
POTATIS
FRÅN ÖSTRA FORNÅS

Sma fina lackra sorter av
O



Kontakt

Forvaring

Varfor
FÖRDELAR:

• Fler sorter att välja på 

• Lätt att greppa i butik 
och bära hem

• Lagom storlek för 
mindre hushåll

• Små potatisar även för dig 
som inte äter så mycket

Prova
BRUTEN POTATIS  (4 personer)

800 g potatis
2 msk margarin
Salt och peppar
 
Koka potatisarna med skal tills de är klara, känn med sticka.
Ringla smör i en ugnsfast form, lägg i potatisarna och knacka
sönder dem med något trubbigt. Ringla över smör och salta
ordentligt.

Sätt ugnen på grilleffekt 300 grader. 
Ställ in potatisen i ca 5 minuter.

De ska bli knapriga. Serveras gärna till en fiskrätt, ex. torskrygg.

Packare och odlare

www.moek.se

Produkter
EAN-KOD	 FINNS	MED	 FÖRPACKNING
 FÖLJANDE	SORTER
7350017809015 Delikatess 1 kg x 6 st
7350017809060 Amadine 1 kg x 6 st
7350017809039 Sparris 1 kg x 6 st
7350017809046 Red Tasty 1 kg x 6 st
7350017809022 Mandel 1 kg x 6 st
7350017809053 Ekologisk mjölig 1 kg x 6 st
7350017809053 Ekologisk fast 1 kg x 6 st

Delikatess En sortering av en liten fin fast sort
Amadine En sort med smak av nypotatis med inslag av kastanj
Sparris En sort med jordig nötig smak med inslag av majs
Red	Tasty Små fina potatisar med dekorativt rött skal
Mandel En sort med smak av solroskärna och smör
Ekologisk	mjölig En KRAV-odlad liten mjölig potatis
Ekologisk	fast En KRAV-odlad liten fast potatis

Mattias Olofsson 
Östra Fornås Lantbruk
Fornåsa 525
590 33 Fornåsa

Mörkt och svalt helst 
+4 grader, kylskåpet går 
också bra. Då står sig 
potatisen länge.

Plasten i påsen gör att 
potatisen andas och att ljus 
inte släpps igenom. På så vis 
blir potatisen inte grön.

Här finner du vikt och 
packdag samt var  den har 
odlats och packats, 
IP Sigill-nr och SJV-nr.
Varje parti som packas får 
ett batch-nummer.

Emballage

Information i botten

Vad finns i pasen?O


