kr
8 607,17 kr 150,62 kr 456,55 kr 3 195,85 kr 166 184,44 kr

10 758,97 kr 188,28 kr 570,69 kr 3 994,82 kr 207 730,55 kr
12 910,76 kr 225,93 kr 684,83 kr 4 793,78 kr 249 276,66 kr
14 1 062,55 kr 263,59 kr 798,96 kr 5 592,75 kr 290 822,77 kr
16 1 214,34 kr 301,24 kr 913,10 kr 6 391,71 kr 332 368,89 kr
18 1 366,14 kr 338,90 kr 1 027,24 kr 7 190,67 kr 373 915,00 kr
20 1 517,93 kr 376,55 kr 1 141,38 kr 7 989,64 kr 415 461,11 kr
22 1 669,72 kr 414,21 kr 1 255,51 kr 8 788,60 kr 457 007,22 kr
24 1 821,52 kr 451,86 kr 1 369,65 kr 9 587,56 kr 498 553,33 kr
26 1 973,31 kr 489,52 kr 1 483,79 kr10 386,53 kr 540 099,44 kr
28 2 125,10 kr 527,17 kr 1 597,93 kr11 185,49 kr 581 645,55 kr
30 2 276,90 kr 564,83 kr 1 712,07 kr11 984,46 kr 623 191,66 kr
32 2 428,69 kr 602,49 kr 1 826,20 kr12 783,42 kr 664 737,77 kr
34 2 580,48 kr 640,14 kr 1 940,34 kr13 582,38 kr 706 283,88 kr
36 2 732,27 kr 677,80 kr 2 054,48 kr14 381,35 kr 747 829,99 kr
38 2 884,07 kr 715,45 kr 2 168,62 kr15 180,31 kr 789 376,10 kr
40 3 035,86 kr 753,11 kr 2 282,75 kr15 979,27 kr 830 922,21 kr
42 3 187,65 kr 790,76 kr 2 396,89 kr16 778,24 kr 872 468,32 kr
44 3 339,45 kr 828,42 kr 2 511,03 kr17 577,20 kr 914 014,43 kr
46 3 491,24 kr 866,07 kr 2 625,17 kr18 376,16 kr 955 560,55 kr
48 3 643,03 kr 903,73 kr 2 739,30 kr19 175,13 kr 997 106,66 kr
50 3 794,83 kr 941,38 kr 2 853,44 kr19 974,09 kr 1 038 652,77 kr
52 3 946,62 kr 979,04 kr 2 967,58 kr20 773,06 kr 1 080 198,88 kr
54 4 098,41 kr 1 016,69 kr 3 081,72 kr21 572,02 kr 1 121 744,99 kr
56 4 250,20 kr 1 054,35 kr 3 195,85 kr22 370,98 kr 1 163 291,10 kr
58 4 402,00 kr 1 092,00 kr 3 309,99 kr23 169,95 kr 1 204 837,21 kr
60 4 553,79 kr 1 129,66 kr 3 424,13 kr23 968,91 kr 1 246 383,32 kr
62 4 705,58 kr 1 167,32 kr 3 538,27 kr24 767,87 kr 1 287 929,43 kr
64 4 857,38 kr 1 204,97 kr 3 652,41 kr25 566,84 kr 1 329 475,54 kr
66 5 009,17 kr 1 242,63 kr 3 766,54 kr26 365,80 kr 1 371 021,65 kr
68 5 160,96 kr 1 280,28 kr 3 880,68 kr27 164,76 kr 1 412 567,76 kr
70 5 312,76 kr 1 317,94 kr 3 994,82 kr27 963,73 kr 1 454 113,87 kr

Portioner
Välj antal 

sålda 
portioner

Pris per kg 
inköp

Påsstorlek 
vikt ätfärdig 

volym

Vald låda 
vikt 

ätfärdig 
volym

Köpt vikt 
per påse

Köpt 
vikt per 

låda

1 45 47,07 kr 3 12 3 12
Ert pris per 
liter till kund 82,46 kr

Ert valda pris 
per portion 85,00 kr 9,10 kr 75,90 kr

0,40
Alternativa priser 

per portion till 
kund

Vara
v 

mom
s 

12%

Pris 
till 

kund 
netto

Kostna
d 

angive
n 

volym

Margina
l i 

kronor  / 
portion

Margin
al i % 
per 

portion

Marginal 
på hela 

såld volym

Portionsstor
lek 25,00 kr 2,68 22,32 18,83 kr 3,49 kr 15,66 % 157,27 kr

30,00 kr 3,21 26,79 18,83 kr 7,96 kr 29,71 % 358,17 kr

35,00 kr 3,75 31,25 18,83 kr 12,42 kr 39,75 % 559,07 kr

40,00 kr 4,28 35,72 18,83 kr 16,89 kr 47,29 % 759,97 kr

45,00 kr 4,82 40,18 18,83 kr 21,35 kr 53,14 % 960,88 kr

50,00 kr 5,36 44,65 18,83 kr 25,82 kr 57,83 %1 161,78 kr

55,00 kr 5,89 49,11 18,83 kr 30,28 kr 61,66 %1 362,68 kr

60,00 kr 6,43 53,57 18,83 kr 34,75 kr 64,86 %1 563,59 kr

65,00 kr 6,96 58,04 18,83 kr 39,21 kr 67,56 %1 764,49 kr

70,00 kr 7,50 62,50 18,83 kr 43,68 kr 69,88 %1 965,39 kr

75,00 kr 8,03 66,97 18,83 kr 48,14 kr 71,89 %2 166,29 kr

80,00 kr 8,57 71,43 18,83 kr 52,60 kr 73,64 %2 367,20 kr

85,00 kr 9,10 75,90 18,83 kr 57,07 kr 75,19 %2 568,10 kr

90,00 kr 9,64 80,36 18,83 kr 61,53 kr 76,57 %2 769,00 kr

95,00 kr 10,17 84,83 18,83 kr 66,00 kr 77,80 %2 969,90 kr

100,00 kr 10,71 89,29 18,83 kr 70,46 kr 78,91 %3 170,81 kr

105,00 kr 11,25 93,75 18,83 kr 74,93 kr 79,92 %3 371,71 kr

110,00 kr 11,78 98,22 18,83 kr 79,39 kr 80,83 %3 572,61 kr

115,00 kr 12,32 102,68 18,83 kr 83,86 kr 81,66 %3 773,51 kr

120,00 kr 12,85 107,15 18,83 kr 88,32 kr 82,43 %3 974,42 kr

125,00 kr 13,39 111,61 18,83 kr 92,78 kr 83,13 %4 175,32 kr

Välj själv 
ert pris 0,00 kr 0,00 0,00 18,83 kr −18,83 kr −847,25 kr

Se 
marginalerna i 

% samt i kr/såld 
portion.

Sälj 10 
portioner om 

dagen, tjäna ca 
4000kr/vecka eller 

207 731kr/år



Någon vill erbjuda 20 liter gulaschsoppa och göra den från grunden på plats med ett innehåll som motsvarar vår gulaschsoppa. 

Att göra Gulasch själva på plats från grunden: 
För enkelhetens skull (detta är ingen exakt uträkning, mer för att väcka tanken på var pengar finns att tjäna) så säger vi att det tar en timme totalt. Allt arbete inräknat, från beställning, 

varumottagande till beredning mm mm. 

Kom ihåg. 1 minuts arbete för en anställd kostar alltså företaget/arbetsgivaren totalt 5kr. Vid 1h (60min) arbete blir kostnaden för en person 300kr. 300kr i arbetskostnad för att få 
fram 20 liter soppa. Råvarukostnader lämnar vi därhän just nu. 

Serveras 0,25l portioner (20 liter ger 80 portioner) blir arbetskostnaden för varje portion 3,75kr (10 liter ger 40 portioner = 7,50kr/portion). 
Serveras 0,4l portioner (20 liter ger 50 portioner) blir kostnaden per portion 6kr (10 liter ger 25 portioner = 12kr/portion). 

Att värma upp vår Gulasch själva på plats: 
Preparera 20 liter av vår gulaschsoppa. Den är av motsvarande kvalitet som den ovan gjorda från grunden på plats (eller bättre). Den är färsk. Inga flingor, inte frystorkat. Utan några 

tillsatser av något slag. 100% naturlig. Högsta köttkvalitet, 100% nöt, fri från antibiotika, bästa djuromsorgen i Europa. Nordiska råvaror rakt igenom. Låg co2-påverkan tack vare korta 
transporter i alla led. Allt inom Finland. Glutenfri. Mjölkfri. 

Effektiv tid för att kunna erbjuda 20 liter av vår gulaschsoppa är max 10min. 1 minuts arbete kostnad för en person är fortfarande 5kr. 1h (60min) arbete utförs alltså på 10min. Det blir 
50kr för att få fram 20 liter färsk soppa. 

Serveras 0,25l portioner (20liter ger 80 portioner) blir kostnaden då för varje portion 63 öre (vid 10 liter gjord soppa blir kostnaden per portion 1,26kr. 
Serveras 0,4l portioner (20liter ger 50 portioner) blir kostnaden per portion 1kr (vid 10 liter blir det då 2kr per portion). 

En portion av vår gulaschsoppa kostar i grundprislistan utan avtal ca. 60kr litern (våra soppor ligger på mellan ca.10 och 70kr per liter). 0,4 liter portion hamnar då under 25kr för 
råvaror OCH nedlagd arbetstid (0,25l portion ca 15kr). Dessutom helt utan några svinnkostnader i något led (se del 1). Sälj en portion för t.ex. 85kr och tjäna 60kr per såld portion. Utan 

några dolda kryphål, 60kr och inte mindre. 

Vi får ofta höra motargumentet ”- men personalen är ju ändå där, så det där med tid är inte så viktigt.” Nja. Vi håller inte riktigt med och försöker nu förklara varför. 
Man tjänar alltså 50 minuter på att göra gulaschsoppan enligt exemplet. De 50 minuterna är inte bara värda 250kr. För den intjänade tiden (50 minuter eller då 250kr) omsätts ju 

rimligen i andra arbetsuppgifter i köket!? För ”- personalen är ju ändå där”…  
Med andra ord så tjänar man dubbelt upp på detta. Först i realtid, men sedan omsätts ju den vunna tiden och man får 50 nya minuter ut ur en och samma anställd. 50 minuter som 

annars kanske hade inneburit att ännu en anställd (som hade kostat samma 5kr per minut) hade behövts på plats. Dessutom kan vem som helst sköta uppvärmningen (ingen utbildning 
behövs för att klippa upp en påse och tömma innehållet i en kastrull) vilket gör arbetsschemat väldigt mycket lättare. Det är också allt svårare att hitta bra kockar, inte sant!? 

Att tjäna in 50 minuter varje timme våra produkter används gör snabbt många timmars mindre arbetstid och självklart att kostnader kapas och personalbehovet minskar med en tjänst 
redan efter en kort tid. Tänk såhär. En månadstid brukar räknas som 173 timmar. 173h x 300kr = 51 900kr.  Om man då så att säga får ut 110 effektiva arbetsminuter per timme och 

anställd (60 plus de intjänade 50) istället för de vanliga 60 så har vi en hel tjänst, eller bättre marginaler på maten, intjänad inom en väldigt snar framtid.

VÅRA 
PRODUKTER 

KOSTNADSEFFEKTIVA 
MARGINALFÖRSTÄRKARE 

DEL 2 
TID ÄR PENGAR …
ELLER MER TID.

Kostnad 
300kr

=6kr/
portion

60 
min 

Arbete20L

Kostnad 
50kr

= 1kr/
portion

10 
min 

Arbete20L

20L Tjäna 
50 min

Tjäna 
5kr/

portion
Tjäna 
250kr

Tjäna 
250kr

300kr
12kr/

portion
60 

min10L

10L

10L

50kr 2kr/
portion

10 
min

Tjäna 
50 min

Tjäna 
10kr/

portion
Tjäna 
250kr

Tjäna 
250kr 

till

!



TID ÄR PENGAR! 
TJÄNA IN MASSOR AV DYRBAR ARBETSTID & 

UTNYTTJA TIDEN I KÖKET SMARTARE 
O.B.S. DETTA ÄR GIVETVIS INGEN EXAKT VETENSKAP MEN GER EN BILD AV HUR ARBETSTID & KOSTNADER SER UT I KÖKET IDAG. HUR SER DET UT HOS ER? 

ATT VI RÄKNAR MED 5KR BEROR PÅ ATT TEX FÖRSÄKRINGAR, LÖNEFÖRMÅNER, ARBETSKLÄDER & PENSION ETC INTE ÄR INRÄKNAT.
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5
5
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15

5
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Planering
Inköp
Preparering
Tillagning
Ta vara på råvaror
Diska

1 arbetstimme 
i minuter för 
egen soppa

Intjänad tid & 
pengar för varje 

arbetstimme 
med Feelias 
produkter

50 min 
250kr 130 timmar 

39 000kr

Intjänad tid & 
pengar 

omräknat per 
månad (173h) 
med Feelias 
produkter

130 

timmar

Värdefull vunnen 
arbetstid (& 
pengar) per 

anställd som kan 
omsättas i andra 

kreativa 
kökssysslor

50

1142

1
1

Planering
Inköp
Preparering
Tillagning
Ta vara på råvaror
Diska
Tid i min över till andra uppgifter

1 arbetstimme i 
minuter med 

Feelias soppor
Vunnen tid!

Källa: SCB (2018)Källa: SCB (2018)



MINSKA MATSVINNET & 
MINSKA MILJÖPÅVERKAN!

        
Det är lätt att snabbt 
på plats anpassa & 
korrigera åtgång & 
antal måltider som 
skall serveras efter 

antal gäster.

Obrutna påsar 
med maträtter som 

blir över sparas & 
används vid nästa 

tillfälle rätten serveras.

För 
variation 
kan man 

med mycket 
små medel & lite 

kreativitet 
modifiera rätterna  

göra dem till 
sina egna.

 
Ni har alltid råvaror & 
måltider på plats lokalt 
vilket reducerar, eller 

rent av tar bort, 
transporterna till och 
från ett centralkök.

    
Lång hållbarhet 

(2-6 mån) tack vare 
sous vide & 

autoklav-tekniken 
samt 

vakuumpåsen.

Minimalt med 
svinn. Ingen 

viktförlust. All vikt i 
påsarna används.

Våra många olika 
förpackningsstorlekar 

(från 400g till 4kg) gör 
det lätt att planera & 

anpassa tillagning & 
åtgång. 

      
Vi kan 
erbjuda 
färdiga 

veckomenyer 
med 3 mål 

mat per dag 
för 75-100kr. 

Allt inräknat.

Se hit!



KASTA MINDRE MAT!

Lång hållbarhet (trots att det är färskvaror). Detta gör planering, inköp & lagring enklare 
3-6 månader oöppnad vakuumpåse. Öppnad påse förvaras försluten i 3-5 dagar 

Möjligheten att erbjuda alla måltider antingen som kalla & varma. Eller både och! 

Möjligheten att i realtid kunna anpassa tillagning av antal portioner beroende på antal gäster 
En dag med mindre gäster/kunder? Spara bara påsen till en annan dag 

Kyl ned redan uppvärmd måltid i de fall antalet portioner ändrats i realtid 

Soppa är det gyllene undantaget inom buffémat vad gäller varmhållning 
Det finns ingen lagstiftad bortre gräns för hur länge en soppa får varmhållas 

Soppans innehåll simmar i sitt eget varma spad & utsätts ej för yttre kontaminering  

All köpt vikt används. 3kg är detsamma som 3kg på tallriken (minst, ett koncentrat ger mer!) 
Förenklar planering av inköp, lagring, matsedel, personalkostnader & budgetering 

Inget svinn på råvaror, inga skalrester & ingen viktförlust vid tillagning 

Uniform kvalitet och smak i alla påsar. 24/7. 365 dagar om året. Naturliga smaker & aromer. 
Oavsett dag på året eller personal den dagen så kan ni erbjuda en lika bra måltid 

Ingen utbildning krävs. Vem som helst kan värma upp måltiderna 

Alla råvaror i en måltid från en leverantör/producent 
Sparar värdefull & kostsam tid vid planering & inköp 

Sparar plats/utrymme i kylar, genererar mindre disk vilket sparar in tid & ström 

Färskt innehåll. Inga viktförluster på mellan 5-50% som fallet är med frysta produkter

VARJE ÅR SLÄNGS ELLER FÖRSTÖRS RUNT 1,6 MILJARDER TON MAT I VÄRLDEN. DET ÄR DRYGT EN TREDJEDEL AV ALL MAT SOM 
PRODUCERAS OCH MOTSVARAR CIRKA 50 TON MAT I SEKUNDEN. 

I SVERIGE HAR MATSVINNET TOTALT SETT MINSKAT NÅGOT DE SENASTE ÅREN MEN LÅG ÅR 2016 PÅ NÄSTAN 1,3 MILJONER TON. 

MED FEELIAS PRODUKTER REDUCERAS SVINNET I ERT KÖK TILL, NÄRA NOG INGENTING. HUR DÅ? JO SÅHÄR TÄNKER VI. 
KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET



ÖKA KOSTNADSEFFEKTIVITETEN & 
BIDRA SAMTIDIGT TILL MINDRE 

MILJÖPÅVERKAN!

 
Centralkök

Grossist

Producent

Grossist

Feelia

Modell med centralt varmkök: 

Varma transporter 
Höga energikostnader 
Höga transportkostnader 
Mer personalomkostnader 
Mer lokalomkostnader 
Högre köksutrustningskostnader 
Mer fordonskostnader 
Större miljöpåverkan 
Kräver planering, yta & tid 
Större andel viktförluster & svinn

Modell med Feelia som leverantör: 

Kalla transporter - mindre miljöpåverkan 
Måltider värms upp på plats - bättre kontroll 
Minimalt med svinn - bättre ekonomi 
Möjlighet att anpassa antal tillagade 
portioner/volymer i realtid - se ovan tre 
Mindre kostnader än i alla nämnda exempel 
ovan med centralkök - bättre marginal på allt

Varm

Skola Äldre-/vårdboende Förskola Sjukhus Industri Övriga 
verksamheter

Kyld

Scandinavia

Scandinavia



ÄR SMAK, URSPRUNG, INNEHÅLL  
& NÄRING VIKTIGT FÖR ER? 

Detta är alla 6 ingredienser som finns i Feelia laxsoppa - inget mer! Inga tillsatser - Inget jox. 
Ren & bra mat med enbart nordiska råvaror. I koncentratform för mindre vikt & miljöpåverkan på våra nordiska vägar. 

Vi säljer ingen vätska - Vatten har alla i kranen & grädde kan alla köpa billigare själva än av oss. Bra för miljön & bra för plånboken.

            POTATIS                       LAX                           LÖK          PURJOLÖK             SALT        KRYDDPEPPAR

www.runnzell.se@take_a_soup
https://www.youtube.com/watch?v=0DKdsWU5IX8

Klicka för film 
som visar hur 

snabbt & enkelt 
det är!

430031 8921166 430031 8921236 430031 8950566 430031 8953606

KONCENTRATSOPPOR
ARTIKEL 

SE, DK, NO, EN
FRP 600g 

Liter soppa: 1L
DFP 8 x 600g 

Total vikt DFP 4,8kg 
Liter soppa: 8L

FRP 3kg 
Liter soppa: 5L

DFP 4 x 3kg 
Total vikt DFP:12kg 

Liter soppa: 20L
INFO / TILLAGNING INGREDIENSER NÄRINGSVÄRDE /100G

NÄRINGSVÄRDE /100G FÄRDIG 
SOPPA (TILLAGAD ENLIGT 

ANVISNINGEN)

Krämig Laxsoppa 
Alt. Laxgryta 

Cremet Laksesuppe 

Kremet Laksesuppe 

Creamy Salmon Soup ART.NR. 1024 ART.NR. 1024-1 ART.NR. 8013 ART.NR 1013 
Coop:12631 
Svensk Cater: 83568 
Martin & Servera: 290262*

Förvaring torrt & svalt: +2 - +6°C  
Hållbarhet oöppnad: +4°C min 5 mån 
Hållbarhet öppnad frp: +4°C till 5 dagar 
Vakuumförpackad Laxsoppa innehåller 
inget spad. Glutenfri. Laktosfri.  
Vid tillagning, töm påsen i valfritt kokkärl. 
Tillsätt 0,4l (0,3l vatten & 0,1l grädde 
38-40%) alt. 2l vätska (1,5l vatten och 0,5l 
grädde 38-40%) och få 1 resp. 5l färdig 
soppa. Värm upp (eller minst 72°C). Kan 
varmhållas i 4h (minst 60°C). 
Se receptbok för variation: - Lax- & kokossoppa 
- Soljankasoppa med lax - Medelhavslaxsoppa

Potatis, lax eller 
regnbågslax 23%, lök, 
purjolök, salt, kryddpeppar 

Ursprungsland lax: Norge, 
Sverige eller Finland 

Laxhalt färdig soppa: 14%

- Energi 376/90 kj/kcal 
- Fett 3,3 g  
- varav mättade fettsyror 0,6 g 
- Kolhydrat 9,5 g  
- varav sockerarter 0,3 g 
- Kostfiber 0,7 g 
- Protein 5,5 g 
- Salt 1,38 g 
- Laktos 0 g

- Energi 378/91 kj/kcal 
- Fett 5,7 g  
- varav mättade fettsyror 2,3 g 
- Kolhydrat 6,1 g  
- varav sockerarter 0,4 g 
- Kostfiber 0,5 g 
- Protein 3,6 g 
- Salt 0,83 g 
- Laktos 0 g

https://www.runnzell.se
https://www.instagram.com/take_a_soup
https://www.youtube.com/watch?v=0DKdsWU5IX8
https://www.youtube.com/watch?v=0DKdsWU5IX8
https://www.youtube.com/watch?v=0DKdsWU5IX8
https://www.youtube.com/watch?v=0DKdsWU5IX8
https://www.youtube.com/watch?v=0DKdsWU5IX8
https://www.youtube.com/watch?v=0DKdsWU5IX8
https://www.youtube.com/watch?v=0DKdsWU5IX8
https://www.youtube.com/watch?v=0DKdsWU5IX8
https://www.youtube.com/watch?v=0DKdsWU5IX8
https://www.youtube.com/watch?v=0DKdsWU5IX8
https://www.youtube.com/watch?v=0DKdsWU5IX8
https://www.youtube.com/watch?v=0DKdsWU5IX8


BULJONG 
DEN MEST MODERNA, TRENDIGA & KLIMATSMARTA GRAB N GO-DRYCKEN  

I TILL EXEMPEL NEW YORK, SAN FRANCISCO, LONDON & BERLIN LISTAS VARJE VECKA DE 10-15 
BÄSTA BULJONGHAKEN I RESPEKTIVE STAD PÅ GUIDESAJTER & I DE STORA DAGSTIDNINGARNA.

Feelias grönsaksbuljong är ett billigt, varmt & välgörande alternativ till kaffe & te samt juicer & 
smoothie 

Feelias grönsaksbuljong är koffeinfri & teinfri. Ingen tillsatt sötning. Den är mättande & också 
skonsam för mage & tarmar. Buljongen kan på plats modifieras & man kan väldigt enkelt addera i 
stort sett vad som helst för att få variation, ändra smak eller få en matig måltid. Endast den egna 
kreativiteten & påhittigheten sätter gränserna! 

Feelias grönsaksbuljong innehåller inga tillsatser & bara nordiska råvaror. Kortare transporter av 
råvaror både till produktionen och ut till våra vänner och vidare till deras gäster/kunder. 

Feelias grönsaksbuljong är ett koncentrat & inte ätfärdig direkt ur påsen. Detta för att vi dels inte 
vill sälja vatten, det har vi alla av god kvalitet i våra kranar. Men även för att vi vill minska vår 
miljöpåverkan genom att inte transportera tunga lådor med vatten på våra nordiska vägar. 

Råvaror för kaffe & te odlas & förädlas oerhört resurskrävande i länder där hållbarhet & miljö 
tyvärr inte alltid kan prioriteras såsom här i Sverige. Konventionellt kaffe besprutas med ett flertal 
gifter som är totalförbjudna i EU, medlen dödar arter och människor via förgiftat grundvatten. 
Ekosystemet & klimatet rubbas då t.ex. regnskogar ersätts med stora kaffe-plantager. Det 
produceras årligen 10,2 miljoner ton (10 186 860 000 kg!) kaffe och 6 miljoner ton te i världen.  

Dessa 16,2 miljoner ton färdas sedan över hela vårt jordklot, varav ca 270 miljoner kilo går till 
Norden (100 milj kg till Sverige). Oftast via tankerfartyg med co2-utsläppskvoter som knappast 
innebär att de kvalar in som klimatsmarta produkter. 

På grund av klimatpåverkan så menar många att kaffeproduktionen kommer att tvingas minska 
kraftigt i framtiden. Detta samtidigt som kineserna nu har börjat upptäcka kaffe som dryck och 
ökar importen lavinartat. Kaffe kommer helt säkert att bli en dyr lyxvara inom en snar framtid. 

Finland konsumerade 2016 mest kaffe i världen, ca 12kg per person och år. Norge 9,9. Island 9,0. 
Danmark 8,7. Sverige 8,2. Siffrorna har stigit sedan dess och vi ligger nu alla vi andra runt 10kg. 
Ungefär 3-4 koppar per person om dagen. I Sverige häller vi dessutom ut 300 miljoner liter kaffe 
rakt ner i slasken varje år, var tredje kopp hälls ut. Snacka om slöseri med resurser. 

Med dessa faktaexempel så frågar man sig varför inte alla miljömedvetna protesterar mer mot 
dessa miljö- & klimatbovar till drycker?! Kaffe och te har också sina fördelar men håll med om att 
lokal buljong borde få en plats som komplement till kaffe överallt där varma drycker erbjuds!?  

Alla som serverar dryck & säger sig sträva 
mot hållbarhet & miljö borde ta in Feelias 
grönsaksbuljong som ett alternativ till de 

konventionella dryckerna!

Vi har även buljonger för alla som vill göra en matresa 
& smaka på världen på ett klimatsmart sätt: 

Ramen - Japan 
Grön Curry - Thailand 

Laksa/Röd Curry - Malaysia 
Pho - Vietnam



NÅGRA AV VÅRA VÄNNER 
VI TACKAR ALLA I DENNA HÄRLIGT BROKIGA SKARA FÖR ALL VÄRDEFULL HJÄLP 

VI HAR FÅTT HITTILLS. DENNA BREDD VISAR ÄVEN ATT VÅRA PRODUKTER PASSAR 
ALLA VERKSAMHETER, STORA SOM SMÅ & INOM HELT OLIKA INRIKTNINGAR.  

HÄLSA, MILJÖ & KOSTNADSEFFEKTIVITET SKRIVER VÄL ALLA UNDER PÅ!?



SPORT - IDROTT
HÅLLER INTE NI OCKSÅ MED OM ATT UTBUDET AV MAT 
INOM IDROTTENS VÄRLD ÄR DÅLIGT PÅ MÅNGA HÅLL? 

  Allt från minsta värmestuga/klubbstuga/kiosk till stora arenor & arrangemang/tävlingar/
turneringar erbjuder ofta, ska vi ändå snällt säga - mindre bra mat. Och detta till kunder som vi vet 
i hemmiljö är väldigt intresserade av vad de stoppar i sig själva & sina barn. De köper 

EKO, räknar näringsvärden och tittar på innehållet redan i matvarubutiken osv. Och inom idrott, ja 
inom alla former av handlingar i vardagslivet för den delen, handlar det ju om att äta rätt - träna 
rätt - sova rätt för att kunna prestera och få kroppen att fungera. Vi vill hjälpa till med det vi kan - 

att erbjuda er lite bättre mat så att ni kan erbjuda era medlemmar/deltagare/åskådare ett 
kompletterande modernare och hälsosammare alternativ till all rullkorv därute. 

Oavsett idrott & oavsett förening är utbudet i stort sett detsamma - snabba kalorier. Detta till 
våra barn och ungdomar som vi vet behöver fylla på depåerna. Även för föräldrar och publik som 

går & tittar på idrott är utbudet magert. Billigaste korven med bröd som aldrig möglar, inköpt 
kaffebröd såsom chokladbulle & dammsugare, lite sockergodis såsom kexchoklad & smågodis, 

drycker - läsk, vatten & kaffe. I ambitiösa fall även hamburgare (av motsvarande korvkvalitet) & 
några smörgåsar. Visst känns det igen? Varför är det fortfarande så år 2021!?  

Vi vill som sagt hjälpa er att ändra på detta. Med t.ex. våra soppor så finns det inga ursäkter, 
alla kan erbjuda alla medlemmar, deltagare & åskådare, ett bättre alternativ. Och med ett halvårs 
hållbarhet i oöppnad förpackning så innebär det inte någon risk för ens de allra minsta kioskerna. 

Man behöver endast lägga tid på ett inköp på en hel säsong om man vill det. Dålig 
kundtillströmning? Spara bara påsen till en bättre dag! Gick inte hela påsen åt? Den håller som 

öppnad i fem dagar till. Inget svinn. Ingen förlust för klubben (inte i kiosken i alla fall…). 
Detta är otroligt kostnadseffektivt då det inte kostar något extra i vare sig personal, svinn eller 

krävs om/tillbyggnad på grund av stor & dyr utrustning. Lämpar sig även utmärkt utomhus då 
soppa kan varmhållas i fyra timmar vilket tidsmässigt de flesta sporter klarar sig inom. 

Dessutom är det väldigt lönsamt med riktigt bra marginaler. Vi har all tänkbar utrustning för 
mobil försäljning. Allt från små isolerade soppkittlar och sprit- gasolkök då ström saknas, till vår 

stora ”Soupertrailer” (se bild) som går att boka upp för större events. Vi har även utrustning för 
uppsökande rörlig och miljövänlig försäljning ute bland publik/tävlande - ”låda på magen/ryggen” 

alt. Take-A-Soup-cykel (se bild). Tillsammans finner vi ett koncept som passar just er. 
Vi välkomnar mer än gärna mer & fler förbund, föreningar, klubbar, arrangörer & företag inom 

idrottsrörelsen som samarbetspartners. Varför inte erbjuda 100% naturlig & tillsatsfri soppa, 
fri från allergener såsom gluten, laktos, sötningsmedel & dessutom vegan i många fall, vid ert nästa 

event/er nästa match?. Bra, modern, varm & näringsriktig mättande (!) riktig mat. 
Golfbanor, simhallar, bowlinghallar, fotbolls- & ishockeyföreningar, bandylag & skidklubbar. 

Sporthallar. Arrangörer av tävlingar från barnidrott till motionslopp & upp till elitidrott. 
T.ex. världscupen i längdskidor, skidskytte och alpint i såväl Lahti och Kontiolathi som Ruka/

Kuusamo och Levi. Löpartävlingar t.ex. Sentrumsløpet i Oslo (över 10.000 deltagare plus åskådare), 
Galor såsom Bislett Games (Diamond League - friidrott), internationella CrossFit-tävlingar & 

golftävlingar (Nians kiosk skulle få ett gigantiskt lyft på många håll!). Fler alpina tävlingar, 
längdskidtävlingar, cykellopp, triathlon, maratonlopp, fotbollsturneringar/cuper & mycket mer 

finns redan i kalendern för 2021. Vår soppa fanns på Zinkensdamms IP i Stockholm under samtliga 
Hammarby Bandy’s elitseriematcher innan corona satte P för publik. 

Sälj i eget namn eller låt oss sköta eventet - ni bestämmer själva vilket som passar er bäst!



GROSSISTER - STORKÖK 
LUNCHRESTAURANGER - FÖRSKOLOR - SKOLOR - 
HÖGSKOLOR - UNIVERSITET - FRITIDS - SJUKHUS 

- SERVICEHUS - ÄLDREVÅRD - HEMTJÄNST - 
ÖVRIGA OFFENTLIGA VERKSAMHETER

VI ÄR ÖVERTYGADE OM ATT VÅRA PRODUKTER KAN  HJÄLPA, 
FÖRENKLA & TILLFÖRA DESSA VERKSAMHETER MASSOR  MED 
MINDRE KOSTNADER, INSPARAD TID & BÄTTRE LÖNSAMHET.  

KOLLA IN VÅRA KONSISTENSANPASSADE RÄTTER. RENA, 
APTITLIGA & NÄRINGSRIKTIGA PURÉADE RÄTTER I 500G 
PÅSAR. FÖR ALLA SOM BESVÄRAS AV PROBLEM MED ATT 

TUGGA ELLER SVÄLJA.  
  

Ungefär varannan måltid inom foodservice i Sverige serveras inom det offentliga. Varje dag serveras 
det drygt 3 miljoner måltider i vård, skola & omsorg. Detta betyder självklart även bl.a. att 

offentligheten står för många arbetstimmar och en hel del svinn och viktförluster vid tillagningen. Här 
har våra produkter, sous vide som de är, väldigt stora förtjänster. 

Tar vi återigen sopporna (eller våra rotfrukter, potatis eller veganprodukter) som exempel så passar de 
för det första in väldigt bra i kostchefers direktiv & egna önskemål vid inköp. Näringsriktiga. Rena, 

utan tillsatser. Nyckelhålsgodkända. Allergianpassade (gluten & laktosfria), många 
vegetariska och rent av veganska alternativ. De passar även lätt in vad gäller prisbild per 

serverad portion. De svenska skolorna ligger någonstans mellan 9-15 kronor, med grundskolans snitt på 
cirka 10,50. Detta klarar sopporna. Faktum är att man kan få hela dagens måltider, frukost, lunch & 

middag för ett pris på 50-90kr (exkl. dryck och grönsallad) med Feelias produkter. Närproducerat då? 
Nja, ok då. Men väldigt nära, alla råvaror i våra produkter är finska till 95%. Resten är Nordiska. Detta 

är mat gjord från grunden. Bra, ren mat! 
Men med detta sagt. Den största förtjänsten ligger i all intjänad arbetstid (i alla led), uteblivna 
varma transporter från centralkök samt i stort sett utebliven viktförlust & svinn. Detta är miljövänligt 

och minskat matsvinn är väl något vi alla skriver under på!? Vi får höra att man minsann köper potatis 
eller rödbetor för x kronor kilot, men väldigt få har räknat på vad dessa kilon egentligen 

kostar, på riktigt. Efter nedlagd arbetstid. Varje minut kostar 5-6 kronor per anställd, hur många 
minuter per månad går i ett kök åt till att skala, halvera, hacka, strimla. Planera, städa, diska, slipa 

knivar etc? Den här tiden kan läggas på andra uppgifter i köket. Vidare alla kasserade kilon, svinn vid 
preparering, viktförlust vid tillagning. 20 liter gulaschsoppa kan göras serveringsklar på 15-20 minuter. 
Och då är den faktiska arbetstiden cirka 3-5 minuter. Alltså 55-57 vunna minuter att göra annat i 

köket. 
Färdiga sous vide-tillagade påsar garanterar uniform kvalitet med en exakt tillagning varje dag, oavsett 

kocklag eller årstid. Platta vakuumpåsar om 600g upp till 4kg gör hantering enkel. Ett halvårs 
hållbarhet gör dessutom planering, inköp & lagerhållning busenkelt. Svinnet är obefintligt. Det är 
kostnadseffektivitet det! Och för lunchrestauranger har vi sedan de fantastiska marginalerna i den 

andra änden med. Våra produkter ger mervärden på många sätt & stärker dessutom upp 
marginalkronorna rejält. Se mer i våra kalkyler längre in i katalogen.



HORECA
VI ÄR ÖVERTYGADE OM ATT VÅRA PRODUKTER KAN  HJÄLPA, 

FÖRENKLA & TILLFÖRA MYCKET ÄVEN TILL DESSA 
VERKSAMHETERS MÅLTIDSLÖSNINGAR VIA 

KOSTNADSEFFEKTIVITET, MASSOR AV INSPARAD TID & BRA 
MARGINALKRONOR. OCH FRAMFÖRALLT - ETT MODERNT 

OCH HÄLSOSAMT GÄSTERBJUDANDE. 
  

Hotell & Boenden
Våra produkter, och de båda koncepten Take-A-Soup & Take-A-Meal passar alla format och 

storlekar på boenden. Dygnet runt. Som lobbymat, vid gymet eller spadelen. Som natta-mat i 
receptionen för sent incheckade alt. för fler snabba, enkla men hälsosamma och mättande 

roomservice-alternativ. Vid frukosten. Vid konferenser. Och som barmenyer, antingen i den 
traditionella restaurangen eller om det finns en barception eller liknande. Många hotell & kedjor satsar 
på hälsa och hälsosam frukost. Med t.ex. Take-A-Soup så kan alla, inte bara vara hälsosamma under 

fre-fyra timmar vid frukost, utan verkligen få in hälsa 24/7. Ingen utbildad personal (extra 
kostnad) behövs för att kunna erbjuda varm mat. Inga om- eller tillbyggnader eller speciella 

tillstånd. Hållbarheten på ett halvår gör inköp och lagerhållning enkelt. Och de kommer helt klart att 
generera nya sköna marginalkronor. 

Restaurang & Café
Precis som tidigare beskrivits i avhandlade storköken så frigör våra produkter massor av kökstid. 

Minimerar viktförlust och svinn. Förenklar planering, inköp och lagerhantering. Alla vet 
hur svårt det idag börjar bli att få tag i kompetent personal. Med våra produkter så elimineras kravet 
på utbildning, samtidigt som man vet att oavsett frånvaro så kommer maten alltid att smaka som den 

ska. Innehållet i varje påse är exakt likadant tillagad. Värdena då? Att fuska så i köket. Well. Vi 
kan bara konstatera att gränserna för vad som är ”tillagat från grunden” flyttas fram lite för varje 
generation. Det dagens kockar anser är från grunden skulle nog inte Tore Wretman, Jules-Claude 

Cattelin och grabbarna hålla med om. Och Casja Warg, hon hade bergis fnyst åt just nämnda 
gentlemän och deras ”från grunden”. Våra tillsatsfria, helt naturliga produkter är precis som hemlagat 

och serveringsklart. Men man kan givetvis med fördel sätta sin egen ton och prägel på allt genom att 
enkelt krydda upp alla och ge dem en extra djup eller skjuts. Oändliga val. Påsarna går givetvis 

även att blanda och mixa. Man kan utan problem tillsätta egna proteiner, kolhydrater eller 
vegoprodukter. Igen. Oändliga val och det är bara fantasin som sätter gränserna för hur just era 

soppor smakar. Titta även gärna på Take-A-Meal och alla våra övriga produkter.  

Catering & Event
Vi välkomnar alla catering- konferens- food trucks och eventbolag att testa våra produkter. Ni kommer 
att upptäcka att er vardag plötsligt känns väldigt mycket enklare. Vem som helst kan bereda dom, 
de har lång hållbarhet, de är fantastiskt mobila och klarar fyra timmars varmhållning. Vi har all 

tänkbar utrustning för att ni ska kunna ta er an alla era kunders önskemål.



DAGLIGVARUHANDELN - 
SERVICEHANDELN -TRAFIKBUTIKER 

- CONVENIENCE - FRIA HANDLARE
HÄNG MED PÅ TÅGET REDAN FRÅN START! 

PRECIS ALLA TRENDRAPPORTER VI ALLA KAN TA DEL AV, FRÅN 
VÄRLDENS ALLA HÖRN, BERÄTTAR OM ATT ”NYTTIG SNABBMAT”, 

”MAT UR STATIONER”, ”HÄLSOSAM GRAB N GO- MAT” OCH 
FAKTISKT - JUST SOPPA, TVEKLÖST ÄR FRAMTIDENS 

MÅLTIDSLÖSNING. 

Vi är säkra på att våra produkter kan  hjälpa, förenkla & tillföra dessa verksamheter massor med dess 
mångsidighet, deras utmärkta signalvärden, de närmast oändliga variationsmöjligheterna och 

finfina placeringsmöjligheterna. mindre kostnader, mer insparad tid, bättre lönsamhet.   
  Erbjud Take-A-Soup & Take-A-Meal måltidslösningar där det passar era verksamheter bäst. Kanske i 

det  kostnadsmässiga sorgebarnet förbutiken, där en marginalförstärkare verkligen behövs. Eller i den 
manuella disken, att säljas som kall viktvara, antingen ur ett tråg eller i våra 600g påsar, att 

ta med hem eller till arbetsplatsen. Eller som butikspackad, att säljas kall i tråg ur kyldisken med 
prisetikett. Vi fortsätter. Vid salladsbaren som ett finfint varmt komplement där. I värmeivtrinskåp 

vid kassorna, som Grab N Go (de kan varmhålls i två timmar i sin egen kopp). Eller det mest 
självklara, ur någon av alla våra soppkittlar eller stationer, antingen mot beställning eller som 
självservering. Varm, färsk och nyttig (4 timmars varmhållning gäller) snabbmat för alla i flygande 

fläng. Kombinerar man några av dessa så blir svinnet i stort sett obefintligt. 

Många rena, naturliga ingredienser. Inga tillsatser. Glutenfritt. Laktosfritt. Inga 
smakförstärkare. Vegetariska akternativ. Veganska alternativ. Buljongsoppor. 

För alla som redan har en turbo-kombiugn så är steget att implementera Take-A-Meal makalöst enkelt 
att ta. Vi fixar helt enkelt en usb-sticka fullproppad med menyval, ni tankar över dessa direkt in i 

maskinen och beställer hem lite varor. Klipp upp - Värm upp - Ät upp Har ni inte en sådan ugn, inte 
vill leasa en förmånligt eller tycker att kostnaden för en är alltför saftigt så finns alternativet 

salamandergrill. Inte lika snabb men resultatet är detsamma - utsökt saftiga korvar, pulled pork 
etc på bara några minuter.                                                                                                                                                                 

Produkternas långa hållbarhet, utan krav på utbildning samt att våra koncept endast kräver ca. 1 
kvm yta gör dem till ett självklart val. Oavsett storlek. Dessutom - detta ger verksamheter som tidigare 
inte har kunnat erbjuda färsk varm mat helt nya chanser att vara med och kriga om lunchpengen. Köp 

en portion soppa för t.ex. 15 kronor och sälj för 60-70 kronor. Ja ni ser ju själva vilken 
fantastisk marginalkrona en såld portion eller kopp ger er. Och då är alltså inte ens tidsvinsten och 

intjänad arbetstid inräknad! Så om ni så ”bara” säljer ynka tre koppar soppa om dagen, så genererar 
dessa tre ändå cirka 150kr netto till dagskassan. Det är många tuggummi-paket eller chokladkakor det. 

Sälj en 3kg påse (10 koppar) och tjäna ca. 500kr netto per dag.



TURISM - RESOR
VI VET ATT VÅRA PRODUKTER KAN HJÄLPA, FÖRENKLA & 

TILLFÖRA MYCKET ÄVEN TILL DESSA VERKSAMHETERS 
MÅLTIDSLÖSNINGAR VIA KOSTNADSEFFEKTIVITET, MASSOR 
AV INSPARAD TID, FÖRPACKNINGENS ALLA FÖRDELAR & BRA 

MARGINALKRONOR. OCH FRAMFÖRALLT - ETT MODERNT 
OCH HÄLSOSAMT GÄSTERBJUDANDE. 

  
Resorts, Festivaler & Parker

Våra produkter, och de båda koncepten Take-A-Soup & Take-A-Meal passar alla format och 
storlekar på semestermål och familjeresorts, musikfestivaler, stadskarnevaler, parker, djurparker, 

temaparker, nöjesfält etc. etc. Dygnet runt. Med t.ex. Take-A-Soup så kan alla, inte bara vara 
hälsosamma på papperet utan verkligen få in hälsa 24/7 på programmet. Ingen utbildad personal 

behövs för att kunna erbjuda varm mat. Inga om- eller tillbyggnader eller speciella tillstånd. 
Hållbarheten på ett halvår gör inköp och lagerhållning enkelt. Och alla gäster får helt plötsligt en helt 

ny värld att upptäcka. Vegetariskt. Veganskt. Modernt. Skidorter i Skandinavien är en given 
favoritsamarbetspartner. För vad vore väl en perfekt gnistrande vinterdag på skidor, längden eller 

tvären, utan en god, värmande gulaschsoppa. Vår gulaschsoppa innehåller inga tillsatser och är 
givetvis färsk. Ingen död konserv som så ofta serveras i backrestaurangerna idag. 

Camping, Marinor & Museum
Campingplatser, stugbyar, marinor etc. Många har en minilivs och/eller ett litet café eller enklare 

restaurang. Detsamma gäller ju för t.ex. museum och andra offentliga rum. Hand i handsken för 
våra koncept. Enkelheten och den långa hållbarheten gör att man nästan är galen om man inte 

prövar detta under nästa säsong. Färsk, färdig laxsoppa, äkta potatismos, bolognesesås mm. Alla utan 
tillsatser och e-nummer. Inga flingor - inget pulver - inte frystorkat - ingen steril och död konserv. 

100% bra mat. 

Trafikhubbar & Persontrafik (land, spår, luft & sjö)
Trafikintensiva stråk såsom stationer, köpcentrum etc kommer inom några år, om Skandinavien följer 

utländska trenderna (vilket vi ju gör!), alla att ha minst en soppbar. Varför inte vara först ut på 
banan? Soppa är trendigt och modernt. Soppa ersätter en måltid, mättande som den är. Den har alla 

fördelar som en juice eller smoothie har, bara väldigt mycket mer av nästan allt detta. Soppa är juice 
2.0! Hållbarheten och de platta vakuumförpackningarna gör våra produkter särskilt lämpliga för båt, 
buss, tåg, flyg och all annan tänkbar distans-persontrafik. Vi säljer inget vatten till er när ni köper 

våra koncentratsoppor. Det får ni tillsätta själva. Sparar både plats och vikt. Bra för miljön. Att inga 
extra tillstånd eller frånluftsinstallationer behövs gör att alla nu under färd kan börja erbjuda färska, 

varma rätter. Rederier med fartyg ute på haven - kom ihåg - ett halvårs hållbarhet för färskvaror. Inte 
illa. 1 kvm är allt som behövs för att börja tjäna pengar och dessutom få ett mycket 

bättre gästerbjudande!
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TALLRIKSMODELLEN & ENERGIBEHOV

Oavsett om du vill åt ett lågt eller 
kanske ett högt energivärde så är soppa 

den bästa måltiden för dig.

KÄLLOR NEDAN: LIVSMEDELSVERKET. MED ANDRA ORD FINNS BAKOM DESSA REKOMMENDATIONER INGA BETALDA, DELVIS SANNA & OFTAST 
HALTANDE & MISSVISANDE STUDIER BESTÄLLDA AV VINSTDRIVANDE FÖRETAG SOM VILL SÄLJA PÅ DIG ENERGIBARS, DRYCKER ELLER ANDRA 

TOTALT ONÖDIGA ENERGIPRODUKTER. GIVET ATT DU ÄTER EN ALLSIDIG & REJÄL KOST (& INTE LEVER MED EN BRISTSJUKDOM) SÅ FUNKAR 
TALLRIKSMODELLEN FINFINT. SIFFRORNA ÄR GIVETVIS INDIVIDUELLA, DET FINNS SNABBA & LÅNGSAMMA KOLHYDRATER, OLIKA FETTER, 

SOCKER, SALT, ANTIOXIDANTER, MINERALER OCH ALLT MÖJLIGT ATT GROTTA NED SIG I. MEN I GRUNDEN HANDLAR ALLT DAGLIGT  
ENERGIBEHOV VÄLDIGT FÖRENKLAT OM ”INTAG & UTTAG” UTAV JUST ENERGI. VÅR KROPP ÄR SKAPT FÖR RÖRELSE, RÖR DU DIG MINDRE - FYLL 

PÅ MINDRE. MEN HELST AV ALLT - RÖR DIG MER! DU BLIR BÅDE PIGGARE & SMARTARE AV RÖRELSE. 

Energi 
in/dag

Energi 
ut/dag

Kalorisnål 
soppa per 100g 

Grönsaksbuljong

Kaloririk 
soppa per 100g 

Röd Linssoppa

7 kcal 103 kcal

DET FINNS EN SOPPA FÖR ALLA!

För den som rör sig regelbundet kan 
grönsaksdelen och potatis-pasta-gryn-delen vara 

lika stora. För personer som är mycket fysiskt 
aktiva, och därför behöver mycket energi, kan 
potatis-pasta-bröd-gryn-delen ökas ännu mer.

Många rör sig för lite. Den som inte har möjlighet 
att öka den fysiska aktiviteten behöver minska på 
kalorierna på olika sätt. Ett sätt att göra det är att 
minska på mängden potatis, pasta, bröd och gryn 
och i stället äta mer av grönsaker och rotfrukter. 
Genom att öka på just grönsaker och rotfrukter, 
som i de flesta fall innehåller mycket fibrer och 
färre kalorier, kan man bli mätt trots ett lägre 

kaloriintag. För att bibehålla eller minska vikten 
krävs samtidigt flera andra åtgärder.

Tallriksmodellen till vänster visar hur fördelningen kan anpassas för 
personer med nedsatt aptit. Genom att minska på grönsaker och 

rotfrukter, potatis, ris och pasta, behålla mängden protein från kött, fisk, 
ägg eller bönor och lägga till lite extra fett minskar portionens storlek 
samtidigt som den bidrar med lika mycket energi och protein. Även 

måltidsdrycken kan bidra med energi och näring utan att mätta så mycket. 

Med åldern minskar ofta aptiten, och man kan få i sig för lite energi och protein. Då minskar 
muskelmassan, kroppen blir inte lika stark och läkningsförmågan blir sämre. Knepet är att äta 

flera små, energi- och proteinrika måltider.

För den som rör sig enligt 
rekommendationerna 

För den som rör sig lite för lite

För våra äldre & de med mindre aptit



EN LEVERANTÖR - 
MASSOR AV MÖJLIGHETER

15:15- 23:00
Soppor - Såser - Grytor

10:45 - 15:00
Sopplunch

06:30 - 10:30
Frukostgröt

Erbjud mat 
24/7

Öka nyttjandegraden i 
kitteln & öka förtjänsten

Inte bara soppa!

Vi erbjuder 
färdiga menyer

Oavsett om ni vill ha ett 
rullande schema för en eller 
två veckor eller om ni har ett 
kortare event/festival. Eller 
har föreningen kanske ett 
läger/turnering på gång!? 

Ett, två eller tre mål per dag? 
Vi fixar det!

50:- 

Färska gröna soppor 

70:- 

Färska blå soppor 

Veckomeny 
Rullande schema

Måndag: 
Köttfärssoppa (nöt) 

Mince Soup (Beef) 
100% naturlig utan tillsatse

r 
Sötpotatissoppa 

Sweet Potato Soup 
Vegan & 100% naturlig utan tillsatser 

Tisdag: 
Kycklingsoppa 

Chicken Soup 

Rotfruktssoppa 
 Root Vegetable Soup 

Vegan & 100% naturlig utan tillsatser 

Onsdag: 
Köttsoppa (nöt) 

Meat Soup (beef)                 
    

100% naturlig utan tillsatse
r 

Grön Currybuljong 
 Green Curry Broth 

Vegan 

Torsdag & Lördag: 
Gulaschsoppa (nöt) 

Goulash Soup (Beef) 

100% naturlig utan tillsatse
r 

Krämig Tomatsoppa 
Creamy Tomato Soup 

Vegan & 100% naturlig utan tillsatser 

Fredag & Söndag: 
Krämig Laxsoppa 

Creamy Salmon Soup 

100% naturlig utan tillsatse
r 

Röd Linssoppa 
Red Lentil Soup 

Vegan

Alla våra färska soppor ä
r  

gluten- & laktosfria!

www.runnzell.se  - Instagram@take_a_soup - Facebook@runnzellab

Välj en hälsosammare 
måltid idag! 

Köp varm eller kall soppa 

Ät direkt eller ta 
med din soppa.

Vi firar öppnandet med några 

gyllene gäster på menyn! 

Lyxsoppa för endast 

85:- 
! Alla våra färska soppo

r är gluten- & laktosfria. 

Alltid!

www.runnzell.se  - Instagram@take_a_soup - Facebook@runnzellab

Dannes 

Soppbar

Krämig Lappländsk Viltsoppa 
Hjort, Ren & Älg i ostcreme, smör & grädde 

Creamy Laplandish Wild Game Soup 

Deer, Reindeer & Elk in cheese cream, butter & cheese 

Sötpotatis - Kokossoppa 
Vegansk & 100% naturlig utan tillsatse

r 

Sweet Potato - Coconut Cream Soup 

Vegan & 100% free from additives 

Krämig Svartrotssoppa 
Vegetarisk soppa 

Creamy Scorzonera Root Soup 
Vegetarian Soup 

Krämig Kallrökt Laxsoppa 
Creamy Cold Smoked Salmon Soup 

– Protein, energi, fiber etc efter önskemål 

– Bra rotation av kött, fisk och grönsaker 

– Samma matsedel i alla enheter 

– Luncher kraftigare och middagar lite lättare 

– 3 till 7 veckors roterande matsedel 

– Efter 3 serveringstillfällen går vi igenom allt och 
gör förändringar/justeringar om/där det behövs.

Äldreboenden, 
förskolor, skolor, 

offentliga måltider



Kvinnor Låg* Medel* Hög*

18-30 år 2000 2300 2500

31-60 år 1800 2100 2400

61-74 år 1700 1900 2200

Män Låg* Medel* Hög*

18-30 år 2500 2800 3200

31-60 år 2300 2600 3000

61-74 år 2000 2300 2600

Ålder Flickor
kcal/dag

Pojkar
kcal/dag

2 år 990 1070
3 år 1190 1260
4 år 1330 1410
5 år 1400 1490
6 år 1460 1560
7 år 1540 1680
8 år 1620 1740
9 år 1700 1830

10 år 1980 2140
11 år 2000 2130
12 år 2090 2250
13 år 2190 2390
14 år 2270 2570
15 år 2340 2760
16 år 2370 2910
17 år 2390 3030

Dagligt kaloriintag exempel

Vi har en 
”energisnurra" för 
samtliga produkter 

Se snabbt vad vald rätt & 
portionsstorlek ger

Hur mycket energi behövs vid fysisk aktivitet? 60 kg 70 kg 80 kg
Kroppsarbete (t.ex. dammsuga, sopa, moppa) 1 tim Ca 200 kcal Ca 230 kcal Ca 260 kcal
Trädgårdsarbete, 1 tim Ca 170-360 kcal Ca 200-420 kcal Ca 220-480 kcal
Promenad 4,8 km/tim, 1 tim Ca 210 kcal Ca 245 kcal Ca 280 kcal
Cykla 15 km/tim, 1 tim Ca 350 kcal Ca 400 kcal Ca 460 kcal
Springa 8 km/tim, 1 tim Ca 500 kcal Ca 580 kcal Ca 660 kcal
Lättare hushållssysslor (städa, diska, tvätta, laga mat etc) 1 tim Ca 60 - 160 kcal Ca 70 - 170 kcal Ca 80 - 180 kcal

* Fysisk aktivitet

Många konsumenter är idag mycket angelägna om sin egen hälsa vilket ställer högre krav på livsmedelsbranschen, 
restauranger, caféer och andra aktörer att möta den allt starkare hälsotrenden. 

Att betydelsen av vår livsstil påverkar vår livskvalitet och risk att drabbas av sjukdom vet nog de flesta idag. Detta har gjort att många 
söker efter hälsosammare alternativ och gör mer medvetna val i matsituationer. 

Många tror att sund kost måste vara avancerat, svårt och extremt men det stämmer inte alls. Med bra kunskap om vad som egentligen 
påverkar vår hälsa kan vi enklare göra sunda val och också förenkla följsamheten till gällande kostråd. 

Det finns inte ETT sätt att äta som är rätt. Men tänkt på att oavsett vilken typ av kost du väljer behöver kroppen en viss mängd av 
protein, fettsyror, vitaminer och mineraler. 

  
Det som vi är sämst på att täcka behovet av är järn, selen, folat, D-vitamin och fiber. Samtidigt äter många för mycket energirik mat och 

ca hälften av den svenska befolkningen har idag övervikt vilket innebär en stor ökad risk för sjukdom.

Många konsumenter är idag mycket angelägna om vår planets hälsa vilket ställer högre krav på livsmedelsbranschen, 
restauranger, caféer och andra aktörer att möta den allt starkare hälsotrenden. 

Att betydelsen av vår livsstil påverkar vår planet och att vi riskerar att utarma och förändra jorden så som vi känner den vet nog de flesta 
idag. Detta har gjort att många söker efter hälsosammare alternativ och gör mer medvetna val i matsituationer. 

Många tror att sund kost måste vara avancerat, svårt och extremt men det stämmer inte alls. Med bra kunskap om vad som egentligen 
påverkar vår planets hälsa kan vi enklare göra sunda val och minska vår egen negativa miljöpåverkan något. 

Det finns inte ETT sätt att äta som är rätt. Men tänkt på att oavsett vilka typer av råvaror som igår i din maträtt så kan du göra skillnad. 
Kanske ska du titta mindre på sigill och märkningar, utfärdade av vinstdrivande företag utan större efterkontroll. Alla producenter kan 
köpa en märkning. Du kan ha 12 märkningar på din vara och den är likafullt inte ett bra alternativ för planeten på lång sikt. Man kan 

också tänka okomplicerat och enkelt, som vi gör. 

* Köp hellre råvaror från länder med god tillgång till färskvatten. 
* Köp hellre råvaror från länder som inte använder/behöver använda så mycket växtskyddsmedel/bekämpningsmedel eller mediciner/

antibiotika etc.  
* Köp hellre råvaror som har sitt ursprung så nära dig själv som möjligt. 
* Köp hellre råvaror som färdats runt så lite som möjligt från frö/födsel till din tallrik. 
* Köp hellre råvaror som gynnar vår unika nordiska flora och fauna och som odlats/avlats på ett schysst sätt. 
* Nordiska rotsaker, sädesslag och gryn må vara mindre sexiga men de är ofta renare och har bättre värden (både vad gäller energi/

antioxidanter etc per 100g men allra helst vad gäller total co2-påverkan) än många omhuldade vego-poppis-fröer, stenfrukter och 
diverse baljväxter. Växter som färdats på containerfartyg över hela jordklotet för att komma hit efter att först ha utarmat jorden och 

sabbat grundvattnet (pga färskvattenbrist och överanvändning av gifter) i odlingsländerna. 
 

Vi människor i rika länder kan unna oss den lyxen att komplicera något så enkelt som mat och intaget av mat. Vi hoppar på och av 
dieter, många blir fartblinda anhängare av någon diet och söker då hela tiden bekräftelse för sin egen övertygelse. Och du kan hitta 

undersökningar och rapporter som stödjer precis allt, om du vill. Vi gör också medicinska diagnoser på oss själva och våra barn vilket 
leder till att vi helt i onödan, lever som allergiska, intoleranta eller överkänsliga mot vissa födoämnen. 

Tillförd energi Energi använd



SOPPOR, SÅSER & 
GRYTOR PÅ MÅNGA SÄTT

Valmista hyvääAnvänd gärna våra produkter på fler än ett sätt! 

Du har väl inte missat att många av våra produkter är användbara på flera sätt!? Perfekt för variation och för att 
verkligen använda sig av allt innehåll (och därmed ytterligare minska matsvinnet och stärka ekonomin).

Många soppor fungerar till exempel alldeles utmärkt som pastasås eller en gryta, eller som en grund till dessa. 

Vi tipsar här om bara några superenkla pastarecept, gjorda med Feelias produkter. Självklart uppmuntrar vi till 
alla egna initiativ och recept, detta är endast några förslag för att väcka tanken och kanske ge inspiration.

För vissa rätter är det kanske självklart, såsom att man genom att minska lite på den tillsatta vätskan lätt 
förvandlar gulasch-, kyckling- eller korvsoppan till en välsmakande gryta. Eller att laxsoppan är en alldeles 

utomordentlig grund för en mustig fiskgryta.

Genom att addera extra potatis, ris, pasta, bulgur, couscous eller annan kolhydrat så är det bara fantasin som 
sätter stopp för gränserna. Har du rester kvar? Använd linssoppan i köttfärssåsen eller tomatsoppan som 

tomatsås till pizzan, pastarätten eller i grytan.



PASTA PÅ 3 MINUTER

Expresskokning 

Det klassiska och vanligaste sättet att koka pasta. Expresskokning är 
sättet vi kokar pasta på hemma, koka upp en mindre mängd och 

servera ögonaböj.
- Koka pastan 100% av koktiden som är angiven på förpackningen. 

- Häll av i durkslag.
- Blanda i såsen med pastan, det blir godare och drygar ut såsen.

- Servera pastan direkt.

Dubbelkokning  

Dubbelkokning betyder att du avbryter kokningen efter halva 
koktiden och kyler ned pastan snabbt. Sedan behövs det bara en 

snabbkokning på 30-40 sekunder precis innan servering.

Med dubbelkokning sparar du tid men kan ändå servera en pasta à la 
minute, t.ex vid snabb servering såsom pop up-restauranger, food 
trucks, kiosker, trafik-intensiva väg-/back-/park-krogar och caféer. 
Perfekt för mindre restauranger med begränsad personalstyrka. 

- Koka pastan 50% av koktiden som är angiven på förpackningen.
- Häll av i durkslag och kyl ner med iskallt vatten.

- Lägg i ett bleck, ringla över olja och täck över med plastfilm.
- Förvara pastan i kylen, max 2 dagar.

- Vid servering; doppa pastan i kokande vatten i 45 sekunder.
- Blanda med sås/tillbehör.

Varmhållning 

Med varmhållning har du alla möjligheter att bereda pastan i god tid 
innan servering om man vill servera flera hundra portioner. Perfekt 
för storkök, större event/idrottstävlingar/festivaler och restauranger 

med större lunch- eller kvällsservering. 

- Koka pastan 75% av koktiden som är angiven på förpackningen.
- Häll av vattnet och blanda i lite olja.

- Lägg pastan i värmehållande förvaring, minst 65°C
- Låt pastan tillagas klart under minst 45 minuter.

- Servera pastan inom 3-4 timmar.

Al dente? 
Bryt en färdigkokt bit pasta på mitten.

Om det finns en liten vit kärna så är den perfekt tillagad al dente.

S E R V E R A  S M A R R I G  
P A S T A  P Å  2 - 3  M I N !

Pasta älskar massor av vatten och salt. Mer än vad man tror.

7-100-1000 regeln är förhållandet mellan mängden salt, pasta 
och vatten som man använder sig av i Italien (och de borde ju 
veta, eller hur!?). Till 100 gram pasta ska du med andra ord ha 

en liter vatten och sju gram salt (vilket är ungefär en halv 
matsked). Följ den här regeln och allt kommer att gå bra, 

oavsett om man tillagar i hemmet eller i ett storkök/
idrottstävling. Alltså. Vi repeterar. 1kg pasta kräver 10 liter 

vatten och 70g salt (ca. 5 matskedar). Rekommendationen är 
att aldrig koka mer än 5kg pasta, då är förhållandet 350g salt, 

5kg pasta och 50 liter vatten.

Hur du väljer rätt pasta?

Pasta är billig mat så satsa på en pasta som ändå kostar lite 
mer. Då är den av bra kvalitet och mest troligt gjord av 100% 

durumvete, är gyllengul och har bra tuggmotstånd. 
Durumvete är mindre klibbig och ger en fin al dente-känsla 
på grund av att den avger mindre stärkelse. Gyllengul färg är 

viktigt. En bra pasta är varken vit, mörk eller röd i tonen, 
inte heller har den några sprickor eller svarta eller vita 

prickar. Sprickor uppstår när man slarvat med torktiden. 
Svarta prickar kommer sig av att vetet inte skiljts från kärnan 

ordentligt och vita prickar uppstår när pastadegen inte 
bearbetats tillräckligt. Detta gör att pastan känns seg och 

mjölig när man äter den.

TILLAGNING MED INDUKTIONSSPIS
Mät först upp såsen i kastrullen, sedan pastan. Rör ej. 

Sätt på locket och timern på full effekt 2-3 minuter.
Då programmet är färdigt, rör om allting och portionera i en 
stor djup tallrik. Dekorera gärna med lite olivolja och sallad 

samt riven parmesan, svartpeppar och lite salt.

P E R F E K T  P A S T A ?  
7 - 1 0 0 - 1 0 0 0  R E G E L N !

KANTARELLPASTA 
200g Kantarellsås Feelia

150g förkokt pasta
Dekorera med färsk rucola, riven parmesan och svartpeppar

LINSPASTA 
200g Linssoppa Feelia

150g förkokt pasta 
Dekorera med färsk rucola, riven parmesan och svartpeppar

OBS! Servera portionen vegansk utan parmesan

KRÄMIG KYCKLINGPASTA 
200g krämig Kycklingsås Feelia

150g förkokt pasta 
Dekorera med färsk rucola, riven parmesan och svartpeppar

PASTA BOLOGNESE 
200g Bolognesesås Feelia

150g förkokt pasta 
Dekorera med parmesan och svartpeppar

FETAPASTA 
200g Tomatsoppa Feelia

150g förkokt pasta 
Dekorera med färsk rucola, fetaost och svartpeppar

OSTMÄSTARENS LAXPASTA 
200g Ostmästarens laxsås Feelia

150g förkokt pasta 
Dekorera med dill och svartpeppar

Andra produkter som kan användas som pastasås: 
Bönsoppa Harira, Viltsoppa, Kycklinggryta Curry, 

Kycklinggryta Marengue, Nötköttsgryta med rotfrukter, 
Vegetarisk sås, Tomatsås, Kikärtor i grönsakssås, 
Sojabolognese, Linser & Blomkål i currysås m.fl.

P A S T A  -  O L I K A  
T I L L A G N I N G S Ä T T



EASY
SOUP
CONCEPT

 Äkta, 
      hälsosamt
          & gott

SNABBMAT
FÖR GOTT
VÄLMÅENDE 

   

  

www.takeasoup.se 
Instagram@take_a_soup

FOR ALL OF YOU 
FOR ALL OF US 
 It’s just that simple

TAKE-A-SOUP

För alla som längtat efter en renare, modern 
& mer kostnadseffektiv måltidslösning. 

Passar alla typer av verksamheter där man 
snabbt & enkelt vill addera marginalkronor. 

Tjäna pengar i alla led. Arbetstid frigörs i 
köket, arbetet förenklas, inget svinn etc. 

Nu får alla som tidigare på grund av brist på 
ytor och/eller utbildad personal chansen att 
erbjuda varm mat. Inga förkunskaper krävs. 

Ett bättre kund- gästerbjudande samt en 
rejäl marginalförstärkare tillförs till 
verksamheten. 

Den långa hållbarheten på 5-6månader 
förenklar planering, inköp & lagerhållning 
samt eliminerar effektivt svinnet. 

Soppa är juice 2.0 - Soppa är trendigt! 

Vår soppa är variationsrik, hälsosam & 
miljövänlig mat. 100% bra för dig!

15

15

15

15



TAKE-A-SOUP 
NÄSTAN OÄNDLIG FRIHET 
NÄSTAN OÄNDLIG SMAKVARIATION 
NÄSTAN OÄNDLIGA PLACERINGSMÖJLIGHETER

VÅRA SOPPOR KOMMER I: 
PRAKTISKA PLATTA VAKUUMPÅSAR (MINSKAR SVINNET) 

HAR 6 MÅN HÅLLBARHET OÖPPNADE (5 DAGAR ÖPPNAD)  

VÅRA SOPPOR FINNS I: 
MÅNGA OLIKA FÖRPACKNINGSSTORLEKAR 

EN DEL ÄR KONCENTRAT, EN DEL ÄR ÄTFÄRDIGA 

VI TRANSPORTERAR OCH SÄLJER INTE VATTEN TILL ER I ONÖDAN.  
RENT OCH FRISKT VATTEN HAR VI BILLIGT I VÅRA KRANAR, VI TÄNKER 

PÅ OCH VILL MINIMERA VÅR MILJÖPÅVERKAN I ALLA LED. 
  

SE RESPEKTIVE SOPPA FÖR EXAKT INFO. 

ALLA FÅR EN RECEPTBOK! 
ÖVER 80 ENKLA RECEPT FÖR VARIATION & INSPIRATION

Ätklara soppor  

Klipp upp - Värm upp - Häll upp 

(vätska samt extra innehåll tillsätts frivilligt)

Soppkoncentrat  

Klipp upp - Addera upp - Värm upp - Häll upp 

(2 liter vätska tillsätts alltid)

3 L

Se en förklarande film via länk eller QR nedan: 
Runnzell AB - YouTube - Film Tips! 

För att verkligen utnyttja er 
soppkittel - kör vår gröt i den på 

morgonen & grytor/såser 
på kvällen.

https://www.youtube.com/channel/UCG3XgMpNAlTm1t7y1NcJRWQ


LÄTT SOM 1 - 2 - 3 
KLIPP UPP - VÄRM UPP - ÄT UPP 

VI HAR 25 OLIKA SOPPOR SOM ALLA KAN ÄTAS SOM DE ÄR ELLER UTVECKLAS I OÄNDLIGHET (NÄSTAN) 
BARA DIN EGNA FANTASI SÄTTER GRÄNSEN FÖR HUR DU MODIFIERAR DEM 

MIXA SORTER ELLER TILLSÄTT FÄRSKA KRYDDOR/ÖRTER, PROTEINER ELLER KOLHYDRATER

TAKE-A-SOUP

TAKE-A-SOUP

1 - VÄLJ VALFRITT UPPVÄRMNINGSKÄRL/METOD

2 - VÄLJ VALFRITT SÄTT ATT PRESENTERA & SALUFÖRA SOPPORNA

VARM UR SOPPKITTEL 
SJÄLVSERVERING, BUFFÉ ELLER  
BAKOM DISK VID BESTÄLLNING 

VÄLJ HUR MÅNGA KITTLAR

VARM UR SOPPSTATION SJÄLVSERVERING 
VÄLJ HUR MÅNGA KITTLAR

KALL UR KYLDISK  
FÖR TAKE-AWAY & 

EGEN UPPVÄRMNING

VARM UR VÄRMEVITRIN  
KOPPAR REDO FÖR  

GRAB N GO

UR MANUELL DELI 
VIKTVARA ATT SÄLJAS  

KALL ELLER VARM

UR TAKE-A-SOUP KOPP  
(VARM FÖRSÄLJNING) 

ALT. UR EGET TRÅG 
ELLER 600G PÅSE 

(KALL FÖRSÄLJNING)

SERVERING I TALLRIK 
ALT. SOM BUFFÉ ELLER I  
KOPP VID BESTÄLLNING

UR STÖRRE  
TAKE AWAY-BOX 

VARM (ISOLERAD) 
ELLER KALL

UR TRÅG & VÄRMESKÅP 
FÖR CATERING, FÖRENINGAR 

OUTDOOR ETC.
STATIONÄR ALT. UPPSÖKANDE FÖRSÄLJNING 

VID EVENEMANG, TÄVLINGAR, FESTIVALER ETC.

VANLIG SPISPLATTA 
MED KASTRULL 

ALT. MIKROVÅGSUGN
MOBILA HÄLLAR INDUKTION 

RESP. GAS MED KASTRULL SOPPKOKARE MINDRE RESP. STÖRRE UGNAR VARMLUFT ALT. ÅNGA

PER KARTONG 
(4X3KG) 

ALT. PER PÅSE 
(3KG ALT. 600G)

Tips! 
För att verkligen utnyttja er 

soppkittel - kör vår gröt i den 
på morgonen & grytor/

såser på kvällen.



6 symboler som GLUTEN
FRI

LAKTOS 
FRI

 UTAN 
TILLSATSER 

100% 
NATURLIG

VEGAN VEGE 
TARISK

UTAN 
TILLSATT 
SOCKER 

UTAN 
SÖTNING

Soppa är världens mest ätna & inkluderande mat. 

ALLA ERA KUNDER ÄTER SOPPA! 
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! 
Kontakta oss gärna för mer info om sortiment, utrustning & 

ett personligt besök inför uppstarten. 

www.runnzell.se  @take_a_soup


Markus 070-777 53 97 markus@runnzell.se 

John 070-788 73 38 john@runnzell.se 


Eller kolla in sortimentet på:


QR till vänster en film som visar vårt koncept. Principen 
är densamma för alla övriga produkter med. 


QR till höger är vårt sortiment just nu.

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

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

Oavsett verksamhet eller storlek så passar Feelias soppor er!

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, eller valda antal portioner i 
valfritt kokkärl, följ anvisning på påsen, värm upp, servera.


Soppan kan varmhållas i 4 timmar i valfri soppkittel/station.

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 mån (5 dagar öppnad) hållbarhet och möjligheten att i 
realtid anpassa volymer samt kyla ner uppvärmd soppa så är 

risken för svinn minimal.


BÄSTA TÄNKBARA MARGINALER! 

Både vad gäller procent och i rena kronor. Ger bra pengar 
redan vid få sålda antal portioner. En 0,4l matig kopp kostar 

er 15-30kr. Ta själva 60-90kr & förstå förtjänsten! Tjäna 
30-75kr per kopp, sälj 7 portioner (en påse) & tjäna 490kr 

netto. 30 portioner (en låda) & tjäna 2 100kr netto. Inte 
mycket kan slå den förtjänsten. Eller hur!?

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

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

  
SÅ SOM HEMLAGAD SOPPA FRÅN GRUNDEN SMAKAR 

Inget pulver - Inga flingor - Inget fryst - Ingen konserv 

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

Över 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


Europas bästa djurhållning & hållbart odlade grödor
Blomkålssoppa - Borsjtjsoppa - Fisksoppa - Grön currybuljong - Grönsakssoppa - 
Gulaschsoppa - Kallrökt laxsoppa - Knackkorvsoppa - Korvsoppa - Kycklingsoppa - 
Köttsoppa - Köttbullssoppa - Köttfärssoppa - Laksa/Röd currybuljong - Laxsoppa - 
Morotssoppa - Potatis/purjolöksoppa - Pumpasoppa - Ramenbuljong - Rotfruktssoppa - 
Rödbetssoppa - Röd linssoppa - Spenatsoppa - Svampsoppa - Svartrotssoppa - 
Sötpotatissoppa - Sötpotatis/kokossoppa - Thaisoppa - Tomatsoppa - Viltsoppa - Ärtsoppa 

3L

Valmista hyvää

http://www.runnzell.se
https://www.instagram.com/take_a_soup/
mailto:markus@runnzell.se
mailto:john@runnzell.se


OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

Förutom väldigt goda & nyttiga soppor 
även en rejäl marginalförstärkare till 

er verksamhet! 
 GOD & HÄLSOSAM SOPPA - TO STAY OR TO GO! 

Oavsett hur ni väljer att erbjuda sopporna… 

• Så som de är direkt ur påsen, serverade i en skål/
djuptallrik för caféer/restauranger/skolor/sjukhus/

äldreboenden etc. 

• Som Take-A-Soup med självservering ur en soppstation 
för caféer/lunchrestauranger/matbutiker/skidorter etc. 

• Som Grab n’ Go färdig ur ett värmeskåp för caféer/
trafikbutiker/förbutiker/persontrafik/hotellreceptioner etc. 

• Som en kall viktvara i 600g påse alt. i egna 
förslutna tråg i t.ex. en delidisk/saluhallar/caféer/

butiker. För uppvärmning på arbetsplatsen eller i hemmet. 

• Transporteras & säljas utomhus vid event/tävlingar/
festivaler för idrottsföreningar/eventbolag & värmestugor. 

• Varmhållas för catering, på arenor, lunchmatsalar etc. 

… så har vi utrustningen för er. Allt från små, enkla 
värmerier till större soppstationer. 

Vid servering - klipp påsen, värm upp och servera - ingen 
utbildad personal behövs och ni tjänar in minst en timmes 

arbetstid i köket. 

Vid lunch - värm upp sopporna före lunch & varmhåll dem i 
4 timmar i soppstation/värmeri eller i 2 timmar i ett 

värmeskåp/vitrin, ingen ökad arbetsbelastning vid rusningen. 

Vid take away - kunden tar antingen en färdig Grab n’ Go 
ur skåpet eller självserverar - ingen ökad arbetsbelastning. 

Vid dagar med låg kundtillströmning - spara bara 
vakuumpåsen till en bättre dag. Den håller sig lika  

färsk & god i ett halvår - förenklar planering, inköp & lager. 

Kontakta oss eller gå in på vår hemsida 
www.runnzell.se 

för mer info eller för att titta i tillbehörs-/
utrustningskatalogen. 

En unik & inkluderande maträtt. 
Var du än befinner dig i världen 
 så har alla du möter ätit soppa! 

VILKEN SOPPA ÄR DIN SPECIELLA FAVORIT? 

Visste du att hönsbuljong är världens 
 mest ätna maträtt!? Och skandinaver har faktiskt fel. 

 Soppa är året-runt-mat. Punkt! 
Vi får ofta höra - Soppa? Kul! Men vad arbetar ni med på 

sommaren? Som att soppa bara går att servera under årets 
kalla månader. Nästan alltid kommer detta från personer som 
själva reser till t.ex. Thailand och där gladeligen smäller i sig 

varma, heta soppor & grytor i 40° värme… 
Nej. Oavsett klimat, kön, ålder, etnicitet, religion eller  

matallergier. Oavsett om du är rik eller fattig, lever i en stad 
eller på landsbygden, är vegetarian, vegan eller väljer annan 
specialkost, om du har tänder eller inte - Soppa är för alla! 
Tittar vi på ledande internationella städer som t.ex London, 
New York, Berlin, Paris, Moskva & Tokyo så syns en tydlig 
sopptrend. Soppa finns numera på nästan alla medvetna 

caféer, restauranger & butiker som Grab n’ Go-mat i farten. 
Soppa är idag lika självklart som en sallad, juice, 

smoothie eller wrap. Soppa är juice 2.0! 
Soppa innehåller allt det nyttiga i en juice, men med mycket 

mer av det där nyttiga. Soppa kan ersätta en hel måltid. 
Du som är förälder - skulle du inte hellre köpa 2dl varm, matig 

& mättande soppa, helt utan tillsatser & socker, än en 
smoothie som nyttig & snabb mellis till era barn? 

Du som tränar -  skulle du inte vilja kunna äta något 
hälsosamt före eller efter ditt pass/din träning på 

gymet, träningscentret, i boxen, i klubbstugan/värmestugan, 
efter ”nian” eller i klubbhuset? 

Soppa är hälsosamt. Soppa är mindre miljöpåverkan. 
Soppa är trendig, näringsrik, bra & mättande mat. 
Även i Sverige börjar många intressera sig mer för soppa & 

buljonger. Inte undra på. Bara fantasin & den egna 
kreativiteten sätter gränserna för ett nytt sopprecept & därför 
är soppa som gjord för den moderna interaktiva människan 

med alla sina bloggar, Facebook , Twitter & Instagram. 

 100% BRA FÖR ALLA!

http://www.runnzell.se


OÄNDLIGA FÖRDELAR

Lönsamhet 

• Tjäna pengar & tid i alla led! 
• Tidsbesparande - Tjäna in massor 

av arbetstid i köket. Våra produkter 
tar 5-15 minuter av en timme för 

motsvarande beredning. Ex. Gör 20l 
färsk Gulaschsoppa på 15 min. 

• Alltså får ni 45-55 ”nya” minuter 
(att lägga på annat i köket) varje 
timme ni bereder våra produkter. 

• Tänk på! En kock i Sverige kostar 
idag företaget i genomsnitt drygt 

224 SEK/timme, eller 3,74 per min. 
• Ingen utbildning eller förkunskaper 

behövs med våra produkter.  
• Klipp påse - värm upp - servera. 
• Inget svinn - Ingen viktförlust vare 

sig vid preparering (t.ex. skal) eller 
som reduktion (vid tillagning). Allt i 

vakuumpåsen används. 
• 5-6 mån hållbarhet - enkelt att 

planera & hålla lager. 
• Alla ingredienser från en 

leverantör. 
• Väldigt bra marginaler på utpriser 

till kund/gäst per portion. 
• Kräver minimalt med yta, 

utrustning & efterarbete t.ex. disk.

Hälsa 

• 100% färska produkter. 
• Inget pulver. Inga flingor. Inte 

frystorkat. Ingen konserv.  
• Rena, naturliga och alltid färska 

produkter utan onödiga tillsatser 
eller konserveringsmedel. 

• Många allergivänliga produkter. 
• Många glutenfria produkter. 
• Många laktosfria produkter. 
• Många sockerfria produkter. 
• Många vegan-produkter. 
• Lätta, trendiga och hälsosamma 

alternativ med bra näringsvärden. 
• Samma höga kvalitet & smak i varje 

påse, vid varje serverad portion, 
varje dag, oavsett personal på plats. 

• Genom exakt temperatur & 
tillagningstid så som sous vide 
garanterar, ihop med vakuum-
förslutningen, så bibehålls alla 

naturliga aromer, safter & smaker. 
• Ni garanteras på samma sätt en 

perfekt konsistens & textur. 
• Vitaminer, mineraler & näring 

bibehålls bättre än vid 
konventionell matlagning.

Miljö 

• Platta laminerade vakuumpaket. 
Tar mycket mindre plats, ger 

mindre miljöpåverkan och kräver 
mindre energi vid transporter och 

vid förvaring i kylrum. 
• Vi säljer inget onödigt vatten till er - 

det har vi i Norden redan av högsta 
klass i kranen. 

• Råvaror från lokala bönder i 
Finland och korta transporter gör 
miljöpåverkan minimal även i det 

första ledet. 
• Alla råvaror - grödor, grönsaker, 

rotfrukter, mejeri- fisk- kyckling- 
och köttprodukter är av nordiskt 

ursprung & uppfyller gällande 
finska & svenska livsmedelsnormer 

samt regler för etiskt & hållbar 
djurhållning. 

• Alla förpackningar är 100% 
återvinningsbara. 

• All produktion är certifierad enligt 
högsta klassificering FSSC22000. 

• Vi har inga GMO-produkter. 
• Vi erbjuder 100% återvunna & 

komposterbara (kan alltså slängas 
med matavfallet) alternativ vid 

Take Away & Grab n go (t.ex. 
koppar, skedar etc.) 



SOPPA ÄR PÅ ALLA SÄTT VÄRLDENS MAT  

FÖR ALLA ER SOM VILL ERBJUDA ERA KUNDER, GÄSTER, 
MEDLEMMAR, ANSTÄLLDA ELLER BESÖKARE EN GOD, 
VARIATIONSRIK, HÄLSOSAM, KOSTNADSEFFEKTIV & 

HÅLLBAR MÅLTIDSLÖSNING. HELA 25 SORTERS SOPPA! 

FEELIA TILLSÄTTER INGET ALLS VID TILLAGNINGEN. ALLT 
FRÅN VÄXTRIKET ÄR ODLAT AV LOKALA BÖNDER I DIREKT 
NÄRHET TILL FEELIAS PRODUKTION. KÖTT OCH FÅGEL ÄR 

ALLTID FINSKT (OCH UTAN ATT LÄMNA FINLAND FÖR 
BEARBETNING) OCH FISKEN KOMMER ANTINGEN FRÅN 

FINLAND, NORGE ELLER SVERIGE. ALLTING ÄR NORDISKT! 

KLIPP UPP - VÄRM UPP - ÄT UPP (VI HAR UTRUSTNINGEN) 
Tillredning & Varmhållning 

Tillredning av soppkoncentrat i kastrull, gryta eller sopp-/riskokare:  
Töm påsens innehåll i kärlet, tillsätt 2 liter vätska (enligt instruktionen alt. efter tycke & smak) - koka upp. 

För ett veganskt alternativ till grädde - välj soja-, havre-, kokos- eller risgrädde, alternativt kokosmjölk. 

Tillredning av puréade soppor & buljong i kastrull, gryta eller sopp-/riskokare: 
Töm påsens innehåll i kärlet, tillsätt efter tycke och smak till exempel vätska, grönsaker och/eller något 

slags kött, och koka upp. 

För ett veganskt alternativ till grädde - välj soja-, havre-, kokos- eller risgrädde, alternativt kokosmjölk. 

Tillredning i kombiugn: 
Töm påsens innehåll i en GN 1/2 150 mm ugnsform, tillsätt 2 liter vätska (vid tillredning av 

soppkoncentrat) och värm upp med ångkokningsfunktionen i +100°C i cirka 30 minuter. 

Uppvärmningstiderna är riktgivande. Sopporna kan varmhållas i upp till 4 timmar. 

Film som visar tillagning av laxsoppa - klicka här!SOPPOR & 
BULJONGER 

SUPPER & BOUILLON 
SUPPER & BULJONGER 

SOUPS & BROTHS

7 symboler som hjälper alla med allergier/dieter:

* Med mjölkfri symbol menas att varan per definition är 100% laktosfri.  
* Med sockerfri symbol menas att inget socker eller sötningsmedel är tillsatt. 
* Med 100% naturlig symbol menas att varan är tillsatsfri.

https://www.youtube.com/watch?v=0DKdsWU5IX8&feature=youtu.be




BEHÖVER NI SÄLJSTÖD? 
VI HJÄLPER ER SÅ GOTT VI KAN MED MATERIAL

Måndag: 
• Krämig laxsoppa 

• Grön currysoppa 
Tisdag: 

• Mustig gulaschsoppa 

• Tomatsoppa 
Onsdag: 

• Kycklingsoppa 
• Morotssoppa 

Torsdag: 
• Ärtsoppa med fläsk 

• Röd linssoppa 
   Indisk Dali

59,95:-Dagens 
soppor 
Vecka 46

Fredag: 
• Grönsakssoppa 
• Röd currysoppa 
   Malaysisk Laksa 

Lördag: 
• Köttsoppa 
• Rotfruktssoppa 

Söndag: 
• Mustig viltsoppa 
• Ramen Shoyusoppa

Sickla

 Äkta, 
      hälsosamt
          & gott

SNABBMAT
FÖR GOTT
VÄLMÅENDE 

   

  

   
   

   

www.takeasoup.se 
www.runnzell.se 
 
 
Instagram@take_a_soup 
Facebook@runnzellab

   
   

 
   

 
 
 

FOR ALL OF YOU 
FOR ALL OF US 
FOR ALL

EASY 
SOUP 
CONCEPT

100% BRA FÖR DIG! 
Visste du att en Take-A-Soup-kopp 

med morotssoppa innehåller 
nästan 3 hela morötter? Bra va!?

30

30

30

30



UTRUSTNING & TILLBEHÖR 
SE MER I VÅR UTRUSTNINGSKATALOG 

VI VILL KUNNA ERBJUDA ALLA TÄNKBARA LÖSNINGAR.  
TA ETT SNACK MED OSS SÅ SER VI VAD VI KAN GÖRA?

Utrustning & Tillbehör (se även mycket mer i vår utrustningskatalog) Traditionella serveringskittlar 
1, 2, 3 eller 4 kittlar?  

Ni bestämmer!
För caféer, convenience stores, förbutiker, trafikbutiker, 

hotellreceptioner, tågtrafik, båttrafik, arenor etc. 

Värmevitriner och värmedisplayer för den senaste trenden  
Grab n’ Go 

Sopporna hälls upp i koppar, varmhålls i upp till 2 timmar 
och säljs varma i flygande fläng till kunder i farten. 

Take-A-Soup™ 
Soppstationer L, XL och XXL 
För självservering - 1, 2 eller 3 
soppkittlar & varmhållning i 

upp til 4 timmar  

För catering, värmestugor, 
idrottsföreningar, eventbolag, 
outdoor/adventure/sport och 
barn-/ungdomstävlingar etc. 

Transportvarmhållning samt 
utrustning för uppvärmning 

utan tillgång till el och vatten

FÄRSK SOPPA!

FÄRSK SOPPA!

VALFRI FÄRG!

TAKE-A-SOUP TAKE-A-SOUP

VÄRMEVITRIN 
FÄRDIGA VARMA 

KOPPAR 
GRAB N GO

KYLDISK 
KALLA KOPPAR 

TAKE AWAY 
GRAB N GO



NÅGRA EXEMPEL PÅ IDROTTSEVENT DÄR 
TAKE-A-SOUP ÄR PÅ PLATS

Varm soppa passar som hand i handsken på evenemang i alla format & storlekar. Snabbt, enkelt & lätt 
att preparera. Lång hållbarhet på 6 månader gör inköp & lagerhållning säkert & eliminerar svinn 
totalt. Kan varmhållas i 4 timmar vilket är inom ramen för de flesta matcher, tävlingar & event. 

Krista Pärmäkoski 
4 OS-MEDALJER - 6 VM-MEDALJER

David Pizzoni Elfving 
1 VM-GULD



Cost-efficient 
meal concept

FOR PUBS,
RESTAURANTS &
SERVICE STATIONS

Tasty, 
   easily!

You don’t need to be a pro to prepare excellent meals. Serve 
your customers tasty, fresh meals with minimal preparation 
time and effort by choosing Take-a-Meal — a meal concept that 
maximizes your revenue and minimizes the wastage.
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M
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CM
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CY

CMY

K

TAKE-A-MEAL
Slow Food served like Fast Food

Feelia följer upp succékonceptet Take-A-Soup med ytterligare en måltidslösning i samma anda:

Kostnadseffektivt - Enkelt - Lönsamt - Kompakt - Snabbt - Väldigt gott

Cost-efficient 
meal concept

FOR PUBS,
RESTAURANTS &
SERVICE STATIONS

Tasty, 
   easily!

You don’t need to be a pro to prepare excellent meals. Serve 
your customers tasty, fresh meals with minimal preparation 
time and effort by choosing Take-a-Meal — a meal concept that 
maximizes your revenue and minimizes the wastage.
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K
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FÖR VEM & VARFÖR
PUBAR - BARER - HOTELL - BARCEPTIONS - CAFÉER - TÅGSTATIONER - FLYGPLATSER - BÅTTRAFIK - 
TURISTANLÄGGNINGAR - B&B - PENDELSTATIONER - STRANDBARER - GATUKÖK - TRAFIKBUTIKER - 
SKIDORTER - GOLFBANOR - GÄSTHAMNAR - CAMPING - RESORTS - MUSEUM - FOOD TRUCKS - FESTIVALER 
- SIMHALLAR - KÖPCENTRUM - BUSSTATIONER - VÄGKROGAR - CONVENIENCE STORES - FÖRBUTIKER - 
FOOD COURTS - POP UP RESTAURANTS - ARENOR - RESECENTRUM - FAST FOOD - RESTAURANGER - 
BEACHBARER - SOMMARSERVERINGAR - VÄRDSHUS - BACKRESTAURANGER - SPORT/IDROTTSEVENTS - 

• Alla våra produkter kan presenteras eller kombineras till färdiga rätter och pubmenyer. Allt 
är förkokt med sous vide till perfekt temperatur, ni värmer bara hastigt upp & serverar! 

• Kombinera själv, lägg det kalla innehållet i serveringsklara grytor, i tråg eller på brädor och 
värm upp i en praktisk och kompakt salamandergrill alternativt i en turbo-kombiugn vilket 

innebär max 3-5 minuters väntan för gästen efter beställd maträtt. 

• Perfekt för det lilla köket och för alla de som inte kunnat erbjuda varm mat på grund av 
antingen platsbrist, höga start-upp-kostnader, eller avsaknad av utbildad personal. 

• Kräver minimal yta - ingen utbildning behövs - ingen ombyggnad eller nya tillstånd - 
Minimalt med svinn - Enkelt att planera - Låga råvarukostnader - Lång hållbarhet. Kort 

sagt, alla fördelar som presenterats vid Take-A-Soup. 

• Färdigt koncept med allt från maten till all utrustning för såväl beredning som servering 
från en enda leverantör. 

• För er som erbjuder övernattningar öppnas nu dörren upp att, utan extra kostnader vad 
gäller personal eller utrustning, väsentligt höja servicegraden genom att börja erbjuda varm 

mat 24/7. En säkert uppskattad ny service såsom pubmeny i receptionen, förbeställningar av 
mat vid t.ex. sen check-in, men även helt nya Room Service-möjligheter.



SMÅRÄTTER PÅ ETT KICK
Kombinera våra produkter på ett serveringsfat, kör i ugnen med en knapptryckning på rätt program och efter en 

eller ett par minuter så är det klart. Lätt som en plätt - plättlätt! 
Här några serveringsförslag med vår chorizo och vår klyftpotatis. På en bräda, i en liten gjutjärnspanna eller för 

take away såsom kiosk/gatukök/food truck - i ett papptråg. Våra speciellt framtagna papptråg tål ugnsvärmen.



DEL 1 

MIXA DEN BRICKA MED 
FEELIAPRODUKTER SOM 

DU VILL SERVERA 

DEL 2 

SKICKA IN I UGNEN, 
VÄNTA 1-2 MINUTER, 

SERVERA

DET KAN INTE BLI ENKLARE ATT 
SNABBT ERBJUDA VARMA, GODA 

SMÅRÄTTER



VARIANTER AV 
SLIDERS 

MINIBURGARE 
 KORV MED 

BRÖD
Feelia-produkter: 

Veganska Sliders - Favarulle 
Sötpotatis-sliders 

Chorizo-sliders 
BBQ Pulled Pork/Överkokt fläsk

Feelia-produkter: 
Bratwürst alt. Chorizo



VEGAN KEBAB 
MED HUMMUS 

& KLYFTPOTATS  

REVBEN MED  
POTATIS 

DUCHESSE* 

BRATWURST 
MED HUMMUS 

& NORDISKA 
ROTSAKER

Feelia-produkter: 
Vegansk kebab - Seitan 

Hummus 
Klyftpotatis med skal

Feelia-produkter: 
Överkokt fläsklägg 

Potatismos

Feelia-produkter: 
Bratwürst 
Hummus 

Rotfruktsmix

* Kommer snart

40

40

40

40



BBQ PULLED PORK MED 
ROTSAKER & RÖDVINSSÅS 
ALT. MED POTATISMOS & 

PEPPARSÅS  
PYTTIPANNA MED 

KRYDDKORV

Feelia-produkter: 
Pyttipanna 

Bratwürst alt. Chorizo  
Alt. Vegansk Pyttipanna

Feelia-produkter: 
Överkokt fläsklägg 

Rotfruktsmix 
Potatismos 
Rödvinssås 
Pepparsås



TAPASBRICKA MED BL.A. 
CHORIZO, SKIVAD 

SÖTPOTATIS, 
KLYFTPOTATIS & HUMMUS 

KLYFTPOTATIS MED 
DIPSÅSER

.

Feelia-produkter: 
Chorizo 

 Skivad Sötpotatis 
Klyftpotatis med skal 

Hummus

Feelia-produkter: 
Klyftpotatis med skal 

Dippsåser



ENBART FANTASIN SÄTTER GRÄNSERNA

Pastagratäng med kyckling - Idahopotatis med chilimajonäs - Gratinerad laxpasta - BBQ Burgare - Ungersk Gulaschgryta - Bœuf Bourguignon 

Shepherd’s Pie - Janssons Frestelse - Fiskgryta med aioli - Pulled Pork - Stekt sötpotatis med pumpa - TexMex Chili - Husets Pepparbiff - Kebabgratäng 

Macaroni Cheese - Cottage Pie - Country Style Burger - Lasagnette - Chorizo med tillbehör - Chicken Curry - Bratwürst med surkål - Pastagratäng med tonfisk 



1 KVM 
DET ÄR ALLT SOM BEHÖVS!

Alla kan nu börja erbjuda enklare varma rätter
Skaffa er ett bättre erbjudande som dessutom är kostnadseffektivt & lönsamt

Valfri utrustning Salamandergrillar

Turbo-kombiugn 
High Speed Oven



KOMPAKT & BEHÄNDIG HIGH-SPEED-UGN 
NU KAN ALLA ENKELT BÖRJA ERBJUDA VARMA RÄTTER

TAKE-A-MEAL 
SLOW FOOD SERVED LIKE FAST FOOD 

KOMPLETTA RÄTTER PÅ MINDRE ÄN 2,5 MIN!

• Sval exteriör under användning 
• easyTouch® touchscreen  
• Ny varmluftsteknik som ger högre effekt 
• Upp till 20 gånger snabbare än en vanlig ugn 
• Låg energiförbrukning i stand by (0.7 kWh) 
• Smart & användarvänlig design 
• Tre värmekällor (mikro, varmluft och ugnsvärme) 
• Ugnen kan placeras fritt utan frånluftsventilation 
• Enkel invändig och utvändig rengöring 
• Utvändiga luftfilter för lättare rengöring 
• Invändigt mått (BxDxH) 31x34x17 cm 
• Upp till 1024 program 
• Färdiga menyer för Take-A-Meal att ladda ned 
• USB-ingång för ned- och uppladdning av menyer

Data: SP Version HP Version
Maximal belastning: 3680 W 6000 W
Effekt (Mikro): 1000 W 2000 W
Effekt (Varmluft): 1300 W 2200 W
Spänning: 240 V/50 Hz
Fas: 1
Märkström: 16 A 32 A
Längd: 59,5 cm     !
Bredd: 35,6 cm     !
Höjd: 62,0 cm     !
Vikt: 51,7 kg 60,8 kg

eikon® e2s

KLICKA HÄR FÖR FILM
https://youtu.be/OPR33IO-BrU

! RÄTTER KAN ÄVEN 
BEREDAS TEX I EN 

SALAMANDERGRILL

45

45

45

45

https://youtu.be/OPR33IO-BrU
https://youtu.be/OPR33IO-BrU


TAKE-A-MEAL 
SLOW FOOD SERVED LIKE FAST FOOD 

KOMPLETTA RÄTTER PÅ MINDRE ÄN 2,5 MIN!

Vi samarbetar med Metos Storkök AB vilket garanterar snabb 
& kompetent installation, service & underhåll/konsultation. 

Uppdateringar & nyheter av unika Take-A-Meal-menyer (upp 
till 230st) kan programmeras via ett enkelt usb-minne.  

Metos turbo-kombiugn tillreder matportioner 15 gånger 
snabbare än med traditionella metoder… 

… detta genom att samtidigt kombinera 3 tillagningsmetoder: 
varmluft/konvektion, mikrovågseffekt samt infraröd strålning 

De flesta Take-A-Meal-rätterna tillreds på 30 sek - 2,5 min! 

Vanliga metall- & aluminiumkärl kan användas. 

Ugnen kan placeras fritt utan att frånluftsventilation behövs. 

En katalysator filtrerar fett och luftpartiklar & non-stick 
beläggning finns i ugnen. Med andra ord - i stort sett ingen 
rengöring. 

Har ni redan en turbougn? Inga problem, vi hjälper er att 
installera vår Take-A-Meal-meny i er befintliga ugn oavsett 
fabrikat. Ugnen går även att leasa på ett förmånligt sätt.



ROTFRUKTER & POTATIS 
RØDDER & KARTOFFEL 

ROTFRUKTER & POTETER 
ROOT VEGETABLES & 

POTATOES

FEELIA ERBJUDER ETT BRETT UTBUD AV FÖRKOKTA, FÄRDIGA 
ROTFRUKTER & POTATIS I OLIKA FORMER. ALLA ÄR ODLADE I 

DIREKT NÄRHET TILL FEELIAS PRODUKTION I FINLAND. MINDRE 
MILJÖPÅVERKAN OCH MED SAMMA FINA FÖRTJÄNSTER SOM ALLA 

ÖVRIGA PRODUKTER I VÅR PORTFÖLJ. DETTA GER SÅVÄL 
ANSTÄLLDA SOM GÄSTER & BESÖKARE EN GOD, VARIATIONSRIK, 

HÄLSOSAM, KOSTNADSEFFEKTIV & HÅLLBAR MÅLTIDSLÖSNING PÅ 
BORDET.

Tillredning & Varmhållning av rotfrukter: 

Tillredning av rotfrukter & klyftpotatis i ugn:  
Töm påsens innehåll i en GN 1/2 65 mm ugnsform. Blanda i 10-15 g olja och grädda med 

ugnens varmluftsprogram +175°C i ungefär 10-15 minuter. 
  

Tillredning av rotfrukter & potatismos med ångkokning:  
Lägg vakuumförpackningen ovanpå gallret eller i en perforerad kantin i en kombiugn. 

Värm upp med ångkokningsfunktionen med +100°C i cirka 15 minuter

Valmista hyvää

7 symboler som hjälper alla med allergier/dieter:

* Med mjölkfri symbol menas att varan per definition är 100% laktosfri.  
* Med sockerfri symbol menas att inget socker eller sötningsmedel är tillsatt. 
* Med 100% naturlig symbol menas att varan är tillsatsfri.



KORV & KÖTT 
PØLSE & KØD 

PØLSE & KJØTT 
SAUSAGE & MEAT

FEELIA ERBJUDER ETT MINDRE MEN VÄXANDE SORTIMENT AV 
FÖRKOKTA, FÄRDIGA KORVAR & KÖTT. ALLT TILL FÖRMÅNLIGA 

PRISER OCH MED SAMMA FINA FÖRTJÄNSTER SOM ALLA 
ÖVRIGA PRODUKTER I VÅR PORTFÖLJ. DETTA GER SÅVÄL 

ANSTÄLLDA SOM GÄSTER & BESÖKARE EN GOD, 
VARIATIONSRIK, HÄLSOSAM, KOSTNADSEFFEKTIV & HÅLLBAR 

MÅLTIDSLÖSNING PÅ BORDET.

Tillredning & Varmhållning av potatisrätter: 

För klyftpotatis 
 Töm påsens innehåll i en GN 1/2 65 mm smord ugnsform. Blanda i 10-15 g olja, smaksätt 

med salt. Grädda med ugnens varmluftsprogram +200°C i ungefär 10-15 minuter tills 
potatisen är gyllenbrun. 

  
Tillredning av potatismos med ångkokning:  

Lägg vakuumförpackningen ovanpå gallret eller i en perforerad kantin i en kombiugn. 
Värm upp med ångkokningsfunktionen med +100°C i cirka 15 minuter

Valmista hyvää

7 symboler som hjälper alla med allergier/dieter:

* Med mjölkfri symbol menas att varan per definition är 100% laktosfri.  
* Med sockerfri symbol menas att inget socker eller sötningsmedel är tillsatt. 
* Med 100% naturlig symbol menas att varan är tillsatsfri.



POTATISRÄTTER 
GRATÄNGER & LÅDOR 

KARTOFFELRETTER 
GRATINER & KASSER 

POTETRETTER 
GRATENGER & BOKSER 

POTATO DISHES 
GRATINS & BOXES

FEELIA ERBJUDER ETT BRETT UTBUD AV FÖRKOKTA, FÄRDIGA 
GRATÄNGER I FORMEN AV FRESTELSER. ALLT TILL 

FÖRMÅNLIGA PRISER OCH MED SAMMA FINA FÖRTJÄNSTER 
SOM ALLA ÖVRIGA PRODUKTER I VÅR PORTFÖLJ. DESSA GER 

SÅVÄL ANSTÄLLDA SOM GÄSTER & BESÖKARE EN GOD, 
VARIATIONSRIK, HÄLSOSAM, KOSTNADSEFFEKTIV & HÅLLBAR 

MÅLTIDSLÖSNING PÅ BORDET.

Tillredning & Varmhållning av Frestelser 

Tillredning i ugn:  
Töm påsens innehåll i en GN 1/2 65 mm smord ugnsform. Jämna ut ytan och grädda med 

ugnens varmluftsfunktion i +175°C  i ungefär 30 minuter. Rör om en gång under 
gräddningen. 

Uppvärmningstiderna är riktgivande. 

Valmista hyvää

7 symboler som hjälper alla med allergier/dieter:

* Med mjölkfri symbol menas att varan per definition är 100% laktosfri.  
* Med sockerfri symbol menas att inget socker eller sötningsmedel är tillsatt. 
* Med 100% naturlig symbol menas att varan är tillsatsfri.



PASTARÄTTER 
GRATÄNGER & LÅDOR 

PASTARETTER 
GRATINER & KASSER 

PASTARETTER 
GRATENGER & BOKSER 

PASTA DISHES 
GRATINS & BOXES

FEELIA ERBJUDER ETT BRETT UTBUD AV FÖRKOKTA, FÄRDIGA 
GRATÄNGER I FORMEN AV FRESTELSER. ALLT TILL 

FÖRMÅNLIGA PRISER OCH MED SAMMA FINA FÖRTJÄNSTER 
SOM ALLA ÖVRIGA PRODUKTER I VÅR PORTFÖLJ. DESSA GER 

SÅVÄL ANSTÄLLDA SOM GÄSTER & BESÖKARE EN GOD, 
VARIATIONSRIK, HÄLSOSAM, KOSTNADSEFFEKTIV & HÅLLBAR 

MÅLTIDSLÖSNING PÅ BORDET.

Tillredning & Varmhållning av pastagratänger 

Tillredning i ugn:  
Töm påsens innehåll i en GN 1/2 65 mm smord ugnsform. Jämna ut ytan och grädda med 

ugnens varmluftsfunktion i +200 alt 250°C  i ungefär 30 alt. 20 minuter. 
Uppvärmningstiderna är riktgivande. 

Valmista hyvää

7 symboler som hjälper alla med allergier/dieter:

* Med mjölkfri symbol menas att varan per definition är 100% laktosfri.  
* Med sockerfri symbol menas att inget socker eller sötningsmedel är tillsatt. 
* Med 100% naturlig symbol menas att varan är tillsatsfri.



RISRÄTTER 
RISRETTER 
RISRETTER 

RICE DISHES

FEELIA ERBJUDER FÖRKOKTA, FÄRDIGA RISRÄTTER. ALLT TILL 
FÖRMÅNLIGA PRISER OCH MED SAMMA FINA FÖRTJÄNSTER 
SOM ALLA ÖVRIGA PRODUKTER I VÅR PORTFÖLJ. DESSA GER 

SÅVÄL ANSTÄLLDA SOM GÄSTER & BESÖKARE EN GOD, 
VARIATIONSRIK, HÄLSOSAM, KOSTNADSEFFEKTIV & HÅLLBAR 

MÅLTIDSLÖSNING PÅ BORDET.

Tillredning & Varmhållning av pastagratänger 

Tillredning i ugn:  
Töm påsens innehåll i en GN 1/2 65 mm smord ugnsform. Jämna ut ytan och grädda med 

ugnens varmluftsfunktion i +200 alt 250°C  i ungefär 30 alt. 20 minuter. 
Uppvärmningstiderna är riktgivande. 

Valmista hyvää

7 symboler som hjälper alla med allergier/dieter:

* Med mjölkfri symbol menas att varan per definition är 100% laktosfri.  
* Med sockerfri symbol menas att inget socker eller sötningsmedel är tillsatt. 
* Med 100% naturlig symbol menas att varan är tillsatsfri.



LÅDOR 
KASSER 
BOKSER 

BOXES/CASSEROLES

Valmista hyvää

Tillagning av lådor: 

Anvisning för tillagning av lådor i ugn:  
• Töm påsens innehåll i en GN 1/2 65 mm smord ugnsform. Blanda i 10-15 g olja och 

grädda med ugnens varmluftsprogram. 
• För grader och tider - se respektive produkt. 

  
Tillredningsanvisning med ångkokning:  

• Lägg vakuumförpackningen ovanpå gallret eller i en perforerad kantin i en 
kombiugn. Värm upp med ångkokningsfunktionen.  

• För grader och tider - se respektive produkt. 

Tillredningsanvisning med gryta eller kastrull: 
Töm påsens innehåll i kastrullen/grytan och värm upp medan du då och då rör om 

ända från botten. 

Uppvärmningstiderna är riktgivande. 

FEELIA ERBJUDER ETT SPÄNNANDE UTBUD AV FÖRKOKTA, 
FÄRDIGA LÅDOR I OLIKA FORMER. ALLT TILL FÖRMÅNLIGA 

PRISER OCH MED SAMMA FINA FÖRTJÄNSTER SOM ALLA 
ÖVRIGA PRODUKTER I VÅR PORTFÖLJ. DESSA GER SÅVÄL 

ANSTÄLLDA SOM GÄSTER & BESÖKARE EN GOD, 
VARIATIONSRIK, HÄLSOSAM, KOSTNADSEFFEKTIV & HÅLLBAR 

MÅLTIDSLÖSNING PÅ BORDET.

7 symboler som hjälper alla med allergier/dieter:

* Med mjölkfri symbol menas att varan per definition är 100% laktosfri.  
* Med sockerfri symbol menas att inget socker eller sötningsmedel är tillsatt. 
* Med 100% naturlig symbol menas att varan är tillsatsfri.



GRYTOR 
GRYDERETTER 

STUINGER 
CASSEROLES

 FEELIA ERBJUDER GRYTOR I OLIKA FORMER. ALLT TILL 
FÖRMÅNLIGA PRISER OCH MED SAMMA FINA 

FÖRTJÄNSTER SOM ALLA ÖVRIGA PRODUKTER I VÅR 
PORTFÖLJ. DESSA GER SÅVÄL ANSTÄLLDA SOM GÄSTER & 

BESÖKARE EN GOD, VARIATIONSRIK, HÄLSOSAM, 
KOSTNADSEFFEKTIV & HÅLLBAR MÅLTIDSLÖSNING PÅ 

BORDET.

Valmista hyvää

Tillagning av grytor: 

Anvisning för tillagning av grytor i ugn:  
• Töm påsens innehåll i en GN 1/2 65 mm smord ugnsform. Blanda 

i 10-15 g olja och grädda med ugnens varmluftsprogram. 
• För grader och tider - se respektive produkt. 

  
Tillredningsanvisning med ångkokning:  

• Lägg vakuumförpackningen ovanpå gallret eller i en perforerad 
kantin i en kombiugn. Värm upp med ångkokningsfunktionen.  

• För grader och tider - se respektive produkt. 

Tillredningsanvisning med gryta eller kastrull: 
Töm påsens innehåll i kastrullen/grytan och värm upp medan du 

då och då rör om ända från botten. 

Uppvärmningstiderna är riktgivande. 
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7 symboler som hjälper alla med allergier/dieter:

* Med mjölkfri symbol menas att varan per definition är 100% laktosfri.  
* Med sockerfri symbol menas att inget socker eller sötningsmedel är tillsatt. 
* Med 100% naturlig symbol menas att varan är tillsatsfri.



SÅSER (till maträtter) 
SAUCER (til retter) 
SAUSER (for retter) 
SAUCES (for dishes)

 FEELIA HAR ETT FLERTAL FÄRDIGA SÅSER. ALLT TILL 
FÖRMÅNLIGA PRISER OCH MED SAMMA FINA FÖRTJÄNSTER 

SOM ALLA ÖVRIGA PRODUKTER I VÅR PORTFÖLJ. DESSA 
GER SÅVÄL ANSTÄLLDA SOM GÄSTER & BESÖKARE EN GOD, 

VARIATIONSRIK, HÄLSOSAM, KOSTNADSEFFEKTIV & 
HÅLLBAR MÅLTIDSLÖSNING PÅ BORDET.

Valmista hyvää

Tillagning av såser: 
  
Tillredningsanvisning med ångkokning:  
• Lägg vakuumförpackningen ovanpå gallret eller i en perforerad kantin i en 

kombiugn. Värm upp med ångkokningsfunktionen.  
• För grader och tider - se respektive produkt. 

Tillredningsanvisning med gryta eller kastrull: 
Töm påsens innehåll i kastrullen/grytan och värm upp medan du då och då 
rör om ända från botten. 

Uppvärmningstiderna är riktgivande. 

7 symboler som hjälper alla med allergier/dieter:

* Med mjölkfri symbol menas att varan per definition är 100% laktosfri.  
* Med sockerfri symbol menas att inget socker eller sötningsmedel är tillsatt. 
* Med 100% naturlig symbol menas att varan är tillsatsfri.



VEGANSKT 
VEGAN 

VEGANER 
VEGAN

FEELIA ERBJUDER ETT BRETT UTBUD AV FÖRKOKTA, FÄRDIGA 
VEGANRÄTTER I OLIKA FORMER. ALLT TILL FÖRMÅNLIGA 

PRISER OCH MED SAMMA FINA FÖRTJÄNSTER SOM ALLA ÖVRIGA 
PRODUKTER I VÅR PORTFÖLJ. DESSA GER SÅVÄL ANSTÄLLDA 

SOM GÄSTER & BESÖKARE EN GOD, VARIATIONSRIK, HÄLSOSAM, 
KOSTNADSEFFEKTIV & HÅLLBAR MÅLTIDSLÖSNING PÅ BORDET.

Seitan: 
Seitan är ett glutenbaserat livsmedel. Den kallas ofta mock duck eller mock chicken på 

asiatiska restauranger. Seitan skall inte förväxlas med andra proteinrika vegetabiliska 
produkter, till exempel som tofu, som är ett sojabaserat livsmedel och som därmed 

bland annat innehåller andra allergener.  

Seitan uppfanns i Kina på 1000-talet. De buddhistiska munkarna letade efter något som 
kunde ersätta köttet i den traditionella kinesiska maten. De fann tofu (kinesiska doufu, 
⾖腐), som består av sojaprotein, och seitan (kinesiska mianjin (⾯筋), som består av 

veteprotein (gluten). Namnet "seitan" för den senare produkten härstammar från 1960-
talet, då George Ohsawa, grundaren av makrobiotik, hittade på det. "Seitan" betyder 

"vete som sjudit i shōyu". "Shōyu" (kinesiska jiangyou, 酱油) är det japanska namnet för 
sojasås. 

Seitan tillagas genom att man först rensar bort all stärkelse från vetemjöl så att det 
bara blir gluten kvar. Det gör man genom att knåda en vetedeg (mjöl och vatten) i 

vattenbad. När vattenbadet blivit grumligt häller man ut vattnet och häller i nytt vatten 
över degen. När vattnet är klart och ingen mer stärkelse kommer ut från degen så kan 

man exempelvis sjuda degen i en lag av sojasås, havssalt, kombu och ingefära. Efter 
man sjudit den kan man skära upp seitandegen i olika former och marinera. Resultatet 

blir en köttliknande produkt som man kan använda i alla recept där kött vanligen 
ingår. Man kan också spara stärkelsen och använda som en koagulator i matlagning. 
Detta gör man genom att man sparar vattnet man tvättar degen i och låter stärkelsen 

sjunka till bottnen. Sedan häller man ut vattnet så att bara stärkelsen återstår.

Valmista hyvää

7 symboler som hjälper alla med allergier/dieter:

* Med mjölkfri symbol menas att varan per definition är 100% laktosfri.  
* Med sockerfri symbol menas att inget socker eller sötningsmedel är tillsatt. 
* Med 100% naturlig symbol menas att varan är tillsatsfri.



GRÖT, SYLT & EFTERRÄTTER 
GRØD, SYLTETØJ & DESSERTER 
GRØT, SYLTETØY & DESSERTER 

PORRIDGE, JAM & DESSERTS

FEELIA ERBJUDER ETT BRETT UTBUD AV FÖRKOKT, FÄRDIG 
GRÖT I OLIKA FORMER. ALLT TILL FÖRMÅNLIGA PRISER OCH 

MED SAMMA FINA FÖRTJÄNSTER SOM ALLA ÖVRIGA 
PRODUKTER I VÅR PORTFÖLJ. DESSA GER SÅVÄL ANSTÄLLDA 

SOM GÄSTER & BESÖKARE EN GOD, VARIATIONSRIK, 
HÄLSOSAM, KOSTNADSEFFEKTIV & HÅLLBAR 

MÅLTIDSLÖSNING PÅ BORDET.

Tillredning & Varmhållning av Gröt 
  

Lägg vakuumförpackningen ovanpå gallret eller i en perforerad kantin i en kombiugn. 
Värm upp med ångkokningsfunktionen i +100°C i cirka 15 minuter.  

Uppvärmningstiderna är riktgivande. 

Valmista hyvää

7 symboler som hjälper alla med allergier/dieter:

* Med mjölkfri symbol menas att varan per definition är 100% laktosfri.  
* Med sockerfri symbol menas att inget socker eller sötningsmedel är tillsatt. 
* Med 100% naturlig symbol menas att varan är tillsatsfri.



Valmista hyvää

7 symboler som hjälper alla med allergier/dieter:

* Med mjölkfri symbol menas att varan per definition är 100% laktosfri.  
* Med sockerfri symbol menas att inget socker eller sötningsmedel är tillsatt. 
* Med 100% naturlig symbol menas att varan är tillsatsfri.

FRYSTA VAROR 
FROSNE VARER 
FROSSET VARER 

DEEP FROZEN PRODUCTS

FEELIA ERBJUDER ETT BRETT UTBUD AV FÖRKOKTA, FÄRDIGA 
FRYSTA ARTIKLAR I OLIKA FORMER. ALLT TILL FÖRMÅNLIGA 

PRISER OCH MED SAMMA FINA FÖRTJÄNSTER SOM ALLA 
ÖVRIGA PRODUKTER I VÅR PORTFÖLJ. DESSA GER SÅVÄL 

ANSTÄLLDA SOM GÄSTER & BESÖKARE EN GOD, 
VARIATIONSRIK, HÄLSOSAM, KOSTNADSEFFEKTIV & HÅLLBAR 

MÅLTIDSLÖSNING PÅ BORDET.



Runnzell AB - Feelia Scandinavia         
Åsvägen 6, 14763 Uttran, Sweden 

ORG.Nr. 556478-0640 

VAT.Nr. SE556478064001 

            : SE5564780640 

              Company Prefix GLN: 7300009057634 

        /BIC Code: HANDSESS 

                    : SE5360000000000374416192 

Bank: 

Clearingnr: 6905 Kontonr: 374416192 

                          : 192-0404 

Företaget är godkänt för F-skatt 

Vårt företag är anslutet till FTI. 
Vi betalar förpackningsavgifter som täcker 
kostnaden för att förpackningen ska kunna 

återvinnas till nya produkter.

Vårt företag är anslutet till Stockfiller.  
Kanske det bästa som har hänt mindre producenter & 

leverantörer. En plattform för enklare planering, 
orderläggning, lagring  & logistik för alla.

Vårt företag är anslutet till Karma. 
Karma arbetar & hjälper oss alla som hanterar livsmedel att 
minska på matsvinnet genom en lika enkel som genial app 
som alla kan ladda ned & göra egna matklipp i vardagen.

Runnzell AB förbehåller sig rätten till eventuella felaktigheter, såsom tryckfel & sakfel. Uppgifterna i katalogen gäller tills vidare. Upptäckta fel får mer än gärna rapporteras in, vi åtgärdar felet så fort vi fått kännedom om det.

https://www.facebook.com/runnzellab
https://www.youtube.com/watch?v=0DKdsWU5IX8
https://www.instagram.com/take_a_soup
https://www.runnzell.se
https://www.linkedin.com/company/18176606

