
- PEOPLE ENJOY OUR SEAFOOD!

Produkt
Sortiment
Catering



Fra fiskeindustri
til levnedsmiddelindustri
Taabbel blev grundlagt i 1896 i Thisted og  
har siden udviklet sig fra at være en mindre 
fiskeindustri til en højteknologisk virksom-
hed. 
Taabbel er blandt de førende på markedet og 
producerer alle former for forædlede fiskepro-
dukter til cateringbranchen i ind- og udland.

Tæt på fisken
I 1967 flyttede virksomheden til Hanstholm 
tæt ved de store fiskebanker i Nordsøen. Den 
strategiske placering gør det let for virksom-
heden at indfri sit ufravigelige krav om fi-
skeråvarer af høj kvalitet

For Taabbel er kvalitet alfa og omega
Friske råvarer, specialudviklet forarbejdning og fryseteknik sikrer indbydende produkter, der bevarer den na-
turlige smag og næringsværdi.
Taabbel har en veludbygget kontrolenhed med laboranter og biolog. Det sikrer, at vore produkter lever op til 
alle de kvalitetskrav, der stilles af de store internationale virksomheder. Det gælder såvel den bakteriologiske 
som den tekniske kontrol.
EU-godkendt egenkontrol baseret på HACCP-princippet og ISO 9002-certificeret rengøring.



RØDSPÆTTER

Rødspættefilét naturel, ½.
RØ2000: 50-80 g, 5,00 kg/krt.

Fås også som ¼:
RØ4005: ¼, 50-80 g, 5 kg/krt.

Paneret rødspættefilét, ½.
RØ2100: 70-100 g, 5,00 kg/krt.
RØ2105: 100-130 g, 5,00 kg/krt.

Fås også som færdigstegt:
RØ2115: 70-100 g, 5 kg/krt.
RØ2420: 70-100 g, 2 kg/krt.

Paneret rødspættefilét, ¼.
RØ4100: 40-70 g, 5,00 kg/krt.
RØ4105: 70-100 g, 5,00 kg/krt.

Fås også som færdigstegt:
RØ4115: 40-70 g, 5 kg/krt.

Sprødstegt dobbelt rødspættefilét
m/rejer & dild. 
RØ6500: 160-190 g, 5,00 kg/krt.
RØ6532: 180 g, 5,76 kg/krt.

Fås også som paneret til pandestegning:
RØ6100: 150-170 g, 5,00 kg/krt.

Sprødstegt ¼ rødspættefilét, formet, 
m/hollandaise/rejer (top-fyld). 
RØ6513: 100 g,  5,00 kg/krt.

Sprødstegt »Havspætte«.
RØ2550:  95 g,  5,00 kg/krt.

Fås også som paneret til friture:
RØ2150:  85 g,  5,00 kg/krt.

Sprødstegt dobb. rødspættefilét.
RØ3500: 140-160 g, 5,00 kg/krt.

- people enjoy our seafood!*Alle produkter er benfri

Sprødstegt rødspættefilet 
m/skinke broccoli & ost. .
RØ6543: 180 g, 5,76 kg/krt.

Rødspættefilet naturel 
m/laksemousse & rejer.
RØ6010: 110-130 g, 5 kg/krt.
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SEJ

Sejfilét naturel,
SE2000: 130-150 g, 5,00 kg/krt.

Fås også som paneret:
SE2100: 130-160 g, 5,00 kg/krt.
SE2107: 70-100 g, 5,00 kg/krt.

Sprødstegt sejfilét m/krydderurte-
panering.
SE2501: 140-160 g, 5,00 kg/krt.

Fås også med ost & tacopanering:
SE2514: 140-160 g, 5,00 kg/krt.

Sprødstegt sejfilet m/ost & 
citronpeberpanering.
SE2505: 60-90 g, 5,00 kg/krt.

Fås også med ost & tacopanering:
SE2506: 60-90 g, 5,00 kg/krt.

Sejfilet meunierestegt. Foldet.
SE5625: 140-170 g, 5,00 kg/krt.

Sprødstegt fyldt sejportion
m/Cordon Bleu.
SE7530: 180 g, 6,48 kg/krt.

Sprødstegt fyldt »Flipper-sej« 
m/broccoli, ost og skinke.
SE7543: 180 g, 5,40 kg/krt.

Fås også som:
SE6543: 120 g, 5,40 kg/krt.
SE6503: 150 g, 5,10 kg/krt.

Sprødstegt fyldt »Flipper-sej« 
m/rejer & dild.
SE7548: 180 g, 5,40 kg/krt.

Fås også som:
SE6548: 150 g, 5,10 kg/krt.

Sprødstegt »Miniflipper« m/majs-
panering (gluten- & lactosefri).
SE7555:  80 g,  5,04 kg/krt.

Fås også som:
SE7538: 160 g, 5,28 kg/krt.

Sprødstegt »Flipper-sej«.
SE7535: 160 g, 5,28 kg/krt.

Fås også som »Miniflipper-sej«:
SE7550  80 g,  5,04 kg/krt.
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SEJ

- people enjoy our seafood!
*Alle produkter er benfri

Vi har også 150 g »Flipper-sej« med følgende fyldninger:
         SE6501:  Tomat
         SE6504:  Porrer og salmonflakes
         SE6505:  Porrer
         SE6515:  Cordon bleu
        

Sej gratin m/mandel.
SE7710: 160 g, 6,4 kg/krt.

Sej gratin m/citron.
SE7720: 160 g, 6,4 kg/krt.

Sej gratin »Skagen«.
SE7740: 160 g, 6,4 kg/krt.

Sej gratin »Bordelaise«.
SE7760: 160 g, 6,4 kg/krt.



- people enjoy our seafood! *Alle produkter er benfri

TORSK

Torskefilét naturel (tails),
TO2000: 80-150 g, 5,00 kg/krt.

Torskeloins naturel,
TO4000: 100-130 g, 5,00 kg/krt.

Sprødstegt »Flipper-torsk«,
TO7500: 160 g, 5,28 kg/krt.

Fås også paneret til friture
eller pandestegning:
TO7115: 150 g, 5,4 kg/krt.

Sprødstegt »Miniflipper-torsk«,
TO7501:  80 g,  5,04 kg/krt.

Sprødstegte torske-nuggets,
TO7528:  25 g,  5,00 kg/krt.

Sprødstegt »Miniflipper-torsk«
m/lime,
TO7552:  80 g,  5,04 kg/krt.

Sprødstegt torskeburger,
AP7507:  75 g,  5,40 kg/krt.

Sprødstegt »Torske-frilette«,
AP7550:  50 g,  7,00 kg/krt.
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»Mini-Vesterhavstorsk« m/lime & 
koriander.
TO2552:  50 g,  5,00 kg/krt.

Fås også som:
Sprødstegt »Mini-torsk«.
TO2550: 90-100 g, 5,00 kg/krt.
»Mini-Vesterhavstorsk« 
grønsagsmarineret.
TO2553:  50 g,  5,00 kg/krt.

Fiskeportion m/brokkoli & ost.
AP7750: 3 x 1750 g, 5,25 kg/krt.

TORSK

Taabbel er vokset i samarbejde med kunderne. Fabrikken 
omfatter idag 30.000 m² og beskæftiger 150 medarbejdere

Udvikling af produkter og produktionsmetoder samt et 
tæt samarbejde med kunderne danner grundlaget for virk-
somhedens succes.

Vi har egen udviklingsafdeling med stor teknisk og kreativ 
stab, der bruger al deres tid på udvikling af produkter og 
produktionsmetoder.
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LAKS

Sprødstegt »Mini-laks«.
LA2555: 50 g, 5,00 kg/krt.

Sprødstegt »Flipper-laks« m/porrer.
LA6505: 150 g, 5,10 kg/krt.

Sprødstegt »Flipper-laks« m/spinat.
LA6547: 150 g, 5,10 kg/krt.

Sprødstegt »Flipper-laks«.
LA7500: 160 g, 5,28 kg/krt.

Lakselasagne m/broccoli
LS8800: 350 g,  8,40 kg/krt.

Fås også i andre varianter.

Sprødstegte laksenuggets.
LA7528:  25 g,  5,00 kg/krt.

GRILLSTEGT & POCHERET FISK

Grillstegt laksefilet
Urteglaseret »Provence«
LA2705: 120 g, 7,20 kg/krt.
Fås også som:
Grillstegt sejfilet
Urteglaseret »Bruchetta«
SE2715: 110 g, 6,60 kg/krt.

Pocheret sejfilet
m/hvidvinssauce
SE2730: 150 g, 7,20 kg/krt.

Pocheret laksefilet
m/hollandaisesauce
LA2750: 160 g, 7,68 kg/krt.

Fås også som:
LA2720: m/ostesauce
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DIVERSE

Sprødstegt »Miniflipper-grenadier«,
GR7550:  90 g,  5,04 kg/krt.

Hummersuppe.
HS7050: 5 x 1 kg poser, 5 kg/krt.

Paneret rejeburger.
RB7070:  85 g,  5,95 kg/krt.

Sprødstegte kæmperejer,
VR2500:  10-12 g,  5,00 kg/krt.

Fiskefrikadeller, grovhakket

FR1060T: 60 g. 5,00 kg/krt.
FR1080T: 80 g. 5,00 kg/krt.

Lakseportioner IQF, dybdeskinnet 
Salmo salar
SAS13210:   90/110 g. 5,00 kg./krt.
SAS13212: 110/130 g. 5,00 kg./krt.
SAS13213: 130/150 g. 5,00 kg./krt.

Nyheder



- people enjoy our seafood!

REJER

Friskpillede Nordsørejer i lage. 
200, 400 & 900 g drænet vægt, ct. 
250/350, 
pr. krt. 6 bøtter.
Varenumre: NL-

Rejer i lage.
Ekstra large, Large el. Medium.
900 g drænet vægt.
Varenumre: XL-

Luxus »Koral« rejer i lage. 
200, 400, 900 & 1000 g drænet 
vægt, ct. 100/200 & 200/300, 
pr. krt. 6 bøtter. 
Varenumre: RL-

Kinesiske krebsehaler i lage,
900 g drænet vægt, 
KL0902: I glas, 2 glas/krt.
KL0900: I plast, 6 bøtter/krt.

Kinesiske krebsehaler i hvidløgsolie, 
900 g drænet vægt, i glas,
KO0900: 2 glas/krt.

Surimi flakes i lage.
900 g drænet vægt.
pr. krt. 6 bøtter.
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Varmtvandsrejer (Penaeus Vannamei/
ssp.) i lage, 900 g drænet vægt, 
ct. 60/90, 90/120, 100/200, 200/300 
& 300/500.
pr. krt. 6 bøtter.
Varenumre: VL- el. WL-

REJER

Varmtvandsrejer (Black Tiger) i lage, 
900 g drænet vægt,
ct. 30/40, 60/90 & 90/120,
6 bøtter/krt.
Varenumre: BL-

Varmtvandsrejer i hvidløgsolie,
450 & 900 g drænet vægt,
ct. 30/40, i glas.
2 glas/krt.
Varenumre: VO- el. BO-

Taabbel har stor erfaring i at behandle og forædle rejer. De 
danner grundlaget for en stor del af virksomhedens daglige 
produktion. 

Taabbel har årtiers viden bag sig indenfor kogning, pilning, 
lagesammensætning, og opbevaring, hvilket sikrer produk-
ter af høj kvalitet.

På indkøbssiden er der personale ansat til udelukkende at 
kontrollere vore leverandører i Sydøstasien. På denne måde 
sørger vi for, at etiske, bakteriologiske og miljømæssige kva-
litetsnormer, fastsat af såvel EU som af os selv, overholdes. 
Dette gøres bl.a. ved regelmæssige besøg hos primærprodu-
centerne.



P. Taabbel & Co. A/S - DK-7730 Hanstholm
Tlf.: +45 9796 1677  *  Fax: +45 9796 1244  *  E-mail: taabbel@taabbel.dk

Internet: http:\\www.taabbel.dk


