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MER ÄN 50 ÅR MED 
SVENSK KYCKLING



Korv 

Lithells korv fyller 110 år! 
Lithells nyckelhålsmärkta middagskorv med 

morot kan ni servera flera gånger i månaden*!

*Vår nyckelhålsmärkta korv med låg fetthalt (9%) ger skolorna möjlighet att 
servera korv upp till 3ggr/mån, jämfört med fetare korv 1ggr/mån, enligt 

Livsmedelsverkets rekommendation gällande mat till skolbarn.

VAR MED OCH FIRA LITHELLS MIDDAGSKORV MED MOROT:
12 mars: Alla korvars dag

4 april: morotens dag

ÄT MER 
GRÖNSAKER

HÅLLER VÄRMEN
LÄNGEKLIMATSMART

SAFTIG AV 
MOROTEN

Läs mer om korvens fördelar på www.atriafoodservice.se
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Art 7212 Middagskorv skivad  
med morot, 9%, särnär.

Art 7210 Middagskorv strimlad  
med morot, 9%, särnär.

Art 7220 Nötmiddagskorv med morot, 
strimlad, ekologisk, 9%, särnär

EU-ekologisk



Korv 
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Ett brett nyckelhålsmärkt korvsortiment 
med svensk köttråvara 

Flera färdigstrimlade korvprodukter att välja mellan.

Korvkultur
sedan 1907

1907 startar Oskar Lithell sin  
charkuteriverksamhet i Kumla. 

tidigt 1930-tal lanserar Lithells 
Kumlakorven; föregångaren till  
dagens svenska varmkorv. Den  
serveras  i papper av korvgubbar  
och korvgummor som vandrar på 
gator och torg med en låda på magen.

1932 lanserar Oskars son Daniel  
en extra god korv i syfte att öka 
korvförsäljningen under rådande 
lågkonjunktur. Enkel och god.  
Kokt så att det knäpper till lite i 
skinnet när du tar ett bett.  
Sibyllakorven blir en succé och gör 
”en korv med bröd” till en klassiker.

1956 flyttar företaget in i ett ned-
lagt mejeri i Sköllersta, grunden till 
dagens moderna korvtillverkning.

under 1950-talet dyker korvkiosken  
upp. Den blomstrar under 1960-70- 
talen då den byts ut till bättre  
utrustade gatukök.

1997 får lithells en ny ägare efter 
70 år som familjeföretag: Atria! 

under 2000-talet breddas och 
utvecklas sortimentet: nyckelhåls-
märkta korvar blir ett allt viktigare 
segment, våra särnär korvar ger våra 
kunder fördelar och vi skapar inno-
vation med klimatsmart korv med  
20 % morot.

På 50-talet bestod  

45 % av allt kött  

som konsumerades  
av korv

Brynt korv med  
mangowok & örtris

 Art 7220 Nötmiddagskorv med morot strimlad, EU-ekologisk   
 52% kött, 15% morot, 9% fett, särnär

 Art 7210 Middagskorv med morot, strimlad  
 52% kött, 20% morot, 9% fett, särnär

 Art 7218 Middagskorv strimlad  
 62% kött, 9% fett, särnär, kyld 

 Art 7208 Middagskorv strimlad  
 62% kött, 9% fett, särnär 

 Art 7212 Middagskorv med morot Skivad 
 52% kött, 20% morot, 9% fett, särnär

 Art 7217 Middagskorv skivad  
 62% kött, 9% fett, särnär, kyld 

 Art 7207 Middagskorv skivad  
 62% kött, 9% fett, särnär 

 Art 7421 Grillkorv skinnfri 50 g 
 62% kött, 9% fett, särnär, kyld 

 Art 7420 Grillkorv skinnfri 50 g  
 62% kött, 9% fett, särnär 

 Art 2485 Varmkorv 50 g med naturskinn  
 57% kött, 9% fett, särnär 
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Fantastisk 
framgång för Lithells 

svenska skinka!

4

Fullspäckad med fördelar:
 Svensk skinka

 Nyckelhålsmärkt 

 Låg salthalt 1,7 %

 Fri från aromer och   
 allergener 

 Lågt svinn och lättarbetad 

 En god kvalitetsskinka  
 som ligger helt rätt i tiden!

Recepttips hittar du på www.atriafoodservice.se/recept

Art. 304180 Skinka, rökt strimlad, SE, kyld

Art. 304190 Skinka, rökt strimlad, SE, fryst

Art. 304380 Skinka, rökt tärnad, SE, kyld

Art. 304390 Skinka, rökt tärnad, SE, fryst

Husman 



Fantastisk 
framgång för Lithells 

svenska skinka!
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Stroganoff med sojastrimlor,  
smörgåsgurka och rödbetor

 
Provensalsk pytt på sojabitar

Vegetariskt

Sojaspett och sojabitar 

nu i större förpackning, 

4x1kg

Art 85348   

Sojabitar 4x1kg

(ersätter art 85250)

Smaksatt med chili och ingefära

Art 85349  

Sojaspett 4x1kg

(ersätter art 85255)

Smaksatt med chili och ingefära

Art 85346  Sojastrimlor, naturella
Naturellt kryddad12x250g

Vi stöttar hållbar  
produktion av  
soja genom RTRS
www.responsiblesoy.orgRT
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Supergoda, proteinrika  
och glutenfria



Den mest sålda pastejen i Sverige görs sedan 1970 av Pastejköket.  
Vi är först ut på marknaden med vegetarisk pastej och kycklingpastej,  

helt rätt för den nya tiden.

Art nr: 181160  
Pastejköket Kycklingpastej 190 g
–	 Gluten-	och	mjölkfri	
–	 Kycklinglever	från	Svensk	Fågel

Art nr: 181120  
Pastejköket Vegetarisk pastej 200 g
–		Vegansk
–	 Krämig	och	smakrik	pastej	gjord	på		
	 ärtprotein	och	kryddad	med		
	 Karl	Johan	Svamp.

NYA TIDER,  
     NYA PASTEJER…

Smörgåsmat

SVENSKTILLVERKAD I TRANÅS

PASTEJSORTIMENT SOM NU 
BLIR KOMPLETT

181120	 Bredbar	vegetarisk	pastej	–	NYHET!181160	 Bredbar	kycklingpastej	–	NYHET!	180130	 Bredbar	leverpastej,	original	180142		Bredbar	leverpastej,	Mini180213	 Lilltårta,	bakad
180320	 Skivbar	Arbogapastej180300	 Skivbar	leverpastej
180250	 Skånsk	husmorspastej,	bakad
180115	 Bredbar	leverpastej,	EU-ekologisk
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ART 300691 Lindösalami, peppar, skivad  •  Art 194061 Lindösalami, peppar, hel

Svensk hantverkstradition i Borås  
med svensk köttråvara. 

Lindösalami peppar, gjord på svenskt gris- och nötkött, röks i en hel  
vecka och får sedan hänga och lufttorka i 5-6 veckors tid. I slutet av  

processen förses salamin med en pikant mantling av peppar.

Skivad Lindösalami, peppar

   

Smörgåsmat



8

MER ÄN 50 ÅR MED 
SVENSK KYCKLING
I mer än 50 år har Familjen Lagerbergs varit synonymt med god och  
närproducerad kyckling – alltid kläckt, uppfödd och slaktad i Sverige.  
Lagerbergs är numera en del av Atria Foodservice med målsättning att hålla  
fast vid den starka familjekänslan och den höga kvalitet som varit  
varumärkets kännetecken i många decennier.
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D
et första riktiga kapitlet om 
Familjen Lagerbergs skrivs 
redan 1965, när Curt Lager-
berg beslutar sig för att satsa 

helhjärtat på kycklinguppfödning och 
då bygger sitt första slakteri på Lister-
landet i Blekinge. Men historien om 
Lagerbergs började egentligen mycket 
tidigare än så. Redan 1948, när Curt 
bara vara nio år, inledde han sin fram-
gångsrika karriär som entreprenör. 
Han ville väldigt gärna ha en cykel och 
för att ha råd med den behövde han hit-
ta ett sätt att tjäna egna pengar. Curt 
bestämde sig för att föda upp angora-
kaniner för pälsens skull.

Några kaniner införskaffades och 
Curt skötte om dem hemma på gården. 
Pälsen klipptes och såldes, kaninerna 
förökade sig och med tiden fick Curt 
ihop pengar till sin cykel. Efter ett par 
år avtog angorapälsens popularitet, 
men Curt slutade inte arbeta för det. 
Han hade upptäckt hur tillfredsstäl-
lande det var att ha en egen verksam-
het och istället för kaniner födde han 
under några år upp ankor. Sedan bytte 
han inriktning igen och skaffade värp-
höns för att sälja ägg.

Första steget mot Lagerbergs
Äggproduktionen gick bra och Curt an-
vände förtjänsten till att köpa fler hö-
nor. Den lilla rörelsen växte sig sakta 
större och större. Curt insåg att vinsten 
skulle bli ännu bättre om han födde 
upp sina värphöns själv i stället för att 
köpa dem utifrån. Saken ordnades på 
ett enkelt vis – han skaffade en tupp 
till sina hönor.

Alla värphöns slutar efter en tid att 
värpa ägg och slaktas då för att säljas 
som mat. Fram till 1965 hade Curt läm-
nat sina höns till ett slakteri, men nu 
byggde han ett eget tillsammans med 

sin far, som var snickare. Med slakteriet 
ändrades också hela inriktningen på 
verksamheten och fokus flyttades från 
ägg till kycklingproduktion. Familjen La-
gerbergs var därmed ett faktum. Det som 
började med att en skolpojke ville köpa 
en cykel har alltså utvecklats till Sveriges 
tredje största kycklingproducent.

Genuin familjekänsla
Bland svenska kycklingproducenter 
är Familjen Lagerbergs helt unik. De 
flesta som hållit på under så lång tid 
har bytt ägare flera gånger om, men La-
gerbergs har istället lugnt och målmed-
vetet utvecklat verksamheten under 
samma ägarstruktur och med samma 
genuina familjekänsla. Stallarna har 
successivt blivit både fler och större, 
och produktionen både effektivare och 
mer miljövänlig. Bland annat har den 
tidigare oljedrivna uppvärmningen er-
satts med fliseldning och fjärrvärme.

I mångt och mycket gäller fortfaran-
de samma grundläggande värden hos 
Familjen Lagerbergs, även om Atria 

Scandinavia AB tog över som ägare 
under 2016. Företaget präglas alltjämt 
av en genuin familjekänsla och står 
stadigt med båda fötterna i Blekinges 
jord. Med Atria-koncernen i ryggen 
finns nu ekonomiska muskler och kraft 
att fortsätta på den linje som visat sig 
vara så framgångsrik. Familjen Lager-
bergs säljer närproducerad kyckling 
som är kläckt, uppfödd och slaktad i 
Sverige.

Framgångssagan fortsätter
Det enda vi vet säkert om framtiden 
är att ambitionen är att fortsätta verk-
samheten som tidigare. Gärna i 50 år 
till och och med samma familjekänsla. 
Många av företagets 120 medarbetare 
har varit med under lång tid och betytt 
mycket för framgångarna. För visst är 
det en framgångssaga, att under mer 
än 50 år verkat med samma grundtanke: 
Att sälja närproducerad god kyckling 
som är kläckt, uppfödd och slaktad i 
Sverige. Bra och sund mat – det är värt 
att hurras för!

”Det som började med att en skolpojke ville 
köpa en cykel har alltså utvecklats till en av 

landets större kycklingproducenter.”
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För oss är det viktigt med närhet till uppfödarna, framför allt för att 
det minskar transporterna. Ju kortare avståndet är mellan uppföd-
ning och slakteri, desto mindre blir belastningen på djur och miljö.

Det har alltid varit naturligt för oss att ta väl hand om våra djur 
och att följa de lagar och regler som finns. Vi och våra uppfödare 
vill att djuren ska kunna utveckla sitt naturliga beteende genom att 
gå fritt i stora stallar med fri tillgång till foder och vatten.

Produktinformation hittar ni på www.atriafoodservice.se

Närhet till 
uppfödarna

Märkningen med Svensk Fågel garanterar att kycklingarna får foder utan fiskmjöl och att den innehåller soja 
som är GMO-fri. Det innebär även att kycklingarna är salmonellafria, att användning av antibiotika skall vara 
restriktiv och att alla djur föds upp enligt djuromsorgsprogrammet samt att vi värnar om miljön.
För mer information gå in på www.svenskfagel.se

820213 Kyckling, hel, 10 x ca1,2 kg

825076  
Kycklingvinge utan 
spets, 2 x 3 kg

821432  
Kycklingklubba med del 
av ryggben, 10 x 1 kg

825078  
Kycklingklubba utan 
ryggben, 2 x 3 kg

825077  
Kycklingben/Drum- 
sticks, råa, 2 x 3 kg

821452  
Kycklinglår med ben, 
10 x 1 kg

821480  
Kycklinglårfilé,  
2 x 3 kg

821411  
Kycklingbröstfilé, 
mörad, 2 x 3 kg

820026  
Kycklingbröstfilé med 
skinn, 6 x 1 kg

820025  
Kycklinginnerfilé,  
2 x 3 kg

820023  
Kycklinglever,  
6 x 1 kg

820028 Kycklinglår-
filé, strimlad,  
6 x 1 kg

820022 
Kycklingbröstfilé, 
strimlad, 6 x 1 kg

Vi garanterar ursprunget  
genom gårdsmärkning

Ungefär hälften av våra kycklingar är uppfödda på 
vår egen gård, ett par stenkast från slakteriet. Den 
andra hälften kommer från utvalda uppfödare där 
det stora flertalet finns inom en tremilsradie från 
vår egen anläggning. Ingen uppfödare finns längre 
bort än tio mil.
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PRODUKTNYHETER
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Art 85348  
TZAY  

Sojabitar Art 300691  
Lindösalami  

peppar, skivad

Ingrediensförteckning: 
Griskött*, nötkött*, fett från gris*, salt, svartpeppar (2,2%), druv-
socker, koriander, peppar, vitlök, gelatin, surhetsreglerande medel 
(E575), antioxidationsmedel (E300, E301), konserveringsmedel 
(E250).
*Fött, uppfött och slaktat i Sverige.
Till 100g färdig produkt har använts 102g griskött och 25g nöt-
kött.

Förpackningsinfo:
Vikt/st: 3,4 g. Antal/kartong: 3 x ca 1 kg. Antal pall/lav: 99/9. 
Beställningsvara. Hållbarhet: 35 dgr, Kylvara.

Tillagning: 
Färdig att ätas. 

Näringsvärden/100g: 
Energi 1850kJ/440kcal, Fett 38g, varav mättat fett 19g,  
Kolhydrater 2,5g, varav sockerarter 1,3g, Protein 23g, Salt 4,5g.

Art 85349  
TZAY  

Sojaspett

Ingrediensförteckning: 
Vatten, SOJAPROTEINPULVER, SOJABÖNMJÖL, socker, 
SOJABÖNOLJA, SOJASÅS (vatten, SOJABÖNOR, salt, VETE), 
potatismjöl, ingefära, salt, svartpepparextrakt, chilipulver, majsmjöl.

Förpackningsinfo:
Antal/kartong: 4 x 1 kg. Antal pall/lav: 80/8.
Hållbarhet: 720 dagar. Frysvara. Oöppnad tinad förpackning  
hållbar ca. 45 dagar i kylskåp. Öppnad förpackning hållbar  
ca. 7 dagar i kylskåp.

Tillagning: 
Ätfärdigt, men smakar bäst uppvärmda.

Näringsvärden/100 g färdig vara: 
Energi 1700kJ, 410kcal, Fett 42g, varav mättat fett 3,3g,  
Kolhydrater 5,5g, varav sockerarter 0,7g, Protein 1,8g, Salt 1,0g.

Art 181120  
Bredbar  

vegetarisk  
pastej

Ingrediensförteckning: 
Vatten, rapsolja, stärkelse (ris, majs), ärtprotein, jästextrakt,  
ärtfiber, salt, druvsocker, karamelliserat socker, lökpulver, purjo-
lökspulver, glukossirap, kryddor och örtkryddor (bl.a. mejram, 
vitpeppar, ingefära, muskot, kryddnejlika, kardemumma,  
paprikapulver, persilja, svartpeppar, cayennepeppar, rosmarin,  
timjan, gräslök), svampgranulat (Karljohansvamp), arom, grön-
saksbuljongpulver.

Förpackningsinfo:
Vikt/st: 200g. Antal/kartong: 24 x 200g. Antal pall/lav: 80/10.
Hållbarhet: 60 dagar. Kylvara. Öppnad förpackning förvaras i 
kylskåp 5-7 dagar.

Tillagning: 
Färdig att ätas.

Näringsvärden/100g: 
Energi 1050kJ/250kcal, Fett 20g, varav mättat fett 1,4g,  
Kolhydrater 12g, varav sockerarter 1,3g, Protein 5,0g, Salt 1,5g.

Art 181160  
Bredbar  

kycklingpastej

Ingrediensförteckning: 
Vatten, kycklinglever* (25%), kycklingskinn* (15%), rapsolja, 
potatis, potatismjöl, salt, bambufiber, pepparextrakt, lökpulver, 
kryddor och örtkryddor (ingefära, kardemumma, muskotnöt,  
nejlika, peppar, timjan), druvsocker, maltodextrin, antioxidations-
medel (E300, E301), konserveringsmedel (E250).
*Fött, uppfött och slaktat i Sverige.

Förpackningsinfo:
Vikt/st: 190g. Antal/kartong: 24 x 190g. Antal pall/lav: 80/10.
Hållbarhet: 60 dagar. Kylvara. Öppnad förpackning förvaras vid 
högst +8°C, konsumeras inom 4 dagar.

Tillagning: 
Färdig att ätas. 

Näringsvärden/100g: 
Energi 900kJ/210kcal, Fett 18g, varav mättat fett 3,1g,  
Kolhydrater 7,5g, varav sockerarter <0,5g, Protein 6,5g, Salt 2,1g.



Tel 010-482 30 00 - www.atriafoodservice.se

LITHELLS KORV        
7220 Nötmiddagskorv med morot, strimlad, ekologisk, 9%, särnär  - 2 x 2,5 kg 236232 407949  - 7220 7220

7212 Middagskorv skivad med morot, 9%, särnär ca 35 g 2 x 2,5 kg 491829 407240  - 7212 7212

7421 Grillkorv 50g skinnfri 9%, kyld, särnär 50 g 4 x 2 kg 248419  -  - 7421 7421

7210 Middagskorv strimlad med morot, 9%, särnär  - 2 x 2,5 kg 413187 406752  - 7210 7210

7217 Middagskorv skivad, 9%, kyld, särnär ca 35 g 2 x 2,5 kg 317974 209282  - 7217 7217

7218 Middagskorv strimlad, 9%, kyld, särnär  - 2 x 2,5 kg 317966 209283  - 7218 7218

7207 Middagskorv skivad, 9%, särnär ca 35 g 2 x 2,5 kg 435180 405096 75436 7207 7207

7208 Middagskorv strimlad 9%, särnär  - 2 x 2,5 kg 435198 405097 75437 7208 7208

7420 Grillkorv 50g skinnfri 9%, särnär 50 g 4 x 2 kg 468843 205759 75661 7420 7420

2485 Varmkorv 45g med naturskinn, 9%, särnär 45 g 4 x 1,8 kg 467332 205763 75664 2485 2485

LITHELLS HUSMAN        
304180 Skinka, rökt strimlad SE  - 3 x ca 1,7 kg 554089 206966  - 304180 304180

304190 Skinka, rökt strimlad SE  - 3 x ca 1,7 kg 554097 406014  - 304190 304190

304380 Skinka, rökt tärnad SE  - 3 x ca 1,7 kg 554113 206967  - 304380 304380

304390 Skinka, rökt tärnad SE  - 3 x ca 1,7 kg 554121 406015  - 304390 304390

SMÖRGÅSMAT        
300691 Lindösalami, peppar, skivad - NYHET! 3,4 g 3 x ca 1 kg  370155 210235  - 300691 300691

194061 Lindösalami, peppar, hel ca 1,7 kg 4 x ca 1,7 kg 362509 203021 500150 194061 194061

181160 Bredbar kycklingpastej - NYHET! 190 g 24 x 190 g  -  210371  - 181160 181160

181120 Bredbar vegetarisk pastej - NYHET! 200 g 24 x 200 g  -  210370  - 181120 181120

180115 Bredbar leverpastej, ekologisk 200 g 24 x 200 g 582726 731216 500156 180115 180115

180130 Bredbar leverpastej, Original 200 g 24 x 200 g 386680 739615 500523 180130 180130

180142 Bredbar leverpastej, Mini  200 g 24 x 200 g 491068 206234  - 180142 180142

180213 Lilltårta, bakad ca 1,6 kg 2 x ca 1,6 kg 572024 730566  - 180213 180213

180250 Skånsk Husmorspastej, bakad ca 1 kg 5 x ca 1 kg 346940 782105 500159 180250 180250

180300 Skivbar leverpastej ca 2,225 kg 4 x ca 2,225 kg 541060  - 500158 180300 180300

180320 Skivbar Arbogapastej ca 2,225 kg 4 x ca 2,225 kg 125104 739801 500205 180320 180320

TZAY        
85348 TZAY Sojabitar - NYHET!  - 4 x 1 kg  -  408323  - 85348 85348

85250 Sojabitar - (Utgår och ersätts med art 85348)  - 10 x 500 g 594424 712789 74570 85250 85250

85349 TZAY Sojaspett - NYHET! 33-35 g 4 x 1 kg  - 408322  - 85349 85349

85255 Sojaspett - (Utgår och ersätts med art 85349) 33-35 g 10 x 500 g 594432 713553 74571 85255 85255

85346 Sojastrimlor, naturella  - 12 x 250 g 306951 408320  - 85346 85346

LAGERBERGS        
825076 Kycklingvinge utan spets ca 60-90 g 2 x 3 kg  -  -  - 825076 825076

821432 Kycklingklubba med del av ryggben ca 260-320 g 10 x 1 kg  -  -  - 821432 821432

825078 Kycklingklubba utan ryggben ca 230-280 g 2 x 3 kg  -  -  - 825078 825078

825077 Kycklingben/Drumsticks, råa ca 90-130 g 2 x 3 kg  -  -  - 825077 825077

821452 Kycklinglår med ben ca 150-200 g 10 x 1 kg  -  -  - 821452 821452

821480 Kycklinglårfilé ca 70-100 g 2 x 3 kg  -  -  - 821480 821480

820026 Kycklingbröstfilé med skinn ca 140-200 g 6 x 1 kg  -  -  - 820026 820026

821411 Kycklingbröstfilé, mörad ca 130-170 g 2 x 3 kg  -  -  - 821411 821411

820025 Kycklinginnerfilé ca 30-50 g 2 x 3 kg  -  -  - 820025 820025

820023 Kycklinglever ca 20-40 g 6 x 1 kg  -  -  - 820023 820023

820028 Kycklinglårfilé, strimlad  - 6 x 1 kg  -  -  - 820028 820028

820022 Kycklingbröstfilé, strimlad  - 6 x 1 kg  -  -  - 820022 820022

820213 Kyckling, hel ca 1,2 kg 1 x 12 kg  -  -  - 820213 820213

    Martin & 
Artnr Produktnamn Vikt/st Nettovikt krt Servera Menigo Dafgård Sv.Cater M&L

BNR TABELL


