
Läckra recept på Laziz Bröd



Tannour Pizza 
Detta är ett utmärkt grundrecept på vår älskade 
Tannour Pizza. Byt ut ingredienserna mot din 
favorit topping. Supersnabbt och enkelt att fixa 
inför fredagsmyset, förfesten eller middagen.

Ta ut pizzan och strö över lite 
oregano. Dra gärna också ett 
varv med pepparkvarn över 

pizzan.

Lax- & pepparrotsrulle

Medelhavswrap

1 påse Laziz Tannour bröd
250 g riven ost
1 paket serranoskinka
400 g passerade tomater
2 vitlöksklyftor
salt, peppar & oregano

Ingredienser, 4 pizzor
Sätt ugnen på 175º 
1. Skala och pressa vitlöken.
2. Blanda passerade tomater, vitlök, salt,  
    peppar och oregano till en slät sås.
3. Fördela tomatsåsen på Tannour- 
    bröden.
4. Lägg på den rivna osten och  
    serranoskinkan.
5. Sätt in i ugnen i ca 7 minuter eller      
    tills den fått fin färg.

Gör så här:

1 påse Laziz Lavash eller
Laziz Original
1 paket kallrökt lax ca 200 g 
1 stor ask philadelphiaost
1 bit finriven pepparrot (eller pepparrot 
på tub)
pressad citron

Ingredienser

1. Tärna alla ingredienser.
2. Blanda ingredienserna i en skål, ringla över olivolja, 
    salt & peppar.
3. Toppa med färsk basilika.
4. Fördela blandningen över brödet och vik ihop till en wrap.

Gör så här:

1 påse Laziz Osötat
125 g mozzarella
1 paket körsbärstomater
ca 50 g soltorkadetomater 
ca 50 g urkärnade oliver 
1 knippe färsk basilika 
olivolja 
oregano & salt

Ingredienser

1. Blanda osten med den rivna pepparroten och smaksätt  
    med pressad citron.
2. Lägg ut brödet och bred på ostblandningen och täck med lax.
3. Rulla ihop brödet, låt vila 30 minuter i kyl och skiva upp  
    i munsbitar.
4. Lägg upp på fat och dekorerar med lite ruccola.

Gör så här:

Våra recept går bra att göra 
på vilket Laziz Bröd som 

passar dig bäst!



Libanesiska Bageriet AB grundades 2005 och specialiserar sig på tunnbröd med 
ursprung från Libanon. Bageriverksamheten är inom familjen Elhajj ett familjearv 
som sträcker sig två generationer tillbaka. Recepten som används är traditionsenliga 
och har använts generation efter generation i Libanon och nu funnit sin plats på den 
svenska marknaden. Det libanesiska tunnbrödet är inte bara ett bröd utan en mat-
kultur, en smak som varje människa från Mellanöstern är uppvuxen med, ett bröd 
som alltid serveras först vid alla måltider. Laziz är arabiskt och betyder utsökt. Därför 
bakar vi på Libanesiska Bageriet alltid utsökta bröd.

Vår vision är att med hjälp av produkterna kunna ge en så positiv och annorlunda 
smakupplevelse som möjligt. Vi strävar ständigt efter att utveckla vårt bröd och vårt 
utbud för att kunna tillgodose kunderna med produkter med så bra och god kvalitet 
som möjligt. Vårt mål är att nå det svenska hushållet och bli del av den svenska 
mattraditionen, som alltid är öppen för nya och främmande smaker.

Vårt bröd är en upplevelse, en resa, en inbjudan till Mellanösterns matbord. Familjen 
Elhajj önskar dig en trevlig resa och en oförglömlig matupplevelse. 

För fler läckra recept besök www.laziz.se/recept eller 
       Laziz Bröd


