
Panko Rasp Ramsløg 

Super god rasp til laks og andre fede fiks, samt lammekød.  
Drysses over fisken eller eventuelt paneres fisken før stegning.  

Lammekød i tern der er vendt i raspen og stegt i olie smager super godt.

Leveres i kolli a´ 8 poser som er perforeret i siden klar til opstilling.

Datablad Laura`s Rasp
 

Der forefindes 4 varianter, Lemon, Sennep, Tomat og Ramsløg. 
Alle varianter er pakket a 125g pr. pose.  Leveres i små colli a 8-10 enheder pr. kolli.  
Laura`s Rasp er udviklet specielt til fisk men kan naturligvis også bruges til fersk kød,  

se venligst beskrivelsen på selve posen eller under hvert enkelt produkt. 

MHT: juni måned-2017 og skal opbevares udenfor køl.
Pris pr. pose excl. moms. 8,75 kr.
Pris pr. kolli excl. moms.70,00 kr.



Panko Rasp Tomat

Velegnet til Mørksejfilet, kulmulefilet og andre spændende fisk fra sejfamilien.  
Denne smagsvariant er også yderst velegnet til okse og kalvekød.  

Røres evt. op i hakket kød, men bruges også som panering til alt slags kød.

Leveres i kolli a´ 8 poser som er perforeret i siden klar til opstilling.

Datablad Laura`s Rasp
 

Der forefindes 4 varianter, Lemon, Sennep, Tomat og Ramsløg. 
Alle varianter er pakket a 125g pr. pose.  Leveres i små colli a 8-10 enheder pr. kolli.  
Laura`s Rasp er udviklet specielt til fisk men kan naturligvis også bruges til fersk kød,  

se venligst beskrivelsen på selve posen eller under hvert enkelt produkt. 

MHT: juni måned-2017 og skal opbevares udenfor køl.
Pris pr. pose excl. moms. 8,75 kr.
Pris pr. kolli excl. moms.70,00 kr.



Fin Rasp Lemon

Velegnet til panering af rødspættefilet og andre fladfisk,  
kan også anvendes til kyllingebryst, der paneres og steges i ovn eller på grill.

Leveres i kolli a´ 8 poser som er perforeret i siden klar til opstilling.

Datablad Laura`s Rasp
 

Der forefindes 4 varianter, Lemon, Sennep, Tomat og Ramsløg. 
Alle varianter er pakket a 125g pr. pose.  Leveres i små colli a 8-10 enheder pr. kolli.  
Laura`s Rasp er udviklet specielt til fisk men kan naturligvis også bruges til fersk kød,  

se venligst beskrivelsen på selve posen eller under hvert enkelt produkt. 

MHT: juni måned-2017 og skal opbevares udenfor køl.
Pris pr. pose excl. moms. 8,75 kr.
Pris pr. kolli excl. moms.70,00 kr.



Grov Rasp Sennep

Super god rasp til torsk, havkatfilet og andre fyldige hvide fisk.  
Kan også bruges til svinekød eksempelvis nakkefilet rullet i sennepsrasp og stegt i ovn.

Leveres i kolli a´ 8 poser som er perforeret i siden klar til opstilling.

Datablad Laura`s Rasp
 

Der forefindes 4 varianter, Lemon, Sennep, Tomat og Ramsløg. 
Alle varianter er pakket a 125g pr. pose.  Leveres i små colli a 8-10 enheder pr. kolli.  
Laura`s Rasp er udviklet specielt til fisk men kan naturligvis også bruges til fersk kød,  

se venligst beskrivelsen på selve posen eller under hvert enkelt produkt. 

MHT: juni måned-2017 og skal opbevares udenfor køl.
Pris pr. pose excl. moms. 8,75 kr.
Pris pr. kolli excl. moms.70,00 kr.


