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Rädda maten från sophinken

Hållbar 
mathantering 
och servering

Priserna gäller endast under kampanjperioden. 
Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning och tryckfel.  
Alla priser är exkl. moms och pant. 

Numera arbetar alla företag med hållbarhet, 
genom allt från rutiner för återvinning till  
val av energileverantör. Men ofta finns det  
utrymme att göra mer.

Har ni till exempel koll på ert matsvinn? Bra 
rutiner för att minska det kan vara positivt för 
både er ekonomi och vår planet. Häng gärna 
med på trenderna att ta tillvara så mycket som 
möjligt av råvarorna och att använda rester till 
nya rätter. Det finns också möjlighet att donera 
överbliven mat till välgörenhet eller sälja den 
till reducerat pris via appar där maten räddas av 
privatpersoner. Att synas i dessa sammanhang 
kan stärka er image och ge fler gäster. När det 
gäller matavfall, kolla med er kommun hur det 
ska hanteras för att komma till bäst nytta. 

Månadens tema handlar om grillning, tips, recept 
och inspiration om vår älskade grillmat. Perfekt 
tillfälle att testa lite nya rätter på menyn. Ett hett 
tips är att grilla grönt. Använder ni färdiga recept, 
sätt gärna er egen prägel på dem. Det är ju er 
experimentlusta som driver utvecklingen framåt.  

Glad grillsommar!
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Välkommen till din  
lokala matgrossist!
Svensk Cater är en av landets ledande grossister för 
uteätarmarknaden. Från Luleå i norr till Malmö  
i söder har vi 18 lokala lager, alla med ett noga utvalt 
sortiment för att passa den lokala marknadens behov. 
Ett starkt lokalt engagemang är vårt signum. 
 Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter från 
internationellt kända varumärken i kombination med 
produkter från lokala producenter. På svenskcater.se 
hittar du aktuella erbjudanden, vår web-
butik och vilka lokala producenter 
ditt lokala lager samarbetar 
med. Hör gärna av dig om du 
har frågor eller önskemål.

www.svenskcater.se
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Grosshandlarn nr. 7 MITT | kampanjveckor 27-30 Kött & chark

Ryggbiff 
art.nr. 66230
Färsk, ca 4 kg, 
grainfed, Uruguay
lev.art.nr. 215775 

24495
/KG

 Flankstek 
art.nr. 66232
Färsk, ca 12 kg/krt, 
grainfed, Uruguay
lev.art.nr. 220350 

17495
/KG

Rostbiffsspets 
art.nr. 66234
Färsk, ca 12 kg/krt, 
grainfed, Uruguay
lev.art.nr. 220927 

10995
/KG

Lammfärs 
art.nr. 78272
Fryst, 400 g/pkt, 
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1390  
x-pris 39.18/PKT

9795
/KG

Kalvfärs 
art.nr. 67657
Färsk, dubbelmald, 
ca 3 kg, vac, 
Nederländerna
lev.art.nr. 67657 

6495
/KG

 Högrevsfärs 
art.nr. 69550
Färsk, ca 3 kg,  
vac, EU
lev.art.nr. 69550 

8995
/KG
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 7 MITT | kampanjveckor 27-30Kött & chark

 Flapstek 
art.nr. 50982
Färsk, 2,5 kg, 
Skottland
lev.art.nr. 2780 

12995
/KG

Globe Select

Bringa m kappa 
art.nr. 59390
Färsk, 6,8 kg, 
Skottland
lev.art.nr. 2786 

9995
/KG

Globe Select

 Kalvytterfilé 
art.nr. 21759
Färsk, ca 3 kg, 
Nederländerna
lev.art.nr. 3550 

13995
/KG

Globe Select

Rostbiffslock rosékalv 
art.nr. 82281
Fryst, ca 0,9 kg, 
Nederländerna
lev.art.nr. 3587 

9995
/KG

Globe Select

Oxfilé 
art.nr. 77248
Färsk, 1,8 kg, 
grassfed, Argentina
lev.art.nr. 6752 

32995
/KG

Globe Select

Ryggbiff m kappa 
art.nr. 80928
Färsk, ca 4,4 kg, 
grassfed, steakready, 
Argentina
lev.art.nr. 6751 

19495
/KG

Globe Select

 Entrecôte 
art.nr. 76148
Färsk, ca 14 kg/krt, 
grassfed, Argentina
lev.art.nr. 6754 

24495
/KG

Globe Select

Kalvytterfilé
Färsk, ca 3 kg, Nederländerna

13995
/KG
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Bondbönor
5 x1 kg/krt
Artnr. 1961

Fish´n chips tempurainbakad filé, MSC
140-160 g/st,  5 kg/krt

Artnr. 1584 6495
/kg 4485

/kg

www.atriafoodservice.se

Hamburgare, förstekt 90g
2 x 2,52 kg/krt

Artnr. 7142
7995

/kg

Hamburgare, förstekt 130g
2 x 2,6 kg/krt

Artnr. 7143

Hickoryrökt bacon, skivat, stekt
2 x 1,5 g/krt
Artnr. 4528

17995
/kg

Rostbiff skivad 2,5mm, sous vide
4 x ca 1,9 kg/krt 

Artnr. 7192 12495
/kg

Rostbiff med sky, sous vide
4 x ca 2 kg/krt 

Artnr. 7196 10995
/kg

TZAY Sojaspett
33-35g/st, 4 x 1 kg/krt 

Artnr. 85349 14995
/kg

TZAY sojastrimlor, naturella
4 x 1 kg/krt 
Artnr. 85350 13495

/kg

Tzatziki
2,5 kg/hink
Artnr. 13825

12995
/st

7995
/kg

SNABBT, ENKELT OCH GOTT!

Atria_Grosshandlarn 7_210x297.indd   1 2018-06-13   17:06:37



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 7 MITT | kampanjveckor 27-30Kött & chark
 Fläskkarré sous-vide 

art.nr. 21978
Färsk, benfri,  
3 kg, Finland
lev.art.nr. 21978 

6495
/KG

Kotlett 1606 
art.nr. 2516
Färsk, benfri, 
3,5-4 kg, EU
lev.art.nr. 8040 

4995
/KG

Kotlett 1660 
art.nr. 20388
Färsk, benfri,  
ca 3,5-3,7 kg, EU
lev.art.nr. 8295 

4795
/KG

Fläskfilé u huvud 
art.nr. 8142
Färsk, putsad,  
ca 12 kg/krt, EU
lev.art.nr. 8072 

9495
/KG

Griskind iberico 
art.nr. 82432
Fryst, ca 1 kg, 
Spanien
lev.art.nr. 1506 

20995
/KG

 Pluma iberico 
art.nr. 82613
Fryst, ca 200 g,  
Spanien
lev.art.nr. 1501 

29795
/KG

Fläskracks iberico 
art.nr. 87360
Ca 1,6 kg, Spanien
lev.art.nr. 1502 

23995
/KG
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 7 MITT | kampanjveckor 27-30 Kött & chark

KARRÉ BFR AV 
SVENSK RAPSGRIS® 
ca 6,6 kg/krt 
Art nr: 407401

KÄLLARRÖKT BACONSIDA 
FRÅN RUSSELBACKA GÅRD
AV SVENSK RAPSGRIS® 
ca 6,0 kg/krt 
Art nr: 676595

Nyhet

PLUMA AV SVENSK 
RAPSGRIS®
5,6 kg/krt
Art nr: 507438

7995 
KR/KG

9995 
KR/KG

7995 
KR/KG

Svensk Rapsgris®

Hamburgare
Nöt

HKSCANFOODSERVICE.SE

HAMBURGARE 
90 G, 80 % 
4,3 kg/krt 
Art nr: 298369

HAMBURGARE  
150 G, 80 % 
3,6 kg/krt 
Art nr: 298364

31995 
KR/KRT

26995 
KR/KRT

FLANKSTEK
ca 6,0 kg/krt 
Art nr: 524835

11995 
KR/KG

Gott på  
grillen!

Sedan 2001, när Fredrik och 
August Stenberg tillsammans med 
Bo och Carl-Martin Andersson köpte 
Russelbacka gård, bedrivs här ett 
klimatsmart och medvetet familje-
företag. Allt foder till grisarna, som 
vete, havre, korn, raps och åkerböna 
produceras på gården. På Russel-
backa Gård föds ca 15 000 Svenska 
Rapsgrisar upp varje år och härifrån 
tar vi vårt Gårdsmärkta rapsbacon.

KÄLLARRÖKT  
BACON FRÅN 
RUSSELBACKA 
GÅRD

HAMBURGARE  
200 G, 80 % 
3,6 kg/krt 
Art nr: 298365

26995 
KR/KRT
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 7 MITT | kampanjveckor 27-30Kött & chark

Kamben 
art.nr. 19921
Fryst, 10 kg/krt,  
Polen
lev.art.nr. 5522 

4995
/KG

RED

Spareribs 
art.nr. 5382
Fryst, 10 kg/krt,  
Polen
lev.art.nr. 5523 

4295
/KG

RED

Kamben sous-vide 
art.nr. 41395
Färska, 1,5 kg, 
Tyskland
lev.art.nr. 41395 

7495
/KG

Naturell

Kamben sous-vide 
art.nr. 42564
Färska, 1,5 kg, 
Tyskland
lev.art.nr. 42564 

7795
/KG

Hickory

Hamburgare 45 g 
art.nr. 8521
Fryst, 40x90 g/krt
lev.art.nr. 4447 

21495
/KRT

Hamburgare 90 g 
art.nr. 8522
Fryst, 90x45 g/krt
lev.art.nr. 4448 

22495
/KRT

Hamburgare 150 g 
art.nr. 8523
Fryst, 24x150 g/krt
lev.art.nr. 4449 

18995
/KRT

Hamburgare 200 g 
art.nr. 8001
Fryst, 18x200 g/krt
lev.art.nr. 4453 

18995
/KRT
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 7 MITT | kampanjveckor 27-30 Kött & chark

Grillkorv 
art.nr. 4137
Fryst, 9x15x70 g/krt
lev.art.nr. 4442 

34995
/KRT

Stek/lunchkorv 
art.nr. 4377
Fryst, 48x140 g/krt
lev.art.nr. 4444 

28495
/KRT

 Rökt skinka 
art.nr. 4887
Färsk, skivad, 
helmuskel, 1,5 kg
lev.art.nr. 7104 

6995
/KG

Argentinsk chorizo 
art.nr. 43669
Färsk, 8x100 g/pkt
lev.art.nr. 7459 

6495
/KG

Kabanoss 
art.nr. 85416
Färsk, 20x60 g/pås
lev.art.nr. 7667 

6495
/PÅS

Ost & baconkorv 
art.nr. 85415
Färsk, 14x100 g/pås
lev.art.nr. 7668 

5995
/PÅS

Rökt skinka
Färsk, skivad, helmuskel, 1,5 kg

6995
/KG
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Köttigt UTAN KÖTT
T R E N D R A P P O R T

Utbudet av vegetariska och veganska halvfabrikat 
som alternativ till kött växer stadigt. Nu finns 
biffar, bitar, strimlor och filéer av soja, bönor, ärt-, 
vete- och svampprotein. Det har också kommit 
färser man själv kan smaksätta och forma. En av de 
produkter som ofta utvecklas först är burgare, de 
ska vara goda, saftiga och helst gå att grilla utan 
att de faller isär. Ett amerikanskt företag har tagit 
fram en burgare som liknar, luktar och smakar, 
till och med ”blöder”, som kött men den är helt 
växtbaserad och har snabbt blivit mycket populär.



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 7 MITT | kampanjveckor 27-30Fågel

Kycklinginnerfilé 
art.nr. 4036
Fryst, rå, 2 kg/pås,  
Thailand
lev.art.nr. 320015  
x-pris 109.90/PÅS

5495
/KG

 Grillad kycklingfilé 
art.nr. 5977
Fryst, strimlad,  
2,5 kg/pås, Thailand
lev.art.nr. 320031  
x-pris 174.88/PÅS

6995
/KG

Grillad 
kycklinginnerfilé 
art.nr. 5979
Fryst, hel utan skinn, 
2,5 kg/pås, Thailand
lev.art.nr. 320035  
x-pris 169.88/PÅS

6795
/KG

 Grillade kycklingspett 
art.nr. 5988
Frysta 100 g/st,  
2 kg/pås, Thailand
lev.art.nr. 320040  
x-pris 169.90/PÅS

8495
/KG

Grillade kycklingspett 
art.nr. 63849
Frysta 80 g/st,  
2 kg/pås, Thailand
lev.art.nr. 320042  
x-pris 169.90/PÅS

8495
/KG

10



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 7 MITT | kampanjveckor 27-30 Fågel
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Sommarfeelings!
Enkelt och gott med svensk klimatsmart kyckling.

www.guldfageln.se/foodservice

BUFFALO WINGS BBQ, GRILLADE
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 2593
Pris/krt: 329,70 kr

54,95
kr/kg

KYCKLINGSPETT, GRILLADE GRILL
Fryst, ätklart 2 x 2,5 kg/krt.
Bnr grillkrydda 2616
Pris/krt: 499,75 kr

99,95
kr/kg

KYCKLINGKLUBBA, MÖRAD, MED 
DEL AV RYGGBEN
Fryst, rå 5 x 2 kg/krt.
Bnr: 10222
Pris/krt: 179,50 kr

17,95
kr/kg

CHICKEN NUGGETS CRISPY
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 7540
Pris/krt: 407,70 kr

67,95
kr/kg

KYCKLINGSPETT, GRILLADE CHILI
Fryst, ätklart 2 x 2,5 kg/krt.
Bnr: 2617
Pris/tråg: 499,75 kr

99,95
kr/kg

KYCKLINGBEN/DRUMSTICKS
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 1700
Pris/krt: 119,70 kr

19,95
kr/kg



DET BÄSTA FRÅN HAVET
MSC-C-50132

Fisk och skaldjur med  
detta märke kommer  

från ett MSC-certifierat  
hållbart fiske.  

www.msc.org/se

CITRONPEPPARLAX
Art nr: 25016
Av Norsk lax, varmrökt, med skinn,  
1,0-1,8 kg/st (vakuumpackad)
ca 11 kg/krt
Lev. art. nr: 9564 24995

/kg

PORTIONSSKUREN

SEJFILÉ, MSC
Art nr: 23186
Benfri, styckfryst,  
125-250 g/st
5 kg/krt, 274:75 /krt
Lev. art. nr: 3110 5495

/kg

Alltid prisvärd

STEKT INLAGD SILLFLUNDRA, MSC
Art nr: 27050
Hink 3,3 kg (ca 15 st/hink)

1,6 kg/hink (avrunnen vikt)
Lev. art. nr: 8250 17995

/hink

Västkustströmming

TORSKRYGG MED SKINN, MSC
Art nr: 35740
Benfri, styckfryst,  
160-180 g/st
5 kg/krt, 574:75 /krt
Lev. art. nr: 2129 11495

/kg

Skinnet gör skillnad

NORSK LAXFILÉ
Art nr: 23029
Skinn- och benfri, styckfryst
125 ±10 g
5 kg/krt, 1199:75 /krt
Lev. art. nr: 9118 23995

/kg

SEAFOOD FLAKES, MSC
Art nr: 68051
Med krabbsmak,  
vakuumpackade
1 kg/påse
Lev. art. nr: 1166 4795

/påse

FÖRSTEKT SEJFILÉ, MSC
Art nr: 24122
Av benfri sejfilé,  
140-160 g/st
5 kg/krt, 339:75 /krt
Lev. art. nr: 3325 6795

/kg

GOMA WAKAME
Art nr: 5827
Sjögrässallad med sesam

1 kg/påse
Lev. art. nr: 21050 9995

/påse

Krispig!

SPRÖDBAKAD TORSK, MSC
Art nr: 77116
Förstekt, av benfri torskfilé,   
135 g/st
5 kg/krt, 324:75 /krt
Lev. art. nr: 2331 6495

/kg



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 7 MITT | kampanjveckor 27-30 Fisk & Skaldjur

SEAFOOD
PÅ MENYN

Gösfilé
med skinn

Artnr. 1143
120-170 g
119,95,-/kg

Hokifilé
portioner

Artnr. 1138
120-140 g
79,95,-/kg

Räkor
med skal

Artnr. 101100
80/100
89,95,-/kg

Gröna
musslor

Artnr. 6410
30/50
99,95,-/kg

1cm

1.4cm

1cm

1.4cm

29,95:-/kg
0,53:-/st

94,95:-/kg
1 ,90:-/st

64,95:-/kg
2,16:-/st

109,95:-/kg
3,66:-/st

UPPTÄCK 

VÅR WEBSHOP

SVENSKCATER.SE

13



107,95  KR/KG
Förpackning: 2 kg/påse

ARTIKELNR. 10126

Protein for
the planet

Nyhet: Southern Fried Bites!
Underbart krispig nyhet, perfekt som alternativ till  
kycklingvingar och nuggets för den som vill äta grönare.

Grönt & klimatsmart!
Quorn är en näringsriktig och   
god proteinkälla med låg klimat- 
påverkan. Mat för en bättre framtid. 
Upptäck Quorns breda sortiment  
på Findusfoodservices.se



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 7 MITT | kampanjveckor 27-30 Frukt & grönt

Klyftade rödbetor 
art.nr. 5484
Frysta, 5 kg/krt
lev.art.nr. 8210 

14995
/KRT

Pommes super crunch 
fresh 
art.nr. 85662
2x4,5 kg/krt
lev.art.nr. 4806639  
x-pris 169.95/KRT

1995
/KG

Hel saltgurka 
art.nr. 45230
8,6 kg/burk
lev.art.nr. 5062 

15995
/BURK

 Grillgrönsaker 
art.nr. 60996
Frysta, aubergine, 
zucchini, potatis, 
paprika, lök, 1 kg/pås
lev.art.nr. MTE310 

3995
/PÅS

 Vegokorv 
art.nr. 60952
Fryst, 3 kg/krt
lev.art.nr. 44477  
x-pris 239.85/KRT

7995
/KG

Pulled vego 
art.nr. 78717
Fryst, 3 kg/krt
lev.art.nr. 47577  
x-pris 293.85/KRT

9795
/KG

Grön sparris 
art.nr. 42321
Fryst, hel, 1 kg/pås
lev.art.nr. AGR310 

5495
/PÅS

107,95  KR/KG
Förpackning: 2 kg/påse

ARTIKELNR. 10126

Protein for
the planet

Nyhet: Southern Fried Bites!
Underbart krispig nyhet, perfekt som alternativ till  
kycklingvingar och nuggets för den som vill äta grönare.

Grönt & klimatsmart!
Quorn är en näringsriktig och   
god proteinkälla med låg klimat- 
påverkan. Mat för en bättre framtid. 
Upptäck Quorns breda sortiment  
på Findusfoodservices.se
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43.95/kg
112.95/kg

7.50/st
36.95/kg

16.50/kg

42.95/kg

6.50/kg

99.95/kg
(169,90 kr/krt)

84.95/kg
(249,88 kr/krt)

11126101

Kålrabbi, grön
25st, IT

22293500

Svamp
Portabella
x1,5kg, PL

13145717

Mynta
lösvikt, x1kg, ÖV

11129002

Rabarber
x6kg, SE

28373610

Fikon, färska
24st, IL

32418119

EKO Persika
x5kg, IT

30400174

EKO Melon 
Cantaloupe
x5kg, ES 

30400804 

Melon 
Piel de sapo
14st, x12kg, 

1036

Citron, skivad
1x2kg

8038

Picklad rödlök
x2,5kg

23.95/kg

CITRON- OCH 
MYNTALEMONAD 

Skölj och borsta 2 kg citroner. Ta 
citronzest, juice och fruktkött och lägg i 

en stor bunke tillsammans med 200g mynta 
(blad och stjälk) och 12 dl socker. Koka 
upp 2 liter vattnen och häll över. Rör 
tills sockret löst sig. Låt stå svalt i ett 

dygn, sila. Servera med färsk 
mynta och citronskivor. 

Picklad 
rödlök

Citron, 
skivad



SMAKEN AV SOMMAR 
KOMMER FRÅN

MASSOR 
AV TIPS OCH 

RECEPT!



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

  Grosshandlarn nr. 7 | Kampanjveckor 27-30GR ILLAT

Kombinationen sommar och mat är nästintill synonymt med grillning 
i Sverige. Här grillas det på allt från små stenbäddar på stranden till hög-
teknologiska rök- och gasolgrillar. Vi umgås kring grillen, delar gärna tips 
och recept, och vi tittar gärna på matprogram där det tävlas i grillning. 

ICA släppte nyligen en rapport där de undersökt svenskarnas kärlek till 
grillen. De kom bland annat fram till följande:

Kärleken till

Tips!
Olika typer av kött, fågel och fi sk 

kräver olika innertemperaturer för att 

bli klara på grillen. Investera i en bra 

termometer så får du lättare koll och 

kan erbjuda jämnare kvalitet! 

GRILLEN

Lukten och texturen av grillat var också viktigt, likaså gemenskapen 
kring grillandet. Har du möjlighet kan det vara en bra idé att anordna en 
grillavdelning på uteserveringen. Där kan kockarna arbeta nära gästerna 
som kan ta del av matlagningen, dofterna och upplevelsen. Men slippa allt 
jobb och istället bara njuta av en kall dryck i sommarkvällen.

 TUBORG GULD  
art.nr.  54680  , 15x50 cl/back

  lev.art.nr.  21518 , x-pris  187 . 50 /back
 12  95 / st 

 STAROPRAMEN    Alkoholfri
art.nr.  23961 ,  20x50 cl/krt

 lev.art.nr.  22880 , x-pris  261 . 60 / krt 
 10  90 / st 

 STAROPRAMEN    
art.nr.  20907 ,  20x50 cl/krt

 lev.art.nr.  22549 , x-pris  261 . 60 / krt 
 10  90 / st 

tycker att mat blir godare av att 
grillas än av annan tillagning.

vill grilla mer grönsaker. 

svarar att svenskt ursprung är den 
viktigaste faktorn när de väljer kött.

58%
54%
45%

Såser & marinader

18



Den klassiska röksmaken 
kommer från olika träslag. Idag 
fi nns fl era olika typer av rökfl is 
med olika egenskaper på 
marknaden. Prova gärna att 
göra egna blandningar!

HICKORY
klassisk kraftig röksmak som 
påminner om bacon.

ÄPPLE
söt och fruktig smak som passar 
extra bra till fl äskkött.

MESQUITE
mycket rik och kraftig röksmak.

WHISKY
fl is från återvunna whiskyfat som 
ger en söt och syrlig smak.

KÖRSBÄR
mild, söt och fruktig smak som 
passar extra bra till fågel.

Vill du inte använda trä? 
Blanda ett par droppar fl ytande 
rökarom i din glaze eller marinad.

RÖKIGA
SMAKER

 Grosshandlarn nr. 7 | Kampanjveckor 27-30 GR ILLAT

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Såser & marinader

 TZATZIKI  
art.nr.  61215  , 2,5 kg/hink , 
lev.art.nr.  13825  
 129  95 / hink 

 CHIPOTLE 
CHUTNEY ANANAS  
art.nr.  65578 ,  2,5 l/dunk , 
lev.art.nr.  71016  
 214  95 / dunk 

 BARBEQUE BLUES  
art.nr.  67079 ,  2,5 l/dunk , 
lev.art.nr.  65310  
 199  95 / dunk 

 TEXAS HONEY 
MARINADE  
art.nr.  67017 ,  2,5 l/dunk , 
lev.art.nr.  71165    
204  95 / dunk 

Grillad
FETAOST
250 g fetaost
½ röd chilifrukt
½ gul chilifrukt
2 msk olivolja
pepparmix
färska örter

Lägg osten på ett ark 
grillfolie. Finhacka chili-
frukterna och blanda med 
olivoljan. Pensla bland-
ningen på osten. Strö över 
pepparmix och örter. Lägg 
över ett ark grillfolie och 
vik ihop till ett paket. 
Grilla i ca tio minuter.

Grilla 
miljösnällt!

Välj kol eller briketter märkta med Bra 
Miljöval, FSC och SIS. 

Undvik tändvätska. Välj istället 
eltändare, braständare av trä och 

miljömärkt tändpapper.
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

GR ILLAT

Skär tofun i kuber och lägg den i en tjock plastpåse. Blanda 
marinaden och häll ner den i påsen. Sprid försiktigt marinaden 
så att alla kuber är täckta, låt ligga minst en timma. Trä sedan 
kuberna på grillspett och grilla dem ett par minuter på varje 
sida. Servera med matig sallad och grillade grönsaker. Toppa 
med chilimajonnäs och rostade sesamfrön.

Grillade tofuspett

800 g extra hård tofu
4 msk ljus soja
3 msk olivolja
1 msk sesamolja 
2 msk riven ingefära
1 fi nhackad chili

2-3 pressade 
vitlöksklyftor
2 msk farinsocker
saft och rivet skal 
från en lime
saft från en citron

 HAMBURGERFICKA  
art.nr.  82256  , Brun, 16x15 cm, 
1000 st/krt,  lev.art.nr.  132556  
 129  95 /krt

 HAMBURGERFICKA  
art.nr.  24945  , Brun, 19x19 cm, 
1000 st/krt,  lev.art.nr.  131828  
 149  95 /krt

 POMMESFORM    
art.nr.  86711 ,  Brun, 26x10x5,3 cm, 
100 st/krt , lev.art.nr.  131942  
 49  95 / dunk 

 HOT DOG PÅSE  
art.nr.  75711 ,  7x19 cm, 
1000 st/krt,  
lev.art.nr.  133049    
104  95 /krt

Somrig 
BÖNRÖRA
1/3 färska jordgubbar 
2/3 vita bönor, väl avrunna

Mixa och smaka av med fl ingsalt, 
nymald svartpeppar, fi nhackad 
basilika och vit balsamvinäger. 
Friskt och fräscht, passar 
till sallad, mackor 
och grillat.

  Grosshandlarn nr. 7 | Kampanjveckor 27-30
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

GR ILLAT

GRILLAD 
AUBERGINE 
PÅ TRE SÄTT
Oavsett vilken smaksättning du vill använda, börja med att skära 
auberginen i centimetertjocka skivor. Salta på båda sidor och låt 
ligga i 30 minuter. Saltet drar ut vätska och gör auberginen blir 
fastare. Torka av saltet och pensla eventuellt på lite olivolja. Grilla 
på båda sidor i några minuter tills skivorna fått fi na grillränder. 

MED TOMATSÅS
Koka en sås på krossade tomater, lök och vitlök. Krydda med salt, 
peppar och kryddblandningen ras el hanout. Servera till auberginen 
ihop med rostade kikärtor. Toppa med smulad fetaost.

MED ÖRTDRESSING
Gör en dressing på olivolja, citronsaft, fl ingsalt, nymald peppar, 
pressad vitlök och fi nhackade färska örter som bladpersilja timjan, 
dragon och oregano. Blanda aubergineskivorna med dressingen. 
Toppa med rostade pinjenötter. Servera till fi sk, vego eller kött.

MED PARMESAN
Till en aubergine, blanda 2 ägg med 50 g riven parmesan. Innan 
grillingen, pensla aubergineskivorna med blandningen och mal 
generöst med peppar över, gärna blandade pepparsorter. Grilla båda 
sidor på svag värme. Servera med tzatziki och rostat surdegsbröd.

Chiliglaserad 
ANANAS 
1 hel ananas 
2-3 msk fl ytande honung 
saften från 1 lime 
1/5 hackad röd chili 

Skala ananasen och skär den i 
tjocka skivor. Lägg dem på grillen. 
Blanda under tiden honung, lime-
saft och chili. När ananasskivorna 
fått färg, pensla dem med glazen. 
Fungerar bra som tillbehör till 
grillad lax och fl äskkött. Eller som 
efterrätt serverad med kokosglass.

 ANANAS  
art.nr.  80728  , Sweet gold, 10 st/krt , lev.art.nr.  29389432  

 149  95 /krt 

GRÖNT SOM ÄR 
GOTT ATT GRILLA
• Zucchini i tjocka skivor
• Spetskål i klyftor
• Halverade citroner
• Avokado delad på fyra
• Hel blomkål

 AVOKADO  
art.nr.  81177  , Hass, ätfärdig, 
22 st/krt,  lev.art.nr.  11120720  
 129  95 /krt

 HALLOUMIBURGARE  
art.nr.  75143 ,  10x75 g/pkt
 lev.art.nr.  97583  
 49  95 / dunk 

 Grosshandlarn nr. 7 | Kampanjveckor 27-30
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GR ILLAT

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Hur ser du på HKScans roll?
– Jag ser oss som en länk mellan svenska bönder och alla som uppskattar
riktigt bra kött. Och tack vare vår långa historia kan vi utveckla hela kedjan
från gård till ga� el. Dessutom är vi mycket stolta över att i över 100 år
ha vi varit hela Sveriges kött- och charkleverantör.

Vad är viktigt för dig?
– Som företag är vi helt med på tanken att vi bör äta mindre kött
och mer grönt. Samtidigt vill 9 av 10 konsumenter äta kött. Då gäller det
att välja det för miljön och smaken bästa köttet. Och som vi ser på saken är
det svenska köttet det bästa för den svenska konsumenten. Vi har korta
transporter, ett miljövänligt jordbruk och en djurhållning värd namnet.
– Vi vill att det ska löna sig att föda upp djur med världens strängaste
djurlagstiftning, och vi vill att fl er kockar väljer att servera svenskt kött.

Idag är 50-60 % av allt kött som används inom restaurang 
och storkök svenskt kött. Hur ser du på det?
– Här i ligger ett ställningstagande. Vad är viktigt för dig som köper in kött?
Kvalitet, hållbart miljötänk och pris brukar vara tre viktiga parametrar.
Hög kvalitet och hållbart miljötänk hänger sällan ihop med lågt
pris. Att jaga pris är att börja i fel ände.

Vad kan man göra?
– Fundera på vilka andra köttdetaljer du kan använda. Det är minst lika
viktigt för ett hållbart miljötänk att vi använder hela djuret. Och här kommer
kockens kunskaper om hur man förvandlar en enklare köttdetalj till en
smakfull delikatess väl till pass. Och framför allt, välj svenskt kött. Det är
alltid det bättre valet.

Hur ser du att Scans roll kan utvecklas?
– Vi ser att marknaden för matupplevelser och konsumtion utanför hemmet
växer och vi vill ta ansvar för vår del av den tillväxten. Och det gör vi
genom att erbjuda produkter som bidrar med väl genomtänkta lösningar
och som kan möta våra kunders specifi ka behov. På så sätt vill vi vara en
bra partner för framtiden. Vi vill att det ska löna sig att föda upp djur
med världens strängaste djurlagstiftning.

MARIA DUNDEBERG

Gör på HKScan: Försäljnings-
direktör Away From Home

Bor: Segeltorp i Stockholm

Nyfi ken på: Allt som har med 
mat att göra! Gärna krångligt…

Uppskattar som restauranggäst: 
Att blir väl omhändertagen, både 
av servisen och genom god mat.

Köttdetalj jag gärna använder: 
Pluma av Svensk Rapsgris.

Oväntad talang: Slänger näs-
tan ingen mat – en sport
att kunna hitta på något av 
det som fi nns i kylskåpet.
Kanske inte så oväntat dock. 
Varit duktig på basket en
gång i tiden.

När jag jobba på krogen 
gjorde jag... : Ha ha ha – har
ingen lång erfarenhet därifrån. 
Har dock jobbat i gatukök
och det jag tar med mig där-
ifrån är att vara serviceminded
och trevlig mot gästerna. 
Gärna använda humor!

MARIA DUNDEBERG 
om hållbarhet

  Grosshandlarn nr. 7 | Kampanjveckor 27-30

– Vi ser att marknaden för matupplevelser och konsumtion utanför hemmet

genom att erbjuda produkter som bidrar med väl genomtänkta lösningar
och som kan möta våra kunders specifi ka behov. På så sätt vill vi vara en

22



Gör så här:
Börja med rub och glaze. Gör en större sats av allt. Gnid in pluman med rub 
ordentlig. Pensla med lite olja och grilla i fi nt rutmönster. Pensla med Troca-
deroglazen på båda sidorna. Låt vila och tranchera tunt. (funkar både som 
varm eller kall till salladen)

Blanda ihop ingredienserna till salladsdressingen. Skär allt till salladen 
och lägg i bunke.

 Koka upp ättikslagen till gurkan. Den blir ganska tjock och räcker till 
mycket. Skiva gurkan på mandolinen. Salta ur gurkan en stund. Blanda 
med ättikslagen och ha på soja efter smak. Tillsätt 
koreanskt chilipulver. Låt gurkan ligga någon 
timme. Ta ur lagen och blanda med resten av 
salladen. Tillsätt salladsdressingen efter tycke 
och smak. 

Toppa med sjukliga mängder rostad lök, jord-
nötter och lite lagom med sesamfrön. Pluman är 
god att ha både varm direkt från grillen eller kall 
tunt skivad. 

GR ILLAT

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

ca. 10 portioner mängderna är 
ungefärliga, använd din kockinstinkt 

Pluma av rapsgris 1 kg

Asian BBQ-rub
Mörkt socker 5 msk
Havssalt  4 msk
Svartpeppar nymalen 3 msk
Kinesisk fi ve-spice 2 msk
Lökpulver 1 msk

Trocadero Glaze
Hoisinsås 1 dl
Sesamolja 0,5 dl
Gochijang 2 msk
Trocadero ½ dl 

Sallad
Gemsallad, sköljd strimlad 5-6 st
Morötter, strimlade 5 st
Böngroddar, sköljda ca 250 g
Salladslök, fi nskuren 2 buntar
Rödkål, strimlad 250 g 
Koriander, grovhackad 50 g
Mynta, fi nskuren 50 g

Chilipicklad gurka
Gurka, skivad på mandolin 1 st 
Ättika, 12% 1 dl
Socker 2 dl
Soja 3 msk
koreansk chilipulver

Salladtoppings
Rostad lök 
Rostade jordnötter, krossade
Rostade vita sesamfrön

Asian Dressing 
Lime, pressad 1 dl
Fisksås 1 dl
Mörkrostad sesamolja 0,5 dl
Sriracha 0,5 dl
Honung 0,25 dl
Risvinäger 0,25 dl

PORK SALAD 
Asian

 Grosshandlarn nr. 7 | Kampanjveckor 27-30
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–Förrätter –
Portabellosvamp fylld med tre sorters ost, persilja och mild chili.

Sparrisbuketter med rosmarin som lindats in i två tjocka skivor bacon.

Räkor med vitlöksbröd och limemajonnäs.

–Huvudrätter–
Kebabspett på sojafärs. Serveras med vegansk aioli och grönsaker.

Ölmarinerade kycklingvingar med blandad sallad och pommes.

Pizza med fetaost, fi kon och valnötter. 
Toppad med ruccola och balsamico.

Chiliglaserad fl äskkarré och vattenmelon 
kryddad med fl ingsalt och nypressad citron.

Blåmusslor penslade i kryddsmör smaksatt med vitlök och citron.

–Efterrätter–
Nektariner med limegrädde och rostade mandelfl arn.

Fruktspett med riven vit choklad och vaniljglass.

Kladdkaka med blandade nötter. 
Serveras med färska hallon.

EN MENY AV R ÄTTER SOM TILLAGAS PÅ GRILLEN
Grillat & gott



Lev. Art.nr Produkt Vikt Pris/fse Pris

60477 Anamma® Vegoburgare 100 g 3 kg (ca 30 st à 100 g) 239:85 8:00/st

153981 Bähncke Chilimayo 6 x 900 g 299:70 49:95/st

155098 Bähncke Hamburger Dressing 10 kg 237:95 23:80/kg

08448 Felix® Chilisås 5 kg 99:95 19:99/kg

08477 Felix® Tomatketchup 15 kg (6 x 2,5 kg) 327:70 21:98/kg

BBQ PÅ  
UTESERVERINGEN

Dofterna får gästerna att droppa in. Ingen vill missa vår vegetariska 
burgare i sommar. Servera med vår chilimayo som ger den rätta hettan 
och höjer stämningen ordentligt. Fast Casual är namnet på riktigt bra, 

rolig, enkel och trendig snabbmat som passar perfekt på alla soliga 
uteserveringar under sommaren. 

Vi har massor av tips, recept och material att ladda ner. 
Nyfiken? Klicka in på fastcasual.orklafoodsolutions.se

FoodSolutions • orklafoodsolutions.se 



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 
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Bearnaisesås 
art.nr. 34371
2,5 kg/hink
lev.art.nr. 512846 

6495
/HINK

www.rydbergs.se

ALLT BLIR BÄTTRE           
MED RYDBERGS!

Caesardressing                        
900 g x 6 st.
art.nr. 82586

Sriracha Mayo                        
900 g x 6 st.
art.nr. 83420

TTryyelmayo                       
900 g x 6 st.
art.nr. 81835

Hot Mexicana dressing       
2,5 kg
art.nr. 61003

Orientdressing                       
2,5 kg2,5 kg
art.nr. 61430

39,95 kr/flaska

39,95 kr/flaska

49,95 kr/flaska

109,95 kr/hink

84,95 kr/hink
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ART NR. PRODUKT PRIS

101273 Grillkrydda, 650g 49,95
101277 Steakhouse BBQ Spice, 565g 89,95
4620 Marinad, allround, 2500ml 159,95
4678 BBQ Sauce Original, 2050ml 109,95
200389 BBQ Sauce Spicy Ginger & Lemon, 2100g 144,95
4631 Glaze, Mango/Jalapeño, 2160g 154,95
4541 Bourbon BBQ Sauce, 1100g 69,95 

SANTAMARIAFOODSERVICE.SE

SAFS 0322_grosshandlarn_santamaria_bbq_nr7.indd   1 2018-05-31   14:43
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Eriks® och Johnny’s®  en del av:

Art.nr Artikel Pris 
28284 Eriks® Hollandaise, 2 liter 94,95 kr/st
26355 Johnny’s® Ketchup, 6 x 950 g 24,95 kr/st
23806 Johnny’s® Senap Sötstark, 6 x 1 kg 34,95 kr/st

SOMMARENS
FAVORITER

Flygledaregatan 5B, 212 39 Malmö, 
Tel 040-671 28 80, info@movementsalespartner.se

För kontakt:

Följ oss på Instagram
och ta del av tips 

och inspiration!

svenskcater.se

@svenskcaterab
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 7 MITT | kampanjveckor 27-30 Ost, ägg & mejeri
 Salladsost 

art.nr. 75964
Tärnad, 1,8 kg/hink,  
Tyskland
lev.art.nr. 101689 

9995
/HINK

Smulad ädelost 
art.nr. 32169
Ca 2,5 kg/pås, 
Danmark
lev.art.nr. 5590-9379 

6495
/KG

Mozzarella 
art.nr. 75993
Skivad, 500 g/pkt, 
Nederländerna
lev.art.nr. 71091 

4495
/PKT

Gouda osttärningar 
art.nr. 75971
2 kg/pås, 28 %, 
Nederländerna
lev.art.nr. 72103 

11495
/PÅS

 Brie 
art.nr. 32147
1 kg, Frankrike
lev.art.nr. 141044 

7995
/ST

Taleggio 
art.nr. 32175
30 %, ca 2 kg, Italien
lev.art.nr. CI053 

8995
/KG

Buffelmozzarella 
art.nr. 59893
125 g/st, Italien
lev.art.nr. CO361 

1695
/ST

St Agur blåmögel 
art.nr. 32173
30 %, ca 2 kg, 
Frankrike
lev.art.nr. 2794 

17995
/KG

Salladsost
Tärnad, 1,8 kg/hink, Tyskland

9995
/HINK

Brie
1 kg, Frankrike

7995
/ST

Manchego 
art.nr. 50712
D.O.P, 6 mån, 
ca 3 kg, Spanien
lev.art.nr. 105033 

14995
/KG
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sommarfavoriterna!

 Oliver Kalamon Urkärnade 
Best.nr:  43591    |  Förp:  2 x 8 (4) kg 

Den klassiska grekiska oliven 
med rik och fruktig smak. 

36795
/burk

 Oliver Kalamon Urkärnade  Oliver Halkidiki 
Best.nr:  43824    |  Förp:  2 x 8 (5) kg 

Stora gröna oliver med lätt, � n smak 
och krispig konsistens.

21495
/burk

 Halloumiburgare (10 x 75g) 
Best.nr:  75143    |  Förp:  14 x 750 g 

Runda skivor av halloumi, perfekt 
att grilla, steka eller ätas naturell.

9995
/pkt

 Halloumiburgare (10 x 75g)  Tzatziki Original 
Best.nr:  76658    |  Förp:  4 x 2 kg 

Gjord på krämig grekisk yoghurt 
med vitlök och krispig gurka.

7995
/burk

 Tzatziki Original 
Best.nr:  76658    |  Förp:  4 x 2 kg 

 Grilloumi Original 
Best.nr:  25261    |  Förp:  6 x 400 g 

Vår egenproducerade grillost 
från Cypern. Grilla, stek eller riv.

26495
/krt

12995
/burk

 Hummus Original 
Best.nr:  76207    |  Förp:  2 x 2 kg 

En krämig och len grekisk 
kikärtsröra. Perfekt som dipp till 
grönsaker, bröd och grillat.

35995
/dunk

 Olivolja Original Extra Virgin 
Best.nr: 64123   |  Förp:  4 x 5 l 

Kallpressad olivolja med en ton 
av nyklippt gräs. Perfekt till mat-
lagning, salladen eller på bröd.

Fontana - Svensk cater Grosshandlarn 210x297.indd   1 2018-06-05   12:00



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 7 MITT | kampanjveckor 27-30 Ost, ägg & mejeri
 Lakene 

Bockhornsklöver 
art.nr. 32408
Ca 2,5 kg. Produceras 
i Norra Värmland 
på Lakene Ostgård.
lev.art.nr. 1234 

15995
/KG

Lakene ostgård

Skivad hushållsost 
art.nr. 87194
750 g/pkt
lev.art.nr. 68994 

7995
/PKT

 Smör 
art.nr. 63734
Normalsaltat, 
1 kg/krt
lev.art.nr. 515 

8495
/PKT

Keso 
art.nr. 62879
Naturell, 3 kg/hink
lev.art.nr. 805 

13495
/HINK

Edamer 
art.nr. 32029
Skivad, 1 kg, 
Nederländerna
lev.art.nr. 72118 

5495
/PKT

Mozza/cheddar 
art.nr. 75959
50/50, 2 kg/pås, 
Nederländerna
lev.art.nr. 71047 

13995
/PÅS

Vispgrädde 
art.nr. 62330
40 %, GT, 1 l/krt
lev.art.nr. 7276 

3995
/ST

Chili cheese nuggets 
art.nr. 62521
Frysta, 1 kg/pås
lev.art.nr. 5804777 

7995
/PÅS

31

sommarfavoriterna!

 Oliver Kalamon Urkärnade 
Best.nr:  43591    |  Förp:  2 x 8 (4) kg 

Den klassiska grekiska oliven 
med rik och fruktig smak. 

36795
/burk

 Oliver Kalamon Urkärnade  Oliver Halkidiki 
Best.nr:  43824    |  Förp:  2 x 8 (5) kg 

Stora gröna oliver med lätt, � n smak 
och krispig konsistens.

21495
/burk

 Halloumiburgare (10 x 75g) 
Best.nr:  75143    |  Förp:  14 x 750 g 

Runda skivor av halloumi, perfekt 
att grilla, steka eller ätas naturell.

9995
/pkt

 Halloumiburgare (10 x 75g)  Tzatziki Original 
Best.nr:  76658    |  Förp:  4 x 2 kg 

Gjord på krämig grekisk yoghurt 
med vitlök och krispig gurka.

7995
/burk

 Tzatziki Original 
Best.nr:  76658    |  Förp:  4 x 2 kg 

 Grilloumi Original 
Best.nr:  25261    |  Förp:  6 x 400 g 

Vår egenproducerade grillost 
från Cypern. Grilla, stek eller riv.

26495
/krt

12995
/burk

 Hummus Original 
Best.nr:  76207    |  Förp:  2 x 2 kg 

En krämig och len grekisk 
kikärtsröra. Perfekt som dipp till 
grönsaker, bröd och grillat.

35995
/dunk

 Olivolja Original Extra Virgin 
Best.nr: 64123   |  Förp:  4 x 5 l 

Kallpressad olivolja med en ton 
av nyklippt gräs. Perfekt till mat-
lagning, salladen eller på bröd.

Fontana - Svensk cater Grosshandlarn 210x297.indd   1 2018-06-05   12:00
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Salladsmajonnäs 
art.nr. 60010
50 %,m 10 kg/hink
lev.art.nr. 505739 

17495
/HINK

Majonnäs 35 % 
art.nr. 60013
5 kg/hink
lev.art.nr. 552523 

9495
/HINK

Majonnäs 35 % 
art.nr. 60014
10 kg/hink
lev.art.nr. 552526 

17995
/HINK

Majonnäs 78 % 
art.nr. 60012
10 kg/hink
lev.art.nr. 528736 

18995
/HINK

Besök oss på storhushall.skanemejerier.se

ORKNEY CHEDDAR
Orkney White Mature Cheddar har en krämig  
och fyllig karaktär som kommer till sin rätt på 
både ostbrickor och smörgåsar. Passar även  
utmärkt i matlagning. Lagrad 12 mån. 2,5 kg.  
Ursprung: Storbritannien.  
Art.nr: 54506 107,95 kr/kg 
GALBANI GORGONZOLA  
ERBORINATO INTENSO
Galbani Gorgonzola Erborinato Intenso har en 
halvfast konsistens och en rik blåmögelsmak.  
En spännande ost på ostbrickan! 1,5 kg.  
Ursprung: Italien
Art.nr: 32968 89,95 kr/kg

GALBANI MOZZARELLA, 80 G
Galbanis världsberömda mozzarella är gjord på 
komjölk och har en mild, frisk smak. Bollarna på 
80 gram passar som hela eller skivade i allt från 
sallader och mackor till pizza och pastarätter. 1 kg. 
Ursprung: Italien
Art.nr: 85345 84,95 kr/kg 

LINDAHLS TURKISK YOGHURT
En krämig yoghurt som är härligt syrlig. Använd 
i kalla såser och röror, eller servera med frukt och 
bär till frukost eller mellanmål. Fetthalt 10%.  
1 kg. Art.nr: 63556 
 22,95 kr/kg

Majonnäs 78 % 
art.nr. 60011
5 kg/hink
lev.art.nr. 528735 

9995
/HINK
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 Rustique pave 
art.nr. 55728
Fryst, 190x43 g/krt
lev.art.nr. 5180  
x-pris 370.50/KRT

195
/ST

 Churros 
art.nr. 66554
Frysta, 1 kg/pås
lev.art.nr. 5805541 

4795
/PÅS

FRUSNA DRUVOR
SKAPAR MAKALÖS VINÄGER

I Kanada produceras vinäger på samma sätt som Eiswein, 
druvorna plockas när temperaturen sjunkit under

8 minusgrader. Druvorna omvandlas till en exceptionell
vinäger med naturlig sötma och balanserad syra.

DRUVMUST
11218 Verjus Maple 500 ml
11509 Verjus 8 red 500 ml
11514 Verjus 8 white 500 ml

VINÄGER
11515 Minus 8 200 ml
11215 IP8 Beer 200 ml
11511 Concord8 200 ml
11518 L8 Harvest 200 ml
11521 Maple8 200 ml
11517 Veget8 200 ml
11516 Minus 8 Original Barrel 60 ml

www.graysbakery.se
TEL 08-715 95 20

Cheesecake Yoghurt-Blåbär 1500 g.  
Cheesecake Pistage1400 g. Vegansk 

Brownie 90 g. Kladdkaka 1200 g. 

PRIS/STYCK 

214:95

CHEESECAKE  
YOGHURT-BLÅBÄR
ARTIKEL. NR: 84579

CHEESECAKE  
PISTAGE
ARTIKEL. NR: 84069

KLADDKAKA   
ARTIKEL. NR: 47544

VEGANSK  
BROWNIE
ARTIKEL. NR: 83680

ÄggfriGluten- 
fri

MjölkfriVeganskt

PRIS/STYCK 

214:95

PRIS/STYCK 

14:50

PRIS/STYCK 

189:95

Snyggfika!
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Ta ut svängarna på  
grillen i sommar! 
Grönsaker, burgare, korv eller ost – allt går att grilla, inte 
minst bröd. Låt fantasin flöda och överraska dina gäster. 
Mellan våra hamburgerbröd blir allt gott! 

KANELKNUT,  
STYCKPACKAD (100 g)
18 st per kartong
Art nr 70472

SANDWICH BUN  
SURDEG (60 g)
40 st per kartong
Art nr 70358

KANELBULLE (100 g)
55 st per kartong
Art nr 200010

LEVAIN RUSTIK (130 g)
40 st per kartong 
Art nr 56143

KARDEMUMMAKNUT (80 g)
24 st per kartong
Art nr 200232

HONEY BUN KANEL (65 g)
48 st per kartong
Art nr 771011

41,15/st

HAMBURGERBRÖD  
MED SESAMFRÖ (90 g)
30 st per kartong
Art nr 3585

HAMBURGERBRÖD  
MED SESAMFRÖ (66 g)
45 st per kartong
Art nr 3525

GLAZED BURGER  
BUN (70 g)
40 st per kartong
Art nr 3580

TOR (110 g)
50 st per kartong
Art nr 70078

SKIVAD LEVAIN,  
FORMBAKAD (720 g)
9 st påsar per kartong,  
12 skivor per påse
Art nr 55150

BALDER (110 g)
50 st per kartong
Art nr 4447

Tips, recept och idéer hittar du på  
lantmannen-unibake.se

POTATO BURGER  
BUNS (70 g)
40 st per kartong
Art nr 200973

Potatoe Bun – ett luftigt och saftigt burgarbröd 
som höjer dina grillade burgare till en ny nivå. 
Låt dem få en liten stund på grillen för perfekt 
resultat varje gång!

BISTRO BRIOCHE 
 HAMBURGER- 
BRÖD (70 g)
40 st per kartong
Art nr 3541

3,93/st

7,42/st

2,60/st

3,85/st

5,35/st

5,35/st

6,58/st

6,55/st

5,32/st

2,63/st

7,67/st

4,50/st

3,29/st
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Ta ut svängarna på  
grillen i sommar! 
Grönsaker, burgare, korv eller ost – allt går att grilla, inte 
minst bröd. Låt fantasin flöda och överraska dina gäster. 
Mellan våra hamburgerbröd blir allt gott! 

KANELKNUT,  
STYCKPACKAD (100 g)
18 st per kartong
Art nr 70472

SANDWICH BUN  
SURDEG (60 g)
40 st per kartong
Art nr 70358

KANELBULLE (100 g)
55 st per kartong
Art nr 200010

LEVAIN RUSTIK (130 g)
40 st per kartong 
Art nr 56143

KARDEMUMMAKNUT (80 g)
24 st per kartong
Art nr 200232

HONEY BUN KANEL (65 g)
48 st per kartong
Art nr 771011

41,15/st

HAMBURGERBRÖD  
MED SESAMFRÖ (90 g)
30 st per kartong
Art nr 3585

HAMBURGERBRÖD  
MED SESAMFRÖ (66 g)
45 st per kartong
Art nr 3525

GLAZED BURGER  
BUN (70 g)
40 st per kartong
Art nr 3580

TOR (110 g)
50 st per kartong
Art nr 70078

SKIVAD LEVAIN,  
FORMBAKAD (720 g)
9 st påsar per kartong,  
12 skivor per påse
Art nr 55150

BALDER (110 g)
50 st per kartong
Art nr 4447

Tips, recept och idéer hittar du på  
lantmannen-unibake.se

POTATO BURGER  
BUNS (70 g)
40 st per kartong
Art nr 200973

Potatoe Bun – ett luftigt och saftigt burgarbröd 
som höjer dina grillade burgare till en ny nivå. 
Låt dem få en liten stund på grillen för perfekt 
resultat varje gång!

BISTRO BRIOCHE 
 HAMBURGER- 
BRÖD (70 g)
40 st per kartong
Art nr 3541

3,93/st

7,42/st

2,60/st

3,85/st

5,35/st

5,35/st

6,58/st

6,55/st

5,32/st

2,63/st

7,67/st

4,50/st

3,29/st

UNI_SvenskCater_Grosshandlarn_BBQ_210x297_Mtrldag_0604.indd   1 2018-06-01   11:29

VINÄGER CONCORD8
Concord8 är en balanserad vinäger med naturlig sötma och syra. 
Vinäger gjord på färskpressad juice från lokala Concorddruvor. 
Mogna druvor skördas i september, endast en gång per år och 
genom en speciell process bibehålls druvornas arom och färg 
precis som i druvjuice. Vinägern har en tydlig doft och smak av 
smultron. Används till både förrätter och desserter Passar bra till 
vinägretter, färdiga rätter, såser och chutney. Utmärkt smaksättare 
till skaldjur, fågel och grönsaker samt ost.

ART 11511
200 ml flaska. Pris/st   29995

SKOGSBÄRSTÅRTA
Frasigt mördegsskal fyllt med 
vaniljcrème och rikligt dekorerad 
med bär. 14-16 portioner/tårta. 
Frysvara.

ART 34133
1300 g

Pris/tårta:  18495

COUSCOUS
Finkorning pasta av 
durumvete. Utmärkt 
till lamm, får, fisk och 
skaldjur.

ART 40203
5 kg säck. Pris/st: 149:75 

Pris/kg   2995

JORDGUBBSMARMELAD
Marmelad från Confiture Curtelin som innehåller små 
hela kanderade jordgubbar. Passar bra till anklever, 
på frukost och till ostar. Frukter och bär är bevarade 
så hela som möjligt i marmeladen. Rörsocker av hög 
kvalitet används i tillverkningen.

ART 46103
370 g burk. Pris/st   6495

OLIVOLJA COUPAGE
Casas du Hualdo har sina oliv-
odlingar vid floden Tagus i Castilla 
La Mancha. Coupage är en mild 
och gräsig olivolja gjord på sorterna 
Picual och Arbequina.

ART 10119
3 liter dunk. Pris/st: 359:85

Pris/lit   11995

CARRÉS MANJARI 64%
Portionsförpackade mörka chokladrutor à 5 g.
Kakao från Madagaskar har nästan alltid en hög 
syrlighet. Det unika med Manjari är att den förutom 
sin klassiska syrlighet har en stor bredd i sina toner 
av frukt. Leta efter allt från hallon och röda vinbär 
till apelsin när du provar denna milda choklad utan 
bitterhet. Säljes i förpackning om 200 st.

ART 52218
200x5 g. Pris/krt 469:95. Pris/st  235

PASSIONSFRUKTPURÉ
Passionsfruktspuré gjord av sorten Yellow 
Passiflora Flavicarpa från franska Sicoly. 
Funktionellt och praktiskt tråg
med återförslutningsbart
lock. Frysvara. 

ART 32132
1 kg tråg. Pris/st   10995

MÖRDEG MINITARTE
Frasiga tarteskal, lämplig att fyllas för dessert. 
Levereras ofyllda. Storlek 8,5 cm i diameter.

   ART 34504
       135 st/krt
       Pris/krt: 567:00

       Pris/st  420
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Att tvätta sprit (fat wash på engelska) 

handlar om att smaksätta sprit med hjälp 

av olika typer av fett, som brynt smör, 

sesam- eller kokosolja, ank- eller baconfett. 

Flytande fett rörs ner i en burk med sprit, 

som till exempel mörk rom, vodka eller 

bourbon. När fett och sprit blandats 

ordentligt ställs burken i frysen tills fettet 

stigit och stelnat på ytan. Spriten har nu 

fått en ny smak och är redo att filtreras och 

användas i drinkar. Fettet funkar bra att 

återanvända till såser eller kakor.

FETT med smak

Tork Basic Centrummatat papper
Vitt operforerat baspapper för både 
avtorkning av ytor och handavtorkning. 
Passar till Tork Dispenser Centrum-
matad M2 och M1.
Art. nr. 120145 M2 (300 m, 6 rl)
Art. nr. 120123 Mini M1 (120 m, 11 rl)

Tork Basic papper, stor rulle
Vitt operforerat baspapper för både 
avtorkning av ytor och handavtorkning. 
1150 m/rulle. För golv- och väggställ.
Art. nr. 150199

Tork Natur Lunchservett 33x33
2 lager, 10x200 st/förp.
Art. nr. 477350 1/4-vikt
Art. nr. 477351 1/8-vikt

Tork Natur Middagsservett 39x39
2 lager, 1/8-vikt, 12x150st/förp.
Art. nr. 477352

Tork Naturservetter i 100% återvunnet 
material, inga blekmedel och inga tillsatta 
färgämnen. Miljömärket på servetten 
visar att du bryr dig!

Torka av och torka upp!

15% 
rabatt

15% 
rabatt

12% 
rabatt

10% 
rabatt

Duka naturligt!
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Färskbryggt iste 

art.nr. 85847
24x28,3 g/pkt
lev.art.nr. 67462990 

23995
/PKT

Färskbryggt iste peach 

art.nr. 85844
24x24,6 g/pkt
lev.art.nr. 67462996 

23995
/PKT

Vårt art.nr Lev. Artnr Artikel Pris per 
kartong

54944 5460100411 Naturchips Havssalt, 30 g x 20 89,95 kr

25896 5450001101 Lättsaltade chips, 40 g x 20 84,95 kr

35257 5450001102 Dill & Gräslök, 40 g x 20 84,95 kr

92090 5450001103 Sourcream & Onion, 40 g x 20 84,95 kr

35258 5450001105 Grillchips, 40 g x 20 84,95 kr

28961 5450002201 cheez doodles, 35 g x 20 84,95 kr

35218 5450002901 cheez balls, 35 g x 20 84,95 kr

Sommarmys med OLW

Pris 
glasflaskor:

/kolli

189,95:-

Pris PET 
flaskor:

/kolli

129,95:-

Pris burk

/kolli

99,95:-

© 2018 The Coca-Cola Company.

Sommarens läskande favoriter

Coca-Cola  
330ml glasflaska 

Lev. art.nr: 2028

Coca-Cola light  
330ml glasflaska 

Lev. art.nr: 2128

 Coca-Cola zero SUGAR  
330ml glasflaska 

Lev. art.nr: 2828

Fuze Tea Citron 
400ml PET 
Lev. art.nr: 7108

Fuze Tea Persika Hibiskus 
400ml PET 
Lev. art.nr: 7110

Fuze Tea Persika Hibiskus  
2500ml burk 
Lev. art.nr: 7111

Fanta Apelsin  
330ml glasflaska 
Lev. art.nr: 3028

Fanta Lemon   
330ml glasflaska 
Lev. art.nr: 3128

Sprite 
330ml glasflaska 
Lev. art.nr: 4528

Pris 
glasflaskor:

/kolli

99,95:-

Bonaqua Naturell  
330ml glasflaska 
Lev. artnr: 1228

Bonaqua Citron/Lime  
330ml glasflaska 
Lev. artnr: 1428
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 Airone Rose 
art.nr. 74675
Rosévin, 75 cl/fl,  
Italien
lev.art.nr. 920197 

3690
/FL

SLÄPP
BUBBLORNA
FRIA

Art nr 57777 Ramlösa Original 33 cl burk 24 st/kolli

Art nr 57776 Ramlösa Citrus 33 cl burk  24 st/kolli

Art nr 68290 Ramlösa Fläder Lime 33 cl burk  24 st/kolli

Art nr 57775 Ramlösa Granatäpple 33 cl burk  24 st/kolli

Art nr 83795 Ramlösa Mango 33 cl burk  24 st/kolli

69,60
kr/flak 

(exkl. pant)

Nu får den populära gurkliknande grönsaken, 
som egentligen är en frukt, ta plats i allt fler 
rätter. Dess mångsidighet är en stor fördel. 
Zucchini kan användas i alla typer av grytor 
och gratänger. Den kan strimlas och bli 
nudlar. Rivas och bli del av biffar, plättar och 
gröt, eller serveras som alternativ till ris och 
pasta. De gula blommorna kan dessutom 
fyllas med ost och friteras. En annan fördel 
är zucchinins hälsosamma egenskaper, den 
innehåller mycket fibrer, få kalorier och 
massor av vitaminer och mineraler.

Airone Rose
Rosévin, 75 cl/fl, Italien

3690
/FL
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Slut på TAKE-AWAY 
förpackningar?

I vårt nonfood-sortiment hittar du allt och lite till när 
det gäller förbrukningsmaterial och köksutrustning. 

Du hittar den i Catershare på vår hemsida!

svenskcater.se

7-18 M
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