


Gården i familjen sedan 1957

Mitt i den skånska myllan har vi med en varsamhet 

och omtanke förädlat grönsaker och bär sedan 

min far, Lennart Pehrsson, köpte gården 1957. I 

nära samarbete med våra leverantörer 

tar vi fram produkter och förädlar dem

så att du ska kunna njuta av produkter 

med hög kvalité. 

- Wiveca Almgren, VD & ägare



VÅR AFFÄRSIDÉ

Magnihill utvecklar,

producerar och säljer frysta 

produkter ifrån växtriket, 

med fokus på ekologiskt och 

bekvämt, i samarbete med 

våra kunder och leverantörer.



VÅR VISION

Magnihill skall vara kundens första val 

av djupfrysta kvalitets-produkter från 

växtriket.

Vi ska också främja utvecklingen av 

bekväma ekologiska produkter, och 

arbeta för ett hållbart företagande 

där vi ingår i ett större sammanhang 

och ta ansvar både avseende miljö, 

hållbarhet och ta socialt ansvar.



CORE VALUES / 

KÄRNVÄRDEN

✓Close - Nära 

✓Genuine - Äkta

✓Inspiring - Inspirerande



Magnihill vill inspirera till att odla mer här i Sverige. I dag värderar 
restauranggästerna och konsumenterna ursprung och kvalitet, inte bara pris. 

Med Från Sverige-märkningen blir det tydligt för konsumenter att produkterna är 
odlade, förädlade, packade och kontrollerade i Sverige.



❄ Säsong hela året i frysen!

❄ Djupfrysning är en skonsam metod som ger lång 

hållbarhet.

❄ Minskat matsvinn – ta bara ut exakt den mängd 

du behöver från frysen och spara resten. 

❄ Råvaran får mogna färdigt i jorden eller på 

plantan/busken.

❄ Råvaran skördas när den är som bäst och fryses 

direkt efter skörd.

❄ Allt det goda, smak, aromer och näringsvärden 

bevaras.

❄ Djupfryst kräver inga konserveringsmedel.

❄ Med våra produkter slipper du att skala och 

hacka – du får mer tid över till annat!

FÖRDELARNA

MED

DJUPFRYST



BRC certifierade sedan 

2005 och från december 

2019 är Magnihill

FSSC 22000 certifierade.

Har arbetat med 
ekologisk KRAV-

certifierad produktion 

sedan 1994. 



✓ Vi odlar rotfrukter och potatis 

✓ Vi odlar ärter tillsammans med 
Foodhills

✓ Egen maskinpark för sådd och skörd 

✓ Kontraktsodling; jordprover analyseras 
för att optimera förutsättningarna för 
grödan.

✓ Vi beslutar, köper in och distribuerar 
de fröer och sorter som ska användas. 

✓ Kvalitetsarbetet => alla produkter kan 
spåras tillbaka till det ursprungliga 
fröet.

ODLING



WOKGRÖNSAKER SVENSKA KRAV

Art.nr: 33745 Wokgrönsaker KRAV 2x2,5 kg

Svenska ekologiska och KRAV-märkta 

Wokgrönsaker som innehåller morot 

gul och orange, polkabeta 

(Chioggia; Italiensk rödbeta), 

sockerbeta och palsternacka. 

Wokgrönsakerna serveras med fördel 

med lite smak av mynta, goda att 

servera till de flesta maträtter, 

utmärkt till t.ex. kyckling, färsbiffar 

och lammrätter.

Odlas, packas och kontrolleras av 

Magnihill AB i Sverige.



PYTTROTFRUKTER SVENSKA KRAV

Art.nr: 33747 Pyttrotfrukter KRAV 2x2,5 kg

Svenska ekologiska och KRAV-märkta 

tärnade rotfrukter som innehåller 

morot, potatis, gulbeta och 

palsternacka. Alla rotfrukter är 

förvällda och innehåller inga tillsatser. 

Laga en smakrik vegetarisk 

klimatsmart pytt i panna på bara 

några minuter! Tillsätt bara önskad 

krydda. Pyttrotfrukter fungerar även 

utmärkt som bas i soppor eller grytor.

Odlas, packas och kontrolleras av 

Magnihill AB i Sverige.



SOCKERBETA SVENSK KRAV

Art.nr: 33788 Sockerbeta KRAV 2x2,5 kg

Sockerbetan är perfekt med sin goda 

textur och söta smak att blanda och 

marinera tillsammans med andra 

grönsaker i salladsbuffén.

Sockerbetan kan också med stor 

fördel stekas eller friteras och serveras 

som ett gott tillbehör till kött eller fisk 

eller varför inte till en helt vegetariskt 

rätt. Eller varför inte göra en krämig 

glass på sockerbeta? 

Recept och inspiration finns på 

www.magnihill.se



GULBETA SVENSK KRAV

Art.nr: 33787 Gulbeta KRAV 2x2,5 kg

Magnihills svenska gulbetor är 

förvällda, söta och har en mildare 

smak än rödbetor. 

Gulbetor är perfekta att ugnsrosta 

tillsammans med andra rotfrukter. 

Även gott att göra en klimatsmart 

hummus eller soppa på. 

Recept finns på www.magnihill.se



EKOLOGISKA PURÉER

Magnihills ekologiska & KRAV-märkta 

lösfrysta puréer består av 100% ren råvara 

som är varsamt passerad till en slät puré 

utan bitar. Puréerna är rena, osötade och 

utan tillsatser. 

33644 Lökpuré KRAV 

33645 Hallonpuré KRAV (värmebehandlad)

33646 Blomkålspuré KRAV

33647 Broccolipuré KRAV

33648 Jordgubbspuré KRAV    

Alla våra puréer ligger i förpackning om 

2x1 kg. 



Följ oss gärna på våra sociala 

medier för inspiration & nyheter.

HÄR SPIRAR MATGLÄDJEN!

Inspiration & receptsamling finns 

på vår hemsida

www.magnihill.se


