VECKA 2-4
7 JANUARI – 27 JANUARI

ERBJUDANDEN & SÄSONGSVAROR

Temainlaga:

HÅLLBARHET
PÅ FLERA SÄTT

Blandfärs

Lokala
erbjudanden

art.nr. 68584
Färsk, 70/30, vac, ca 3 kg, EU
lev.art.nr. 68584

46

FÖR DIN REGION

DIN LOKALA MATGROSSIST
Upptäck vår webshop på svenskcater.se

95

/KG

Månadens
Svensk Cater-profil
– lär känna våra medarbetare

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 webbutik och vilka lokala producenter
ditt lokala lager samarbetar
med. Hör gärna av dig om du
har frågor eller önskemål.

www.svenskcater.se

Sarah Larsson
chaufför, Malmö
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
På morgonen kommer vi in till kontoret och hämtar
dagens följesedlar. Varorna är packade i rullburar
men både mängd och innehåll kan variera stort
från kund till kund. Rullburarna lastas på bilen och
sedan börjar jag min körtur. Varje dag levererar jag
mat och andra varor till i snitt 20 kunder.
Vad är det bästa med ditt jobb?
Helt klart kundkontakten, jag får träffa och prata
med så många olika människor varje dag. Våra
kunder har ett brett spann av inriktningar och
många kommer från andra länder, de gör mitt
jobb väldigt roligt och varierande.
Nämn något du gör på fritiden?
Jag är med i Hemvärnet, det var så jag tog mitt
lastbilskort. Från början ville jag bli hundförare men
sedan blev det bilkåren. Gillar livet i grönkläder,
sammanhållningen är god och vi blandar både
roliga och viktiga aktiviteter.
Favoritmat: Entrecôte med pommes
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Priserna gäller endast under kampanjperioden.
Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning och tryckfel.
Alla priser är exkl. moms och pant.
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Oxfilé

art.nr. 34566
Fryst, 1,8 kg,
Brasilien
lev.art.nr. 8187

229

Ryggbiff

art.nr. 11095
Färsk, parerad,
Brasilien
lev.art.nr. 8231

Sofilé u sträng
art.nr. 2282
Fryst, ca 700 g,
Tyskland
lev.art.nr. 7914

Skinkstek

art.nr. 39846
Fransyska, ca 1,2 kg,
Tyskland
lev.art.nr. 7005

Schnitzel
art.nr. 21951
Färsk, bankad,
140-160 g, 3 kg
vac, Tyskland
lev.art.nr. 21951

Schnitzel
art.nr. 21952
Färsk, bankad,
120-140 g, 3 kg
vac, Tyskland
lev.art.nr. 21952

Rimmat fläsk
art.nr. 72713
Färsk, skivad,
ca 1,8 kg, EU
lev.art.nr. 980893

Oxfilé

00

art.nr. 93427
Färsk, 0,8 kg,
parerad, Brasilien
lev.art.nr. 8258

/ KG

25595
/ KG

17595
/ KG

5995
/ KG

4995

/ KRT

69

95
/ KG

Fransyska

art.nr. 48742
Färsk, 4-5 kg,
ca 20 kg/krt, Polen
lev.art.nr. 1974

7495
/ KG

Lammrostbiff u kappa
art.nr. 3018
Naturkött, trimmad,
500 g, New Zeeland
lev.art.nr. 57102295

Kotlett

art.nr. 20388
Färsk, 1660,
benfri, EU
lev.art.nr. 8295

14995

/ KRT

4250
/ KG

6995
/ KG

5495
/ KG

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Kött & chark
Högrev

art.nr. 54649
Ca 3 kg, Tyskland
lev.art.nr. 8008

Fläskfärs

art.nr. 70934
Färsk, finmald, vac,
4x3 kg/krt, EU
lev.art.nr. 70934

Kalvfärs

art.nr. 67657
Färsk, finmald, vac,
ca 4x3 kg, Nederländerna
lev.art.nr. 67657

Falukorv

Högrev Grytbitar

95

art.nr. 69548
Färsk, vac,
3x3 kg, EU
lev.art.nr. 69548

/ KRT

3995

Högrev Kalv

/ KG

art.nr. 34678
Färsk, Nederländerna
lev.art.nr. 3557

7995
/ KG

7695
/ KG

6495
/ KG

4995
/ST

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

29895

/ KRT

Svartrökt Skinka

7995

art.nr. 73216
Skivad, helmuskel,
ca 500 g
lev.art.nr. 7610

/ KG
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art.nr. 5626
Rak, 1,5 kg
lev.art.nr. 4446

69
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JOHN’S SELECTION®– FLÄSK
Vi gör skillnad för våra grisar och det är vi stolta över. Som ett led i
vårt arbete har vi investerat i förbättrade förhållanden för grisarna.
De har större utrymme att leva i, får foder av högre kvalitet samt
ökad tillsyn. Och resultatet låter inte vänta på sig – John’s Selections
grisar är friskare och behöver minimalt med antibiotika. Som ett
slutgiltigt bevis på att grisarna mår riktigt bra får de behålla sina
svansar. Via vår anslutning till Sojadialogen (sojadialogen.se) garanterar vi också en hållbar sojaproduktion. Så från och med nu är alla
kotletter, karréer och skinkor producerade på detta sätt.
John’s Selection – ett fläsk du kan erbjuda dina gäster med gott samvete.

www.norvida.se

4

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

Kött & www.norvida.se
chark
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Biff med kappa 4+
Lev art nr 8212

109 kr/kg

Oxfilé 1,8+

Lev art nr 8221

Entrecote 2+

Lev art nr 8226

219 kr/kg

119 kr/kg

NATURKÖTT® – NÖT
All produktion av Naturkött® kommer från djur som lever hela sina liv utomhus, och med gräs som
huvudsaklig föda. Djuren är främst Nelore, Brasiliens dominerande köttras, vilka under dessa förutsättningar
ger ett mycket smakrikt kött med tydlig gräskaraktär. Naturkött® bygger på vår unika standard, från urval av djur
till färdigpackad vara, med fokus på jämn kvalitet och hållbarhet. Förädlingen kontrolleras varje vecka
av Norvidas anställda i Brasilien och ingen produktion sker i regnskogsområden.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Kött & chark
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”DIN MIDDAG.
MIN FRAMTID.”
KÖP SVENSKT KÖTT FÖR
ÖPPNA LANDSKAP, UNIK
DJUROMSORG OCH
SVERIGES FRAMTID.

s
Rapsgri 8750

7195

KR/KG

BENFRI KOTLETT
Svensk Rapsgris®
Ca 3,3 kg x 5. Ca 16,5 kg/krt.
Art nr: 407421

Nöt
FRANSYSKA
Ca 4,8 kg x 2.
Ca 9,6 kg/krt.
Art nr: 423663

6595

KR/KG

KARRÉ
Svensk Rapsgris®
Ca 2,2 kg x 3. Ca 6,6 kg/krt.
Art nr: 407401

8750
KR/KG

KR/KG

FLÄSKSIDA
Svensk Rapsgris®
Ca 4 kg x 2. Ca 8 kg/krt.
Art nr: 407451

Färs
NÖTFÄRS 10%
Ca 2,5 kg x 4.
10 kg/krt.
Art nr: 425790

HKSCANFOODSERVICE.SE

6

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

9495
KR/KG

Fågel

Grosshandlarn nr. 1 KEGES | kampanjveckor 2-4

Goda, Nyttiga & Klimatsmarta
Kycklingerbjudanden!
44,95

99,95

kr/kg

kr/kg

Nyhet!
Kycklingburgare Crispy 90 g
•

•

DRUMSTICKS GRILLKRYDDA
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 1734
Pris/krt: 269,70 kr

KYCKLINGBURGARE, CRISPY 90 G
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 7250
Pris/krt: 599,70 kr

75,95

99,95

kr/kg

KYCKLINGLÅRFILÉ UTAN
SKINN
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 1253
Pris/krt: 455,70 kr

Krispigt panerad kycklingburgare
med en ris- och majspanad inget tillsatt gluten.
Ätklar - bara att värma.

kr/kg

MAJSKYCKLINGBRÖSTFILÉ
MED SKINN
Fryst, rå 2 x 2 kg/krt.
Bnr: 1158
Pris/krt: 399,80 kr

56,95
kr/kg

KYCKLINGFÄRS

Fryst, rå 2 x 1,8 kg/krt.
Bnr: 1313
Pris/tråg: 102,51 kr

www.guldfageln.se/foodservice
Guldfågeln_SvenskCaterP1_2019_180x254mm.indd 1

2018-12-11 11:08:59

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Fågel
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Grillad Kycklingfilé

art.nr. 5975
Fryst, skivad, 5 mm,
2,5 kg/påse, Thailand
lev.art.nr. 320030
x-pris 178.95/PÅS

6995
/ KG

Grillad Kycklingfilé

art.nr. 5980
Fryst, utan skinn,
110-130 g, 2,5 kg/påse,
Thailand
lev.art.nr. 320037
x-pris 173.75/PÅS

6995
/ KG

Grillad Kycklinginnerfilé
art.nr. 5979
Fryst, hel, utan skinn,
2,5 kg/påse, Thailand
lev.art.nr. 320035
x-pris 131.30/PÅS

6995
/ KG

Färdigmat
Lasagne Bolognese

art.nr. 11501
Fryst, 16x310 g/krt
lev.art.nr. 70002397

8

31995

/ KRT

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.
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DET BÄSTA FRÅN HAVET

MSC-C-50132

Fågel

Fisk och skaldjur med
detta märke kommer
från ett MSC-certifierat
hållbart fiske.
www.msc.org/se

Kla
ssi
sk

Art nr: 20168

Art nr: 87313

122

Benfri, styckfryst
120-180 g/st
5 kg/krt, 364:75 /krt
Lev. art. nr: 7189

95

/kg

7295

/kg

FISKTÄRNINGAR AV SEJ, MSC

SEJFILÉ, MSC

Art nr: 23408

Art nr: 87314
Benfri, styckfryst
125-250 g/st
5 kg/krt, 284:75 /krt
Lev. art. nr: 310

isk

KUMMELFILÉ MED SKINN

RYGGFILÉ AV TORSK, MSC
Skinn- och benfri, styckfryst
120-160 g/st
5 kg/krt, 614:75 /krt
Lev. art. nr: 220

vitf

56

Styckfrysta kuber
20x20x20 mm
5 kg/krt, 359:95 /krt
Lev. art. nr: 9137

95

/kg

7195

/kg

Enk
elfi
lé

URVATTNAD STEKSILLFILÉ, MSC

CHILENSK BLÅMUSSLA I SKAL, MSC

SEAFOOD FLAKES, MSC

Art nr: 27083

Art nr: 61160

Art nr: 68051

Utan skinn, av norsk fetsill
40-60 g/st
3,5 kg/hink (avrunnen vikt)
Lev. art. nr: 8114

260

95

/hink

Kokta, vakuumpackade
Från Chile
5x1 kg/krt
Lev. art. nr: 9213

56

95

/kg

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Med krabbsmak
Vakuumpackade
1 kg/påse
Lev. art. nr: 1166

4995
/st

Grosshandlarn nr. 1 KEGES | kampanjveckor 2-4
Frukt & grönt
FISK OCH SKALDJUR AV
HÖGSTA KVALITET
Bukettgrönsaker
art.nr. 42865
Babymorot, blomkål,
broccoli, 2x2,5 kg/krt
lev.art.nr. MZ45EG

111

50
/ KRT

FISK OCH SKALDJUR
AV HÖGSTA KVALITET

JO FOOD AB
Vi är ett en fullsortimentsgrossist av fisk, skaldjur och seafood, ett
familjeföretag med 30 år i branschen. Med kontor och stort fryslager i
Fiskehamnen, Göteborg, finns JO Food mitt i händelsernas centrum när det
gäller import och export av fisk och skaldjur.

Sjöfryst

KVALITET & HÅLLBARHET
Våra produkter präglas av kvalitet, mångfald och hållbarhet i
hela värdekedjan viket gjort JO Food till en erkänd leverantör av
premiumprodukter.

Wokmix Big Cut
art.nr. 42870
Broccoli, blomkål, morot,
röd paprika, minimajs
2x2,5 kg/krt
lev.art.nr. MBW5EG

9550

FÖRNYELSE & UTVECKLING
Vårt frysta och kylda sortiment är i ständig förnyelse och utvecklas
kontinuerligt med nya produkter och partners över hel världen.
KUNDNYTTA & ENGAGEMANG
Vårt erbjudande, våra produkter och omsorg för våra kunder att alltid vara
det bästa alternativet har gjort oss till partner för många inom grossist-,
detaljhandel och storköksmarknaden.

/ KRT

CK
UPPTÄ HOP
BS
E
W
R
E
VÅ
T ER . S

Fjällröding
filé

Gösfilé

Kapkummelfilé

100/200g med skinn,
pbi A-sort
Salvelinus alpinus

120/170g med skinn
Sander lucioperca

110/170g Skinn- och benfri
MSC, Sjöfryst
Merluccius capensis

Art.nr. 77474
5 kg/kart

Art.nr. 82965
4,5 kg/kart

Art.nr. 82967
7 kg/kart

126,50 kr/kg

85,95 kr/kg

159,95 kr/kg
799,75 kr/kart

KCA
SVENS

JO FOOD AB
FISKHAMNSPIREN 1, 414 58 GÖTEBORG.
WWW.JOFOOD.SE

569,25 kr/kart

A PART OF

IP

CERTIFIERAD
PRODUKTION

IP 16-25717

Annons branschtidning A4+3.indd 1

2017-09-06 17:34

TRENDRAPPORT

Fisk och skaldjur

BLIR VEGO

De vegetariska alternativen till kött blir allt fler,
nu är det dags för fisk och skaldjur. Nyligen
lanserade flera märken “fiskpinnar” på
marknaden, bland annat gjorda på veteeller svampprotein. “Räkor” kan göras av
konjaksrot eller alger. “Rå tonfisk” kan göras
av tomat och användas till sashimi och poke bowls.
Sushi med olika typer av svamp, pumpor och rotfrukter
är också populärt. Svamp och aubergine kan läggas in
och smaksättas på samma sätt som sill. Kaviar i alla
former, rom, pärlor och pålägg, har sedan länge gjorts på
extrakt från havstång.

10

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

601,65 kr/kart

Frukt & grönt
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WE MAKE

healthy

YUMMY

VEGGO-CARPACCIO
PÅ BLODAPELSIN
Följ den innovativa veggo-trenden
och servera en uppfriskande
apelsincarpaccio till förrätt. Varva
blodapelsin och tunt skurna rödbetor.
Toppa carpaccion med chevré,
nymald peppar, ringlad honung,
ätbara blommor och
myntablad.

ÄPPLE

KLYFTAD 40X60G, SE
ART NR: 933

525
/st

208.50 kr
/lådan

SESAMPICKLADE
GRÖNSAKER
2KG, SE. ART NR: 8044

25
69/kg

138.50 kr
/lådan

BLODAPELSIN

MANDELPOTATIS

VITLÖK

50
16/kg

50
12/kg

50
88/kg

15KG, IT
ART NR: 27344106

EKO

TVÄTTAD, 10KG, SE
ART NR: 18227502

EKO

BLEKSELLERI

PAPAYA

KÅLROT

ENOKI SVAMP

2150
/st

1050
/st

1850
/kg

1450
/st

STYCKMÄRKTA, 10 ST, ES
ART NR: 111232108

SKALAD, 10X1KG, CN
ART NR: 15188302

ÄTMOGEN, 9ST, BR
ART NR: 28380545

5KG, SE
ART NR: 20249402

10X100G, KR
ART NR: 22291221

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

ENDIVESALLAD

RÖD, 3KG, NL
ART NR: 21272001

10050/kg

Frukt & grönt
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Haricots Verts

4550

art.nr. 43933
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr. BH3610

/ PÅS

Broccolibuketter
art.nr. 42864
Fryst, 2x2,5 kg
lev.art.nr. BR15EG

10950
/ KRT

Gröna Sojabönor
art.nr. 45588
Fryst, 1 kg
lev.art.nr. 1970

Ärtor Gröna

art.nr. 43518
Fryst, skandinaviska
2x2,5 kg
lev.art.nr. EK45EG

12

5150
/ PÅS

8450
/ KRT

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

Hållbarhet
TEM A

Zero Waste

Trenden som sprider sig

Från matsvinn
till matvinst!
Gott & Hållbart

Tips från Restaurang Kummin

T EM A • H Å LLB A R HET

- Någonstans i Sverige K UMMIN SERVER AR

Gott och hållbart
Restaurang Kummin är med sin lunchservering, konferensmat och catering en av de största
aktörerna inom restaurang i Umeå. Köket är KRAV-certifierat och hållbarhet är ledstjärna
genom hela verksamheten. Joakim Djerf, ägare och kock delar med sig av tips och tankar.
Precis utanför stadskärnan ligger
Restaurang Kummin och här serveras
buffélunch redan från 10:30. Gästerna är
allt från byggarbetare och brandmän till
kontorsfolk och skolpersonal. Konceptet
har sedan starten 2005 varit god mat
från grunden.
Buffélunch med det lilla extra
Lunchbufféerna följer ett sju veckors
rullande schema.
– Vi serverar allt gott vi kan komma
på, från svensk husman till världens kök.
Ambitionen är att överraska gästerna
genom att göra det lilla extra, säger
Joakim. Ett exempel på det är att alla
bröd och bakverk bakas i egna köket.
– Det är både roligt för oss och
uppskattas av gästerna, säger han.
När man arbetar hållbart har bufféer
många fördelar.
– Dels ger det lite svinn, våra gäster
kastar väldigt lite mat. Dels är det

14

lätt att ta till vara på. Den mat som
förbereds men inte serveras, ställs ut
som en bonus dagen därpå. Dessutom
är det smidigt och kräver mindre jobb
av personalen, berättar Joakim.
KRAV ger inspiration
– Vi vill vara ett hållbart företag i så
många led som möjligt, säger Joakim.
Han menar att det är viktigt att ta de
steg man kan för att inspirera gäster och
personal till mer hållbara val. 2014 blev
Kummins kök KRAV-certifierat, vilket
innebär att de i största möjliga mån
använder KRAV-märkta råvaror och
livsmedel. Samtidigt passade de på att
byta ut sina dieseldrivna cateringbilar
till elbilar. Miljötänket är en naturlig
del av det dagliga arbetet genom till
exempel återvinning och samarbete
med lokala leverantörer.
– Certifieringen tvingade oss att
tänka igenom hela vår process och val

av råvaror, det var en nyttig erfarenhet,
berättar han.
Råvarorna kan vara lite dyrare men
är bättre på många sätt eftersom de är
ekologiska och utan onödiga tillsatser.
– Ibland köper vi också in så kallade
”fula” grönsaker eller råvaror med kort
hållbarhet och omvandlar dem från
miljöbelastning till resurs. En rolig
utmaning för kreativiteten och ett
extra tillskott på buffén, säger han.
Värderingar grunden för allt
Joakim lyfter att sunda värderingar är
grunden i ett hållbart företag, därför
arbetar Kummin också med social
hållbarhet. En del är att överbliven mat
skänks till behövande, en annan är att
de ger människor en chans.
– Se varje människa, det finns resurser
i alla, säger Joakim.
Kummin tar gärna emot personer
som vill provjobba, arbetsträna eller

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

Grosshandlarn nr. 12 | Kampanjveckor 49-52

FEST LIGT N YÅ R SFIR A N DE

Joakims tre tips för dig
som vill arbeta mer hållbart.
kummincatering

Våga välja hållbara råvaror. De kan vara lite dyrare
men de är bättre för både miljö och människor, även
de som arbetar med produktionen.
Sunda värderingar. Man måste fråga sig om man
lever som man lär? Skulle vi servera samma mat
till våra barn? Är det livsmedel utan tillsatser?
Månar vi om gästernas hälsa?

praktisera. Han menar att det kan göra stor
skillnad för den enskilda människan att ha
ett arbete att gå till och känna sig behövd.
Det är viktigt att alla i personalen behandlar
varandra väl och har en trevlig jargong.
– Att vara företagare är ett fint verktyg för
att kunna påverka samhället, det får gärna
ta av det ekonomiska resultatet om man
kan göra bra saker, säger han.

Ta till vara. Koka egen buljong på grönsaksrester
istället för att slänga. Spara styckdelar som blir
över och gör egen korv. Koka saft på frukt och
bär som börjar tappa glansen.

KRAV-märket är Sveriges mest kända
miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk
grund med särskilt höga krav på djuromsorg,
hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Från matsvinn
till matvinst
Det är inte alltid lätt att förutsäga hur mycket
mat som kommer att gå åt på en restaurang.
Ibland köps det in mer råvaror än vad som
behövs, andra gånger preppas det för mycket.
Genom kreativa och smarta lösningar går det
att ta vara på alla råvaror och minska matsvinnet. Då utnyttjas naturens resurser på ett
bättre sätt. Dessutom kan det bli lönsamt.

Mer av morötter

•
•
•

16

Rosta överblivna morötter och
gör hummus på dem. Servera
till gårdagens bröd som rostats
med olja. Gör hummusen lite
lösare och använd den till dekor
i fina upplägg.
Småbitar av morötter kan
användas i soppa, gärna ihop
med ingefära och kokosmjölk.
Servera i små glas på lunchbuffén eller som extra förrätt.
Rivna morötter kan användas i
morotskaka, morotsmarmelad
eller i en klassisk bolongese.

Ekologiska skal, Använd frysen
blast och stammar Frys in överblivna rester av lök,

•
•
•

Skalen från potatis kan tvättas
och friteras för att bli snacks
eller dekor.
Blast från rödbeta och blomkål
kan stekas lätt i olivolja och
kryddas med flingsalt.
Stammen på broccoli kan slantas
ner i soppa eller skäras tunt med
mandolin och syras.

•
•
•

grönsaker, rotfrukter, räk- och
kräftskal. Koka egen buljong
med kryddor. Använd i soppor
och såser.

Färska örter kan vissna snabbt.
Klipp av dem med stjälkar och
allt. Samla ihop en större mängd
i frysen. Mixa ner och använd
till pesto, örtsmör eller örtolja.
Överblivna bär eller mogen frukt
kan frysas in i bitar och användas
till smoothies. Fungerar också bra
i glass, sorbet eller dessertsåser.

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

Köttfärsbiffar med
röda bönor och
blomkålscouscous
Dryga ut köttet med vegetabiliska proteiner,
ett enkelt och gott sätt att äta mer klimatsmart!
Den här färgsprakande salladen är full av smak och
bra energi som gör dig glad. Välj blandfärs istället
för nötfärs så får rätten lägre klimatpåverkan.

Ingredienser (4 pers)
150 g Apetina® vitost
400 g blandfärs
1 burk kidneybönor, ca 400 g
1⁄2 rödlök
1⁄2 tsk salt
2 krm malen svartpeppar
1⁄2 dl vatten
1 msk Arla® Svenskt Smör
Blomkålscouscous:
500 g färsk blomkål
1 liter vatten
1⁄2 tsk salt
2 msk Arla® Svenskt Smör
Topping:
1 rödbeta
30 g babyspenat eller manoldskott
2 msk pumpakärnor

Gör så här!

BLANDFÄRS

art.nr. 68584
Färsk, 70/30, vac, ca 3 kg, EU
lev.art.nr. 68584

46

95

/KG

Häll av och skölj bönorna. Mosa hälften och blanda
med färsen i en bunke. Skala och hacka rödlöken.
Tärna hälften av osten fint. Blanda lök, ost, salt,
peppar och vatten med färsen. Forma till 8 biffar.
Riv blomkålen på ett rivjärn. Koka upp vatten
och salt. Lägg i blomkålen och låt koka upp.
Häll av vattnet och rör ner smöret. Skala och
skölj rödbetan. Strimla eller riv den grovt.
Stek biffarna i smör i en stekpanna 2–3 min på
varje sida. Lägg upp blomkålscouscous på ett
fat och toppa med riven rödbeta, mangoldskott
och resten av bönorna. Smula över osten och strö
över pumpakärnorna. Servera till biffarna.
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Zero Waste
Efterfrågan på hållbara erbjudanden i restaurangbranschen
ökar, likaså aktörer som tar miljötänket hela vägen. Tankarna
kring zero waste blir allt mer attraktiva över hela världen.
Ambitionen är att generera minimalt med avfall genom att
tänka återanvändning och återvinning i allt. Värderingar
som respekt för naturen och råvaror får ofta genomsyra
verksamheten. Goda samarbeten med lokala företagare är
också viktigt för att få allt att fungera. Här lyfter vi några
intressanta lösningar från zero waste-restauranger.
Råvarorna som används är lokalt producerade, ekologiska
och i säsong. Alla delar används och mycket på menyerna
är vegetariskt. Fula och bortsorterade grönsaker ses som
en resurs och förädlas till matupplevelser. Ofta tar man
inspiration från gamla tekniker som att fermentera, sylta
och lägga in för att öka matens hållbarhet. Vissa rester

blir soppor och buljonger, andra blir smaksättare i drycker
och cocktails. Överblivet bröd och kaffe kan användas för
att brygga öl. Rårivna rotfrukter används i bakning eller
pastasås. Det organiska avfall som ändå blir komposteras
till jord och får ge näring till nya grödor i kretsloppet.
Alla förpackningar i kartong, plast, glas och metall återvinns.
Eventuella förpackningar som restaurangen erbjuder sina
gäster är återvinningsbara, helst komposterbara, allra helst
återanvändbara som klassiska matlådor och flergångsmuggar.
Lokalerna är ofta inredda med återvunna och naturliga
material. Man lagar hellre än köper nytt. Värmen från ugnar
och grillar återanvänds till uppvärmning. Energieffektiva
köksmaskiner och armaturer installeras, elen kommer från
egna solcellspaneler. Man försöker också att minimera sin
vattenförbrukning.

VILKA STEG KAN ER VERKSAMHET
TA FÖR ATT KOMMA NÄRMARE
ZERO WASTE?
Behöver ni någon att bolla med?
Prata med er lokala Svensk Cater-kontakt.
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

Smarta lösningar gör
överblivet till resurser

Gott och blandat i
dessertburkar

Ge ensamma bitar av mjuka kakor och
kladdkakor nytt liv i dessertburkar.
Varva mindre bitar eller smulor av kakor
med grädde, färsk frukt och bär. Toppa
med maränger och riven choklad.

När maten väl blivit lagad finns det
också sätt att rädda den från att
bli svinn. Använd den till nya rätter
eller sälj på nya och smarta sätt.
Ta hjälp av appar där användarna kan hitta er
och hjälpa till att rädda maten.
Erbjud gästerna att ta med rester från tallriken i
en "doggy bag". På så sätt tar de också med sig
upplevelsen av er.
Dagens lunch i utökad version. Sälj färdiga lunchportioner till reducerat pris under eftermiddagen.
SALLADSSKÅL
art.nr. 80144

Rektangulär,
Bagasse 950 ml, 75 st/pkt
lev.art.nr. 133212

LOCK TILL
SALLADSSKÅL
art.nr. 80146

Rektangulär,
Bagasse 950 ml, 75 st/pkt
lev.art.nr. 133213

15995

/PKT

17995

/PKT

Gårdagens på mackan
Färdiglagat som inte serverats kan få nytt liv på matiga
mackor. Skär upp lax, kyckling eller rökt kött som pålägg.
Eller skär i mindre bitar, blanda med färska kryddor
och majonnäs till lyxiga röror. Ställ ut på lunchbuffén
eller gör mackor och sälj som “Dagens special” så långt
lagret räcker. Roligt och överraskande för gästerna!

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Hela världens mat från

SVENSK CATER
Vi bjuder på mattrender från hela världen, kom
och smaka. Våra leverantörer visar också hur du
kan sätta ihop en internationell meny med svenska
råvaror, allt för att locka en ständigt växande grupp
av nyfikna och medvetna matgäster.

VÄLKOMMEN TILL

MONTER M10

FASTFOOD &

CAFÉMÄSSAN

30 JAN - 31 JAN
KISTAMÄSSAN

VINN FINA
PRISER I VÅR
MONTER!
Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

Grosshandlarn nr. 1 KEGES | kampanjveckor 2-4

Frukt & grönt

Pommes Extra Coated

art.nr. 80537
Fryst, 10 mm,
4x2,5 kg/krt
lev.art.nr. 947.04.00

11995

/ KRT

Pommes med Skal
art.nr. 76843
Fryst, rustic fries,
5x2,5 kg/krt,
solrosolja, Holland
lev.art.nr. 237.02.00

13950
/ KRT

Potatisklyftor med Skal
art.nr. 89901
Fryst, 2,5 kg,
solrosolja, Holland
lev.art.nr. 338.01.00

Avocado

art.nr. 34533
Fryst, tärnad, 5x1 kg
lev.art.nr. 1933

10995

/ PÅS

10750

Bladspenat

art.nr. 43512
Lösfryst, 4x2,5 kg
lev.art.nr. S5B610

/ PKT

4695

/ PÅS

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Frukt & grönt

Grosshandlarn nr. 1 KEGES | kampanjveckor 2-4

Potatisgratäng

art.nr. 49036
Färsk, med vitlök, 2 kg
lev.art.nr. 135383

5895

/ PÅS

TRENDRAPPORT

TILLBAKA TILL

RÖTTERNA

Samtidigt som vi älskar att utforska nya
kök från andra delar av världen växer också
intresset för de svenska mattraditionerna.
Sajten matkult.se samlar gamla recept och
historia kring råvaror och rätter som till
exempel ostkaka, kålrötter och svagdricka.
En gammal kulturväxt är gråärter, de har
tidigare odlats i hela landet och använts till
gröt och mjöl. Nu undersöks det om de kan
ersätta sojan som ett närproducerat
protein i olika halvfabrikat.
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

Grosshandlarn nr. 1 KEGES | kampanjveckor 2-4

Tagliatelle

art.nr. 73242
Fryst, nystan, 5 kg/krt
lev.art.nr. 693821
x-pris 322.50/KRT

Kolonial

6450
/ KG

Tortelloni Quinoa/
Spenat
art.nr. 76854
Fryst, vegansk,
2 kg/påse
lev.art.nr. 894622

14095

/ PÅS

DILUCA FOODSERVICE.SE

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Ost, ägg & mejeri
Gratängost

9550

art.nr. 38138
Riven, 28%, 6x2 kg
lev.art.nr. 145000

Ostcreme

art.nr. 83831
Mild, 24%, 2 kg
lev.art.nr. 68541

Grosshandlarn nr. 1 KEGES | kampanjveckor 2-4

/ PÅS

12795
/ST

Västerbottensost
art.nr. 38605
Riven, 2 kg
lev.art.nr. 60430
x-pris 337.00/PÅS

16850
/ KG

Wästgöta Kloster
art.nr. 38056
Skivad, svart, 6x1 kg
lev.art.nr. 112994
x-pris 599.70/KRT

Chevre

art.nr. 76581
Getost, ca 1 kg
lev.art.nr. 76581

Mozzarella filé
art.nr. 32182
Ca 3 kg, Tyskland
lev.art.nr. 32182

Mozzarella
art.nr. 32178
1 kg, Tyskland
lev.art.nr. 32178
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9995
/ KG

9995
/ KG

4995
/ KG

6995
/ST

Billingeost
art.nr. 61607
Filé, 26%, ca 5 kg
lev.art.nr. 701553

Gouda filé

art.nr. 32027
28%, ca 3 kg, Tyskland
lev.art.nr. 32027

9795
/ KG

4495
/ KG

Buffel Mozzarella
art.nr. 59893
125 g, Italien
lev.art.nr. 59893

1695
/ST

Mozzarella/Cheddar
art.nr. 75970
80/20, riven, 2 kg
lev.art.nr. 75970

12995

/ PÅSE

Cambozola
art.nr. 15111
400 g, 31%
lev.art.nr. 15111

Gouda skivad
art.nr. 32043
2 rad, 1 kg
lev.art.nr. 32043

5995
/ST

5495

/ PKT

Peccorino Romano
art.nr. 32122
Får, ca 1 kg, Italien
lev.art.nr. 32122

Salladsost
art.nr. 75964
1,8 kg, Tyskland
lev.art.nr. 75964

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

13995
/ KG

11495

/ HINK

ZAXOS

Ost, ägg & mejeri

Grosshandlarn nr. 1 KEGES | kampanjveckor 2-4

Turkisk yoghurt är perfekt
till kalla såser och röror
GREMOLATAYOGHURT
10 PORTIONER

8 dl Salakis Turkisk Yoghurt
3 st citroner
2 dl hackad bladpersilja
½ dl olivolja
3 st vitlöksklyftor
salt och peppar
Lägg yoghurten i en skål. Riv zest från citron
och häll i tillsammans med bladpersilja,
olivolja och pressad vitlök. Smaka av med
salt och peppar.

TAHINIYOGHURT
MED CITRON
10 PORTIONER

8 dl Salakis Turkisk Yoghurt
½ dl tahini
3 st vitlöksklyftor
2 st citroner, zest
salt och peppar
Rör ihop yoghurten med thahini, pressad
vitlök och zest från citron. Smaka av med
salt och peppar.

SALAKIS TURKISK YOGHURT
1 KG/5 KG

En yoghurt med behaglig syrlighet och en härligt krämig
konsistens. Använd i kalla såser och röror, eller servera
med frukt och bär till frukost eller mellanmål. Fetthalt
10%.
Art.nr 1 kg: 63556
Art.nr 5 kg: 63493

23,50:–/hink

113,50:–/hink

LINDAHLS KVARG NATURELL

Kvarg är en proteinrik färskost som passar utmärkt i
bakning, dessert och kalla såser. Levereras i praktiska
tvåkiloshinkar. Fetthalt 9,2%. 2 kg.
Art.nr: 22217

113,50:–/hink

LINDAHLS CRÈME FRAICHE

LINDAHLS GRÄDDFIL

Gräddfil är en syrad grädde som har en lätt och krämig
konsistens. Den passar bäst att serveras kall och är en
god bas till dippsåser och röror. Fetthalt 10%. 5 kg.
Art.nr: 6696

139,50:–/hink

Lindahls crème fraiche har en krämig
konsistens och en frisk syrlighet. Crème
fraichen är kokbar och passar utmärkt i alla
former av matlagning. Fetthalt 20%. 2,5 kg.
Art.nr: 14133

126,95:–/hink

Besök oss på storhushall.skanemejerier.se

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Ost, ägg & mejeri
Vispgrädde

art.nr. 62330
40%, 1 L
lev.art.nr. 7276

Grosshandlarn nr. 1 KEGES | kampanjveckor 2-4

3995
/ST

Cottage Cheese Red
Label
art.nr. 64107
Naturell, 4%, 3 kg
lev.art.nr. 7418

10795

/ HINK

Bröd & bakverk
Trehörning

art.nr. 55961
Frys, förskuren,
grov, 50x100 g
lev.art.nr. 8516

34495

Caesar
salladsdressing 2,5 kg

109,95 kr/hink

Mango Curry
salladsdressing 2,5 kg

98,50 kr/hink

Rhode Island
salladsdresing 2,5 kg

94,95 kr/hink

Vinaigrette
salladsdressing 2,5 kg

109,95 kr/hink

art.nr. 29366

art.nr. 61081

art.nr. 61820

art.nr. 46759
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/ KRT

SMAKGLÄDJE
SOM FÖRGYLLER!

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

Bröd & bakverk

Bröd är
till för att
njutas!
Grosshandlarn nr. 1 KEGES | kampanjveckor 2-4

Doften av nybakat väcker våra sinnen och inte minst aptiten. I våra
mixlådor hittar du härligt goda frallor – bara att tina, grädda och duka
fram. Och alla mår gott av något extra gott, så glöm inte att bulla upp
med härligt goda munkar!

HAMBURGERBRÖD
MED SESAMFRÖ (56 g)
72 st per kartong
Art nr 3506

/styck

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

6,25

DONUT
CHOKLAD (58 g)
48 st per kartong
Art nr 62869

2,08

MISS MARBLE
RAZZ (72 g)
48 st per kartong
Art nr 200165

3,33
/styck

2,31

2,05

/styck

PORTIONSBRÖD SOFT
MINI MIXLÅDA (27 g)

100 st per kartong
20 st av varje sort
Art nr 22094000

72 st per kartong
18 st av varje sort
Art nr 12414000

2,75

/styck

18,50
/styck

/styck

PITABRÖD (80 g)

TOR (450 g)

96 st per kartong
Art nr 29004967

20 st per kartong
Art nr 4451

2,75

/styck

6,69

2,59

/styck

PORTIONSBRÖD RUSTIK
MINI MIXLÅDA (33 g)

/styck

17,95

6,90

/styck

/styck

/styck

RUSTIK
LANTFRANSKA (80 g)

RUSTIK GROV
LANTFRANSKA (80 g)

TREHÖRNING
GROV (100 g)

SURDEGSBAGUETTE
58 cm (440 g)

80 st per kartong
Art nr 5120

80 st per kartong
Art nr 775121

50 st per kartong
Art nr 8516

22 st per kartong
Art nr 4400

Tips, recept och idéer hittar du på
Upptäck vår webshop på svenskcater.se
lantmannen-unibake.se

Glass & Desserter
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TRENDRAPPORT

HYPERLOKAL
ODLING FORTSÄTTER

VÄXA

Efterfrågan på närproducerad mat ökar, likaså
restauranger som odlar grönt på tak, bakgårdar
och egna täppor. Den som inte har tillgång till
marky ta kan prova hydroponisk odling, alltså
att odla i vatten. En välbeprövad teknik som
nu tillämpas på olika system för att främja
småskalig odling inomhus. Färska kryddor,
sallad och mikrogrönt är några exempel som
direkt kan bidra till menyns gröna upplevelse.
Odlingen ska gärna placeras så att gästerna kan
se maten växa, ett inslag som både är vackert
och stärker hållbarhetsprofilen.

Bindi

Följ oss på
Instagram

Klassiska italienska
tårtor sedan 1943
perfekt till stora
som små bufféer.

34136 Tiramisù big
34137 Tiramisùtårta
34118 Cheesecake smultron
34608 Cheesecake key lime
34121 Citronmarängtårta
34120 Citronmoussetårta

28

och ta del av tips
och inspiration!

@svenskcaterab

34186 Chokladtårta triology
34198 Chokladtårta temptation
34184 Chokladfondanttårta
34119 Chokladmoussetårta
34132 Schwartzwaldtårta
34133 Skogsbärstårta
34149 Torta della nonna

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

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

TRIO CHOKLAD I GLAS
Luftig chokladdessert med nougatine.
Portionsdessert i glas. Frysvara.

CHOKLADMOUSSETÅRTA
En klassisk mörk chokladmoussetårta.
14-16 portioner/tårta. Frysvara.

ART 34133
1300 g tårta

ART 34265
9x110 g. Pris/krt: 274:95

ART 34119
1400 g tårta

Pris/tårta:

Pris/st

Pris/tårta:

19400

3055

BULGUR
Det vita vetet har samma näringsvärde
som fullkornet men är något mildare
i smaken. Bulgur används bl.a. som
varmrättstillbehör och i sallader.

RISOTTORIS ARBORIO
Är det vanligast av risen i Italien.
Ett rundkornigt risottoris.
Används framför allt till
lite rustikare rätter.

ART 40101
5 kg påse. Pris/st 98:50

ART 41101
2 kg påse. Pris/st: 115:02

Pris/kr

Pris/kg

1970

19995

YOGURTGLASS SKOGSBÄR
Yoghurtglass med skogsbär levereras
i portionsglas. Frysvara.
ART 34233
6x100 g. Pris/krt: 175:95
Pris/st

5751

2933

TRYFFELOLJA
En mycket koncentrerad och dryg tryffelolja smaksatt med
svart tryffelarom från producenten Plantin. Oljan används
i alla anrättningar där tryffel passar.

CHAMPAGNE ARDENNE
VITVINSVINÄGER
En rund och mjuk vinäger på vin från ChampagneArdenne. Lagrad på ekfat i minst ett år.

ART 10209
250 ml flaska

ART 11501
500 ml flaska

Pris/st

Pris/st

21995
Upptäck vår webshop på svenskcater.se

5850
29

Dryck
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54374
Kaffe BKI mellanrostat
100 g

75,-

/kg

44895 /krt

Tuborg Guld

art.nr. 54680
15x50 cl/back
lev.art.nr. 21518
x-pris 187.50/BACK

1250

50655
Kaffe Krögarns mörkrostat
100 g

77,-

/kg

46195 /krt

/ST

www.bki-kaffe.se

Vi har samlat hela branschens
inspirationsmaterial på ett och
samma ställe, Catershare™

webbs

52.000
hop m

artikl

ed

ar

Gå in och frossa bland läckra recept
eller dyk ner bland våra 52.000
artiklar och hitta rätt varor för att
förverkliga dina visioner.
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Allt börjar på
SVENSKCATER.SE

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

Dryck
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© 2018 The Coca-Cola Company.

FESTEN BÖRJAR HÄR

GLAS 33cl

Fanta
Orange

Coca Cola
Classic

Coca Cola
Zero

Coca Cola Bonaqua
Light
Naturell

Bonaqua
Citron Lime

Art.nr.

50033

46734

46732

46735

49836

49692

Pris

199,95 kr

199,95 kr

199,95 kr

199,95 kr

99,95 kr

99,95 kr

79,20
kr/fla
(e xkl. k
pa nt)

Art.nr

Produkt

57771
57770
85680
74455

Pepsi Regular 33cl burk
Pepsi Max 33cl burk
Pepsi Max Lime 33cl burk
Pepsi Max Ginger 33cl burk

Antal/kolli

Art.nr

Produkt

24 st
24 st
24 st
24 st

57769
38505
57772
19103

7Up 33cl burk
Mountain Dew 33cl burk
Zingo Orange 33cl burk
Zingo Tropical 33cl burk

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Antal/kolli
24 st
24 st
24 st
24 st
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PEASE är en helt ny vegansk råvara. Rik på protein från ärter och lätt att smaksätta för
grön, kreativ matlagning. Tack vare lågt utsläpp av CO2 är PEASE dessutom klimatsmart.
Upplev PEASE på findusfoodservices.se

STRIMLOR

PULLED

hel t ny
!
a
r
a
v
å
r
k
s
n
a
veg
Pease Strimlor
naturella

Pease Färs
naturell

3 kg, art. nr. 85647

2,6 kg, art. nr. 85646

3 kg, art. nr. 85648

120,91 kr/kg

107,65 kr/kg

87,96 kr/kg

1-18 KEGES • Produktion: Howdoyoudo Reklambyrå

Pease Pulled
vitlök och chili

FÄRS

