VECKA 6-8
4 FEBRUARI – 24 FEBRUARI

ERBJUDANDEN & SÄSONGSVAROR

Temainlaga:

VEGETARISKT

Halloumiburgare

Lokala
erbjudanden

art.nr. 75143
Färsk, 10x75 g
lev.art.nr. 97583

99

FÖR DIN REGION

DIN LOKALA MATGROSSIST
Upptäck vår webshop på svenskcater.se

95

/PKT

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

www.svenskcater.se

Mariette Engstrand
ekonom, Göteborg
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Jag hanterar Göteborgskontorets alla fakturor och
betalar de varor vi köper in till våra kunder, men
också sådant som el, kontorsmaterial och arbets
kläder. Har en del kundkontakt för att säkerställa att
allt blir rätt fakturerat och betalt. Jag ansvarar också
för vår centrala administration kring kedjan Rasta.
Håller koll på deras sortiment, att alla produkter
finns med och har rätt pris.
Vad är det bästa med ditt jobb?
Jobbet är både fritt och varierande. Det dyker alltid
upp något nytt och man lär sig saker hela tiden.
Började på Svensk Cater redan som 14-åring, då som
sommarjobbare. Sedan har jag arbetat som säljare i
15 år och nu som ekonom i fyra. Jag trivs jättebra!
Nämn något du gör på fritiden?
Då spelar jag fotboll i Göteborgsserien för 7-manna
lag och innebandy i Korpen. Det är väldigt roligt,
spelar mest för att träffa kompisar och hålla igång.
Favoritmat: Tacos på tortillabröd med sojafärs.
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Priserna gäller endast under kampanjperioden.
Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning och tryckfel.
Alla priser är exkl. moms och pant.

Kött & chark
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Lammfärs

art.nr. 78272
Fryst, 400 g,
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1390

Oxfilé

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

Kamben
art.nr. 19921
Fryst, Polen
lev.art.nr. 5522

Blandfärs

3995

art.nr. 67640
Färsk, 50/50,
vac, EU, ca 3 kg
lev.art.nr. 67640

/ PKT

4595
/ KG

Nötfärs

art.nr. 8405
Fryst, 10%, 6 kg/krt,
Polen
lev.art.nr. 3263
x-pris 329.95/KRT

5495
/ KG

18995
/ KG

4295
/ KG

RED

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Kött & chark
Ryggbiff

art.nr. 66230
Färsk, 4+, Grainfed,
4 kg/pkt, Uruguay
lev.art.nr. 215775
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21995
/ KG

Strimlad fransyska
art.nr. 68585
Färsk, vac,
EU, ca 3 kg
lev.art.nr. 68585

Entrecôte

art.nr. 49525
Färsk, 2,0+, Brasilien
lev.art.nr. 6369

Högrev

art.nr. 39517
Färsk, 5 kg, Polen
lev.art.nr. 1970

4

7195
/ KG

11995
/ KG

7395
/ KG

Högrev

art.nr. 67699
Färsk, Finland,
3,5 kg
lev.art.nr. 8803

7995
/ KG

Fläskfilé u huvud
art.nr. 8142
Fryst, putsad, EU
lev.art.nr. 8072

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

8995
/ KG

Kött & chark
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Salami

art.nr. 73118
Skivad, 500 g
lev.art.nr. 70717060

Chorizo

art.nr. 5470
150 g
lev.art.nr. 7069

Rökt skinka
art.nr. 73113
Skivad, 1 kg
lev.art.nr. 70717052

Rökt skinka
art.nr. 73114
Hel, 2,7 kg
lev.art.nr. 70717050

2995

/ PKT

Lufttorkad Skinka

art.nr. 4530
Luftikus, skivad,
500 g
lev.art.nr. 70942177

5995

/ PKT

Hushållsmedwurst
art.nr. 73117
Skivad, 500 g
lev.art.nr. 70717057

2995

/ PKT

4395
/ KG

5995

/ PKT

6195
/ KG

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.

Burgare

9995

9995

KR/KG

HAMBURGARE
90 G, STEKTA
60 st, 5,4 kg/krt.
Art nr: 298352

Nöt

HAMBURGARE
130 G, STEKTA
40 st, 5,2 kg/krt.
Art nr: 298353

119

95

KR/KG

FLANKSTEK
3 kg x 2 st, 6 kg/krt.
Art nr: 524835

7495

KR/KG

HAMBURGARE
90 G
48 st, 4,32 kg/krt.
Art nr: 298369

105

95

Gris

KR/KG

HÖGREV
Ca 4,5 kg x 2 st, ca 9 kg/krt.
Art nr: 421230

KR/KG

HAMBURGARE
150 G
24 st, 3,6 kg/krt.
Art nr: 298364

12995
KR/KG

GRISKIND
2,5 kg x 2 st, 5 kg/krt.
Art nr: 302903

HKSCANFOODSERVICE.SE

6

7495

KR/KG

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

VÄLKOMMEN SPRING CREEK
Nu lanserar vi Spring Creek, ett verkligt premiumkött för alla köttälskare. I södra Alberta,
hjärtat av den kanadensiska prärien, har Spring Creek sitt ursprung. Naturen här erbjuder stora
öppna ytor, rent vatten och frisk luft. De familjeägda gårdarna föder upp boskap med basen i Angus,
som ger förutsättningar att få fram ett kött med fin jämnhet i färg och form. Djuren slutuppföds på kornbaserat foder, grainfed, vilket möjliggör en riklig marmorering. I kombination med en hög klassning
(AA till Prime) garanterar detta ett smakrikt mört kött och nöjda middagsgäster!
Sedan snart tio år tillbaka importeras, inom en volymbegränsad kvot, högkvalitativt grainfed nötkött till Europa. Många restauranger har vant sig vid att erbjuda
spännande styckningsdetaljer, från framförallt USA,
Australien och Uruguay på menyn. Senaste året har importkvoten fyllts fortare, vilket skapat en utmaning att
erbjuda restaurangerna en jämn tillgång av färska varor.

För ett år sedan fick Kanada en egen exportkvot till
Europa för samma högkvalitativa kött. Norvida var
först ut med Heritage Angus-konceptet från Kanada
och lanserar nu Spring Creek. Vi ser en mycket positiv
attityd hos svenska konsumenter till det nya ursprunget
Kanada, och är väldigt stolta över den uppfödning och
kvalitet vi kan presentera.
Håkan Lager, Inköpsansvarig High Quality Beef, Norvida

Kontakta din köttleverantör med förfrågningar och välkommen att höra av dig till oss för mer information.

08-555 910 00 | www.norvida.se

www.norvida.se

Biff med kappa 4+
Lev art nr 8212

109 kr/kg

Oxfilé 1,8+

Lev art nr 8221

219 kr/kg

Entrecote 2+

Lev art nr 8226

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.

SNABBT, ENKELT OCH GOTT!

Fläskbog, rimmad, med sky,
sous vide, 2x ca 2,5 kg/krt
Artnr. 7905

7995

Kapkummelfilé 130-170g,

sprödbakad, MSC
5 kg/krt
Artnr. 1292

/kg

7790
/kg

NYHET!

NYHET!
Oxbringa, rimmad, med sky,
sous vide

2x ca 2,5 kg/krt, Artnr. 7912

Adzukibönor
5x1 kg/krt
Artnr. 1973

Torskfilé 140-160g,
sprödbakad, MSC
5 kg/krt, Artnr. 1230

10595

8399
/kg

/kg

5995
/kg

Mungbönor
5x1 kg/krt
Artnr. 1975

4895
/kg

Svarta bönor
5x1 kg/krt
Artnr. 1977

4850
/kg

TZAY sojabitar

TZAY sojaspett

33-35 g/st, 4x1 kg/krt
Artnr. 85349

14995
/kg

www.atriafoodservice.se

4x1 kg/krt
Artnr. 85348

12495
/kg

Fågel
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Klimatsmart Svensk Kyckling
från Guldfågeln!
114,95

79,99

kr/kg

KYCKLINGSPETT
GRILLKRYDDA

75,95

kr/kg

kr/kg

KYCKLINGLÅRFILÉ, STRIMLAD CHICKEN NUGGETS
Fryst, rå 2 x 3 kg/krt.
Bnr: 1307
Pris/krt: 479,95 kr

Fryst, ätklart 2 x 2,5 kg/krt.
Bnr: 2616
Pris/krt: 574,75 kr

26,95

99,95

kr/kg

DRUMSTICKS/KYCKLINGBEN
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 1700
Pris/krt: 161,70 kr

Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 7500
Pris/krt: 455,70 kr

kr/kg

SALLADSKYCKLING, GRILLAD,
TÄRNAD
Fryst, ätklart 2 x 3 kg/krt.
Bnr: 2645
Pris/krt: 599,70 kr

21,95
kr/kg

KYCKLINGKLUBBA, MÖRAD
Fryst, rå 5 x 2 kg/krt.
Bnr: 10222
Pris/tråg: 219,50 kr

www.guldfageln.se/foodservice
Guldfågeln_SvenskCaterP2_2019_180x254mm.indd 1

10

2019-01-14 10:59:05

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.
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Fågel

Kycklingbröstfilé

art.nr. 22075
Blockfryst, 140 g,
halal, 1,2% salt,
2 kg/påse, Thailand
lev.art.nr. 320016

10995

/ PÅS

Salladskyckling
art.nr. 5976
Grillad, tärnad,
12 mm, 2,5 kg/påse
lev.art.nr. 320071

17995

/ PÅS

TRENDRAPPORT

MAT SOM
MEDICIN
Nu börjar vi allt mer använda mat i medicinskt
syfte. Dels för att lindra och hindra åkommor
men också för att påverka och optimera kroppens
funktion, både fysiskt och mentalt. Flera nya
böcker finns på temat. Vi ser fler produkter
med både pre- och probiotika som gynnar
maghälsan. Många har koll på aminosyror,
omega-3, mineraler och vitaminer som
kan hålla hjärnan glad. Menyer visar
vad som är vego, mjölk- och glutenfritt.
Vissa restauranger låter gästen välja
ingredienser utefter sin egen hälsoprofil
för att maximera näringsintag och välmående.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Fisk & Skaldjur
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DET BÄSTA FRÅN HAVET

MSC-C-50132
Fisk och skaldjur med
detta märke kommer
från ett MSC-certifierat
hållbart fiske.
www.msc.org/se

NY

HET

!

HUMMERFOND, MSC
Art nr: 88805
Djupfryst, vakuumpåse
1000 g/påse
Lev. art. nr: 5443

RYGGFILÉ AV TORSK, MSC

HUMMERSSOPPA

9995

Art nr: 87313
Skinn- och benfri, styckfryst
120-160 g/st
5 kg/krt, 619:75 /krt
Lev. art. nr: 220

123

95

INGREDIENSER
2 påsar Feldt’s hummerfond
4 liter
vispgrädde
2 st
skivade gula lökar
3 st
vitlöksklyftor
20 g
dill eller krondill

/st

/kg

GÖR SÅ HÄR:
Fräs lök och vitlök i lite smör i gryta.
Tillsätt fonden och reducera bort ca 5 dl.
Tillsätt vispgrädden och koka ner till önskad smak.
Tillsätt dill/krondill och salt. Låt stå 20 minuter
utan värme. Sila av soppan och mixa
med stavmixer innan servering.

TORSKFILÉ, MSC

SJÖGRÄSSALLAD, Goma Wakame

FISKTÄRNINGAR av lax, torsk & sej

Art nr: 87308

Art nr: 5827

Art nr: 23345

Benfri, styckfryst
125-250 g/st
5 kg/krt, 574:75 /krt
Lev. art. nr: 212

114
Pri
svä
rd

95

/kg

95

Fryst sallad
1 kg/st
4x1 kg/krt
Lev. art. nr: 21050

95

Bra

vitf

isk

lun

/kg

Styckfrysta kuber
20x20x20 mm
5 kg/krt, 499:75 /krt
Lev. art. nr: 9136

9995

/kg

Kri
spi

gp
ana
d

chf

isk

KAPKUMMELFILÉ, MSC

SPRÖDBAKAD TORSK, MSC

SPRÖDBAKAD ALASKAFILÉ, MSC

Art nr: 23073

Art nr: 77116

Art nr: 58468

Skinn- & benfri, Shatterpackad
60-120 g/st
2x5 kg/krt, 899:50 /krt
Lev. art. nr: 104

89

95

/kg

Förstekt, av benfri torskfilé
135 g/st
5 kg/krt, 339:75 /krt
Lev. art. nr: 2331

67

95

/kg

Benfri, förstekt
140-170 g/st
5 kg/krt, 349:75 /krt
Lev. art. nr: 4316

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

6995

/kg

Fisk & Skaldjur
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OCH SKALDJUR AV
STA KVALITET

Torsk

FISK OCH SKALDJUR
AV HÖGSTA KVALITET

art.nr. 55134
Sprödbakad, 100 g
lev.art.nr. 153055100
x-pris 284.95/KRT

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
grade
gäller Sashimi
import och export
av fisk och skaldjur.
KVALITET & HÅLLBARHET
Våra produkter präglas av kvalitet, mångfald och hållbarhet i
hela värdekedjan viket gjort JO Food till en erkänd leverantör av
premiumprodukter.

Pangasiusfilé

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.

Laxburgare
125g Odlad i Norge
2 kg netto

Art.nr. 88382

129,98 kr/kg
259,95 kr/kart

Sprödbakad
stillahavsspättafilé

Stillahavstorskfilé

140-160g
5 kg netto

100-300g
4 kg netto

Lepidopsetta biliniata

Gadus macrocephalus

Art.nr. 74573

Art.nr. 82968

78,95 kr/kg

85,99 kr/kg

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

394,75 kr/kart

429,95 kr/kart

A PART OF

art.nr. 67610
Fryst, 120-170 g, 4 kg
lev.art.nr. 75175
x-pris 207.80/KRT

5695
/ KG

5195
/ KG

CK
UPPTÄ HOP
E BS
W
R
Å
SE
V
ATER .
KC
SVENS

IP

CERTIFIERAD
PRODUKTION

IP 16-25717

2017-09-06 17:34

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Frukt & grönt
Blomkål
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4495

art.nr. 42862
Fryst, 2x2,5 kg
lev.art.nr. BLR5EG
x-pris 89.95/KRT

/ KG

Rödlök

4995

art.nr. 1508
Fryst, skivad,
3-5 mm, 2,5 kg
lev.art.nr. ARC610

/ PÅS

Semitorkade tomater

9995

art.nr. 11030
Fryst, 1 kg
lev.art.nr. 809087

/ PÅS

Semitorkade tomater
art.nr. 45607
2 kg
lev.art.nr. 241862

23995

/ BURK

Soltorkade tomater
art.nr. 43606
Strimlad, 2,2 kg
lev.art.nr. 241810

21995

/ BURK

Halkidiki oliver

art.nr. 45606
Kärnfria, 1,85 kg
lev.art.nr. 241866

12995

Marinerad
kronärtskocka
art.nr. 3074
1 kg
lev.art.nr. 241872

14

/ BURK

7995

/ TRÅG

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

Vegetariskt
TEM A

Modernt
och nordiskt
– inspireras av ARKET

Veganskt och vegetariskt

– vad är skillnaden?
Välj vegetabiliska

proteinkällor

TEMA • VEGETARISKT

- Någonstans i Sverige AR K ET SERVER AR

MODERN VEGETARISK MAT
ARKET är en ”modern-day-market” där mode, inredning och caféer erbjuds i gemensamma
lokaler. I Europa har det hittills öppnat 17 butiker. Martin Berg, ARKETs matkreatör, berättar
om caféernas vegetariska inriktning och hur den baserats på den nya nordiska manifestet.

Manifestet för ny nordisk mat är framtaget av nordiska kockar och bygger på
en innovativ inställning till traditionell
mat kombinerad med ett starkt fokus på
hälsa och en etisk produktionsfilosofi.
Genom detta vill man att det nordiska
köket ska skapa och inspirera till glädje
från mat, smak och variation men också
bli tillgängligt för alla.
– Vi vill inspirera branschen i sin helhet
att använda mer lokala råvaror och produkter som kan utveckla det nordiska
jordbruket som till exempel spannmål
och baljväxter, säger Martin.
LOKALA ERBJUDANDEN
I ARKETs caféer serveras klassisk
cafémeny med mat för hela dagen,
som sallader, soppor, smörgåsar och
bakverk. Basen i alla rätter är vegetarisk
och kompletteras ibland med ägg
och mejeriprodukter. Varje lokalt café
anpassar sin meny utefter de produkter

16

som finns på den lokala marknaden och
vilka råvaror som är i säsong.
– I Danmark är det till exempel mycket
öppna smörgåsar på rågbröd medan vi
ofta använder surdegsbröd, säger Martin.
Centralt placerad i varje café finns en
ugn där man bakar av bröd, bullar,
kakor och andra bakverk efter behov.
– På så sätt får våra gäster alltid en färsk
produkt och vi minimerar matsvinnet,
säger han.
ÖLÄNDSKA ÄRTOR LÄGGER
GRUNDEN
Caféerna använder också produkter
som tas fram centralt, en sådan produkt
är deras hummus.
– Den är gjord på ekologiskt odlade gula
ärtor från Öland. Ett bra exempel på
hur man tar en lokal råvara, innoverar
den till en modern produkt smaksatt
av den matkultur som ligger i tiden,
säger Martin. Denna hummus blir

en grund och kan användas som den
är eller smaksättas med till exempel
rostade morötter, mandel eller färska
örter. Sedan breds den på olika typer
av smörgåsar och wraps, serveras till
sallader eller klickas i soppor gjorda på
grönsaker eller linser.
ATTRAKTIVA VAL
Idag är caféernas alla signaturprodukter
ekologiska, vissa är även fair trademärkta. Det övriga sortimentet är till
ca 75% ekologiskt.
– Vår målgrupp väljer aktivt hållbara
alternativ och vi vill erbjuda dem
produkter som både känns attraktiva och
är goda. Det finns mycket spännande
att upptäcka kring vegetarisk mat,
baljväxter är till exempel en råvara med
stor potential. Det känns också viktigt
för en hållbar framtid att vi oftare väljer
vegetariskt, avslutar Martin.

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

TEMA • VEGETARISKT
FESTLIGT NYÅRSFIRANDE

Grosshandlarn nr. 12 | Kampanjveckor 49-52

Martin Berg, matkreatör, ARKET

MARTINS TRE TIPS
för dig som vill servera
mer vegetariskt.
Var nyfiken. Våga testa nya råvaror och nya
produkter. Det finns gäster som vill äta vegetariskt,
missa inte dem. Kom ihåg, man måste inte vara
vegetarian för att vilja äta vegetariskt.
Ta inspiration från andra kök. Titta på hur man
använder grönsaker och smaker i till exempel kök
från Indien och Mellanöstern. Vad kan du göra med
svenska råvaror?
Släpp in det lokala. Bjud in lokala odlare och
producenter, titta på deras produkter och ta in dem
på menyn. Det ger ny energi till både medarbetare
och gäster. Ta gärna hjälp av Svensk Cater, de har
koll på din lokala marknad.

VEGETARISKA RECEPT FRÅN ARKET
På arket.com/en_sek/cafe/cookbook.html har
ARKET samlat enkla recept från sin kokbok med
vegetarisk mat för alla säsonger. Mat, dryck och
bakverk, titta in och bli inspirerad!
Upptäck vår webshop på svenskcater.se
Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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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 Pulled
vitlök och chili

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

FÄRS

Pease- &
rotfruktsgratäng
med ost

Ingredienser (10 pers)
500 g morötter
500 g palsternacka
400 g purjolök
6 dl Smetana
3,5 dl ost, riven
4 g vitpeppar mald
4 g salvia
16 g salt
1300 g Pease, strimlor

Gör så här
Skär morötter och palsternacka i stavar. Blanchera
rotfrukterna en kort stund och låt rinna av. Blanda
rotfruktsstavarna med vegetariska Pease-strimlor.
Blanda purjolök och Smetana. Smaka av med salt
och peppar.
Täck botten i en gratängform med purjoblandningen
och fördela rotfrukts- och Pease-blandningen över.
Blanda riven ost med finhackad salvia (eller torkad
salvia) och strö över gratängen.
Baka i ugnen 25-30 minuter i 180°C, servera direkt
och gärna med en god sallad och ett nybakat bröd

Tips!
Du kan lätt göra rätten vegansk genom att välja
vegansk ost och crème fraiche baserad på till
exempel soja eller havre.
Upptäck vår webshop på svenskcater.se

19

TEMA • VEGETARISKT

NYHET!

SATSA PÅ SMAK!
Knorr Professional Intense Flavours är vår nya produktserie
som snabbt och enkelt boostar smaker och tar din matlagning till
nya höjder. Använd dem i alla olika skeden av din matlagning och
oavsett om du vill skapa djupa komplexa smaker eller addera den
sista men viktiga touchen. Dessutom: veganska, glutenfria och
gjorda på naturliga råvaror.
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Art.nr Produkter

Pris

93886

Knorr Professional Intense Flavours Miso Umami, 400 ml

99,50:-/flaska

93891

Knorr Professional Intense Flavours Roast Umami, 400 ml

99,50:-/flaska

93885

Knorr Professional Intense Flavours Deep Smoke, 400 ml

99,50:-/flaska

93893

Knorr Professional Intense Flavours Wild Mushroom Earth, 400 ml

99,50:-/flaska

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

Varianter av

Vegetabiliska
proteinkällor

vegetariskt
VEGETARISK MAT kan tolkas lite olika, det låter
ju som att den bara ska innehålla vegetabilier men
så är det sällan. Det finns två stora gruppen inom
vegetariskt:

•
•

Om man väljer vegetariskt finns det många olika
typer av protein att välja mellan. Bara att smaksätta och servera med ris, bröd och grönsaker.

Lakto-vegetarisk mat innehåller förutom
vegetabilier också mjölkprodukter.

Bered själv!

Lakto-ovo-vegetarisk mat innehåller förutom
vegetabilier och mjölkprodukter också ägg.

•
•

•

Upplys gärna gästen om rätten innehåller
eventuella ägg och mjölkprodukter så undviker
ni tråkiga missförstånd.
VEGANSK MAT består däremot helt av vegetabilier
utan något inslag från djurriket, alltså varken kött,
fågel, fisk, skaldjur, mjölkprodukter, ägg eller honung

•
•
•
•

Bönor – svarta,
vita, soja, kidney

Köp färdigt!

•

Kikärtor

•

Linser – röda,
gröna, svarta

•

Tofu – naturell

•

Quinoa
Nötter – mandel,
cashew- och valnötter
Olika typer av frön

•
•
•

Sojaprodukter – biffar,
pulled, strimlor
Grönsaksprodukter
– biffar, bites, bullar
Tempeh (fermenterade
bönor/ärtor i bit)
Seitan (veteprotein)
– korv, biffar, kebab
Bönpasta
Tofu – friterad,
smaksatt, rökt
Nötsmör

Barn älskar
också grönsaker!
Grönsaker kanske inte alltid är favoritmaten för alla barn men det ﬁnns sätt att
servera grönt även till små gäster. Allt
handlar om presentation. Med lite skaparglädje kan man lätt ta fram en meny som
lockar barnfamiljer, en gästgrupp som
gärna återkommer om de blir nöjda.
Smoothies i små glas – blanda både söta
frukter och bär med avokado, spenat,
blomkål och nötsmör. Lite havregryn ger
en extra dos protein och ﬁbrer. Färgglatt
och gott!
Barnens favoriter – som burgare,
korv, nuggets och olika former

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

av bullar ﬁnns alla i vegetariska alternativ.
Bara att servera som vanligt med pommes,
mos eller minimorötter.
Rostade nystan – Ta färdigsvarvade
grönsaker och blanda ﬂera färger med
lite olivolja. Forma små nystan och rosta i
ugnen, krydda med salt. Låt barnet bryta
sönder och dippa i yoghurtsås.
Plättar i glada färger – mixa ner rödbetor,
morötter eller gröna ärtor i smeten. Servera
tillbehör som färsk frukt, mild hummus
eller färskost i separata skålar. Låt barnet
själv montera rätten.
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Next
is Now
Nästa generations ätande är
redan här. Ingen har undgått
att det mesta när det gäller
mat handlar om en grönare
kost och ett mer hållbart tänkande. Till skillnad från vegetarianer och veganer ökar andelen flexitarianer enormt. Det
kan vara både för sin hälsas,

djurens eller för miljöns skull.
Många experter är eniga. En
balanserad tallrik med mycket
grönt är framtiden! Konceptet ”Next is Now” innehåller
en massa spännande vegetariska recept samt recept med
mindre kött. Dyk ner i framtidens mat på vår hemsida.

orklafoodsolutions.se/next-is-now
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Vegoburgare
Anamma®
3 kg. ca 30 st à 100 g
Art nr 60477
219:95/kart

Vegokorv
Anamma®
3 kg ca 50 st à 60 g
Art nr 44477
219:95/kart, 4:40/st

Hot Dog Ketchup
Bähncke
6 x 950 g
Art nr 150589
203:70/kart, 35:74/kg

73:31/kg

73:31/kg

33:95/st

Formbar Vegofärs
Anamma®
3 kg
Art nr 16577
229:95/kart

Pulled Vego
Anamma®
3 kg
Art nr 47577
265:95/kart

Chiliketchup Power
Bähncke
6 x 900 g
Art nr 150490
281:70/kart, 52:16/kg

76:65/kg

88:65/kg

46:95/st

FoodSolutions • orklafoodsolutions.se

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.
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Frukt & grönt

Amerikansk
Grönsaksblandning
art.nr. 42861
Fryst, ärtor, morot, majs,
brytbönor 2x2,5 kg
lev.art.nr. MZ35EG
x-pris 89.90/KRT

Italienska
Grillgrönsaker
art.nr. 43519
Fryst, skivad aubergine,
zucchini, potatis, röd
paprika, 10x1 kg
lev.art.nr. MTE310
x-pris 462.50/KRT

4495

/ PÅS

4625
/ KG

Franska Rotgrönsaker
art.nr. 91541
Fryst, 4x2,5 kg
lev.art.nr. MFA510

4495

/ PÅS

TRENDRAPPORT

HETTA

ÄR ÅRETS SMAK 2019

Arla har i sin trendanalys sett att heta
smaker kommer att vara mer populära än
någonsin. Siffror visar att var femte europé
idag äter stark mat oftare än vad de gjorde
för fem år sedan. Smaksättare som
sriracha, sambal, heta östafrikanska
kryddblandningar, spännande pepparsorter
som timut och tellicherry, och många olika
chilisorter med varierande styrka som
ancho och jalapeño är idag vanliga inslag i
den svenska smakpaletten.
På kund.arla.se/aretssmak finns mer av
både inspiration och heta recept.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Kolonial

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8

QUINOAFRÖN VITA
Är mycket nyttiga och dessutom
glutenfria. Quinoafrön har lätt nötig
smak och passar bra i sallader.
Kan med fördel ersätta ris,
couscous och pasta.
ART 40306
5 kg påse. Pris/st 256:95
Pris/kg

5139

SCHALOTTENLÖKSVINÄGER
Schalottenlöksvinäger passar till bra ostron, fisk,
reducerad i smörsåser, hollandaise, bearnaise,
dressingar till sallad, potatis m.m.
ART 11205
500 ml flaska. Pris/st

5995

ART 10211
250 ml flaska. Pris/st

21195

CITRONMARÄNGTÅRTA
En härlig citrontårta täckt med italiensk
maräng. 12-14 portioner/tårta. Frysvara.

OLIVOLJA DE SEVILLA
Extra virgin olivolja från Andalusien,
Spanien, gjord på Arbequinaoliver.
Oljan har en smak av nyklippt gräs
med en ton av grönt äpple.

ART 34121
1100 g tårta

ART 10109
500 ml flaska
Pris/st

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

Pris/tårta

15995

18050

CREMA CATALANA
En klassisk dessert i glasform, bränd med
cassonadesocker och klar att servera.
Serveras gärna sval. Frysvara.
ART 34219

TIRAMISÙTÅRTA
En klassisk tiramisù i en form lämpad för
buffén. 12-14 portioner/tårta. Frysvara.
ART 34137
1000 g tårta. Pris/tårta

9x140 g. Pris/krt: 229:95
Pris/st

2555

KOKOSGLASS HASSELNÖT
Portionsdessert i glas med kokosnötsglass och hasselnötssås dekorerad med
hackade karamelliserade hasselnötter
och hackad choklad. Frysvara.
ART 34393
6x100 g. Pris/krt: 175:95
Pris/st

24

2933

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

11495
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Canneloni

art.nr. 90541
Med grönsaker, 5 kg
lev.art.nr. 904430
x-pris 457.95/KRT

Tortelloni

art.nr. 66915
Ricotta/Spenat, 4 kg
lev.art.nr. 894382
x-pris 279.95/KRT

Tortelloni

art.nr. 76854
Quinoa/Spenat, 2 kg
lev.art.nr. 894622

Tomatsås
art.nr. 1456
Fryst, 500 g
lev.art.nr. 1671

Kolonial

9159
/ KG

13995

/ PÅS

26995

/ PÅS

2995
/ST

DILUCA FOODSERVICE.SE

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

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8

GALBANI FINTÄRNAD MOZZARELLA

Galbanis fintärnade mozzarella är enkel att fördela och
riskerar inte att klumpa ihop. Osten har suveräna
smältegenskaper och är det perfekta valet för
gratinering och pizza. 2 kg. Ursprung: Polen
Art.nr: 35527

142,50:–/st

GALBANI GRANA PADANO,
FÄRSKRIVEN

Galbani Grana Padano är en av det italienska kökets
mest klassiska hårdostar. Den har en mildare, men
fortfarande fyllig smak och passar utmärkt till risotto,
soppor och topping i sallader. 1000 g. Ursprung: Italien
Art.nr 75240

110,50:–/kg

GALBANI GRANA PADANO

Galbani Grana Padano är en av det italienska kökets
mest klassiska hårdostar och är lagrad i minst 12
månader. Perfekt att riva över pasta eller ha som flakes
i sallader. 1 kg. Ursprung: Italien
Art.nr: 86514

127,50:–/kg

GALBANI TALEGGIO

Galbanis Taleggio är en krämig, italiensk rödkittost som
har en fruktig smak med viss beska. Den är utmärkt till
risotto och polenta, men är också perfekt på ostbrickan.
2,2 kg. Ursprung: Italien.
Art.nr: 70270

96,50:–/kg

GALBANI GORGONZOLA
INTENSO

Galbani Gorgonzola Intenso har en halvfast
konsistens och en rik blåmögelsmak. En
spännande ost på ostbrickan. 1,5 kg.
Ursprung: Italien
Art.nr: 32968

Besök oss på storhushall.skanemejerier.se
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

84,50:–/kg
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Ost, ägg & mejeri
Frityrolja

art.nr. 64460
Transfri, 10 L
lev.art.nr. 952817

Matolja

art.nr. 64046
10 L
lev.art.nr. 953731

Olivolja

art.nr. 21516
Blended,
vegetarisk/solrosolja,
5 L, Villa Milena
lev.art.nr. 222401

Olivolja

art.nr. 21517
Extra Virgin, 5 L,
Villa Milena
lev.art.nr. 11342

Bregott

art.nr. 93968
Ekologiskt, mellan,
600 g, KRAV
lev.art.nr. 86357

Smör

art.nr. 63734
Normalsaltat, 1 kg
lev.art.nr. 515

Smör

art.nr. 63735
Osaltat, 1 kg
lev.art.nr. 541

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

18995

/ DUNK

14995

/ DUNK

12995

/ DUNK

26995

/ DUNK

5050
/ PKT

6995

/ PKT

6995

/ PKT
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Ost, ägg & mejeri

Vitost

art.nr. 34828
Färsk, tärnad i lake,
20%, 1 kg
lev.art.nr. 52833

Gouda

art.nr. 32043
Skivad, 2 rader, 1 kg,
Nederländerna
lev.art.nr. 72116

Billingeost

art.nr. 81089
Ekologisk, 17%, 750 g
lev.art.nr. 701633

5995

/ HINK

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8

Fetaost

art.nr. 75962
Färsk, hel,
2 kg, Grekland
lev.art.nr. 11505-2000-00

17495

/ TRÅG

Fetaost

art.nr. 75963
Färsk, tärnad,
2 kg, Grekland
lev.art.nr. 11509-2000-00

5495

/ PKT

8695

/ PKT

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

28

15995
/ KG

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

17995

/ TRÅG
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Gratängost

art.nr. 32081
Riven, 1 kg
lev.art.nr. 72024

Ost, ägg & mejeri

4995

/ PÅS

Mozzarella/Cheddar
art.nr. 85644
Färsk, riven, 1 kg
lev.art.nr. 66710

5895

/ PÅS

Cocktail Mozzarella
art.nr. 59849
Färsk, 1 kg, Italien
lev.art.nr. CO348

Vispgrädde
art.nr. 63361
40%, BiB, 10 L
lev.art.nr. 6910
x-pris 325.50/KRT

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

Brie

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

St Agur

art.nr. 32173
Blåmögel, ca 2 kg,
Frankrike
lev.art.nr. 2794

7995
/ST

3250
/L

3250
/ST

7995
/ST

16995
/ KG

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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En riktigt
god start
på året!

BISTRO BRIOCHE
HAMBURGERBRÖD (70 g)
40 st per kartong
Art nr 3541

5,75
/styck

Få en flygande start på 2019 med hjälp av vårt breda
sortiment. Sätt en vegetarisk burgare på menyn,
i Bistro Brioche-bröd såklart, och tjuvstarta med
semlor som gör livet lätt och gott att leva!

6,67

3,25

SEMLEBULLE, SKUREN
OFYLLD (48 g)
24 st per kartong
Art nr 3450

/styck

/styck

VANILJHJÄRTA (50 g)

8,33

60 st per kartong
Art nr 3470

/styck

SEMLEBULLE, SKUREN
FYLLD (75 g)
24 st per kartong
Art nr 55063

8,33

4,66

/styck

BRIOCHE SUB 21 cm (100 g)

CIABATTA SOFT (125 g)

36 st per kartong
Art nr 70470

60 st per kartong
Art nr 61650

7,81

24 st per kartong
Art nr 200232

5,80

/styck

/styck

SANDWICHBULLE
GROV (85 g)

TREHÖRNING
GROV (100 g)

30 st per kartong
Art nr 2467

50 st per kartong
Art nr 778500

8,52

/styck

KARDEMUMMAKNUT (80 g)

4,00

/styck

8,52

/styck

45,95

/styck

CHOKLADMUFFIN
STYCKPACKAD (90 g)

BLÅBÄRSMUFFIN
STYCKPACKAD (90 g)

30 st per kartong
Art nr 4055

30 st per kartong
Art nr 4056

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

/styck

SEMLEFYLLING (1 000 g)
6 st per kartong
Art nr 7545

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8

Surdegsfralla

art.nr. 79098
Fryst, ljus, 60x80 g
lev.art.nr. 79197
x-pris 279.95/KRT

Surdegsfralla
art.nr. 79099
Fryst, mörk med frö,
60x80 g
lev.art.nr. 79198
x-pris 279.95/KRT

Bröd & bakverk

450
/ST

450
/ST

Glass & Desserter
Glass

Bindi

art.nr. 85459
Choklad, 4,75 L,
Hey Coco
lev.art.nr. 42044

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

Glass

art.nr. 85457
Passionsfrukt 4,75 L,
Hey Coco
lev.art.nr. 42045

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

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

27995

/ TRÅG

27995

/ TRÅG
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Snacks & konfektyr

Jordnötter

art.nr. 94025
Salta, 1 kg
lev.art.nr. 276220

7495

Jordnötter
art.nr. 94004
Salta, 28x35 g
lev.art.nr. 276360

Chilinötter
art.nr. 76393
Nic Nac, 800 g
lev.art.nr. 276393

32

LADDA UPP INFÖR

/ PÅS

Torrostade jordnötter
art.nr. 94373
1 kg
lev.art.nr. 276240

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8

9995

95312
GOTT & BLANDAT
36x160g
364:95 kr/krt

Sportlovet!

/ PÅS

13995

30977
KEXCHOKLAD
48x60g
264:95 kr/krt

/ KRT

7950
/ PÅS

70442
AHLGRENS BILAR
42x125g
414:95 kr/krt

48910
SPORTLUNCH
28x80g
259:95 kr/krt

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

Dryck
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54375
BKI Kaffe Skånerost
100 g
lätt mörkrostat

50656
Kaffe Krögarns Mellan
100 g
mellanrostat

7683

7819
/kg

/kg

460

469

95 /krt

13/krt

BKI Kaffe AB
Viktoriagatan 6
252 29 Helsingborg
Phone: +46 (0)42 12 18 25
Mob.: +46 (0)70 651 01 66
E-mail: info@bki-kaffe.se
www.bki-kaffe.se

TRENDRAPPORT

Alkoholfri öl

– nu ännu bättre

Efterfrågan på drycker med lägre alkoholhalt gäller såklart
också öl, men det är inte lättöl utan alkoholfri öl som ökar mest
i popularitet. Målgruppen är främst unga människor som vill
njuta av ölets smaker utan effekterna av alkholen. Både stora och
små bryggerier har sett hur försäljningen ökat det senaste året.
Nu satsar många på att höja det alkoholfria ölets kvalitet och
smakrikedom. Nya intressanta produkter dyker upp hela tiden
och nu finns även alkoholfritt öl på fat.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

33

Dryck
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!
NYH ET
Art nr: 93998
Carlsberg
Unfiltered
4,5%, 33cl EG

269,50
kr/kolli
24 st/kolli

Hitta fler
erbjudanden
och nyheter i
Grosshandlar'n

DRICKBART
Läs den på vår hemsida
svenskcater.se

219,95
kr/kolli

34

Art.nr Produkt

Antal/kolli

82776

12 st

Singha 5% 63cl EG

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.
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UPPDUKAT FÖR FEST

© 2018 The Coca-Cola Company.

239.95
kr/kolli

PET 500 cl

Sprite

Fanta
Zero
Pinkgrape

Coca Cola
Zero
Lemon

Coca Cola
Light

Coca Cola
Classic

Coca Cola
Zero

Fanta
Orange

Fanta
Exotic

Sprite
Zero

Art.nr.

4530

7431

2878

2130

2030

2830

3030

3430

4631

NY FAVORIT

99,95
kr/kolli

9,00
kr/flaska
Exkl. pant

Artnr

Produkt

22729

Festis Orange 50cl PET
Festis Pear 50cl PET
Festis Cactus Lime 50cl PET

21570

Antal/kolli

Artnr

Produkt

12 st
12 st
12 st

61033
61035
61038

Festis Eko Apelsin 20cl
Festis Eko Päron 20cl
Festis Eko Hallon 20cl

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Antal/kolli
30 st
30 st
30 st

35

WE MAKE

healthy

YUMMY

DEN DEKORATIVA
POLKABETAN
Den fantastiskt fina polkabetan
färgsätter alla rätter på ett
spännande och glädjande sätt.
Förutom sin dekorativa förmåga har
betan en god krispig konsistent
och är något mildare än sin
släkting, rödbetan.

MEDELHAVSPASTA
3KG, HINK, SE
ART NR: 1534

7685
/st

230.50 kr
/hink

ASIATISK
NUDELSALLAD

POLKABETOR

BLÅBÄR

VITLÖK

765/kg0

50
28/kg

1950
/st

1950
/st

1X4KG, SE. ART NR: 8013
305.50 kr
/lådan

5KG, SE
ART NR: 20263501

12X125G, PE/CL
ART NR: 26331035

EKO

FLÄTA, 20X500G, CN
ART NR: 15187505

RÖDSKALIG POTATIS

AUBERGINE

HABANERO

KVISTTOMAT

KÖRSBÄRSTOMAT

50
11/kg

50
22/kg

50
107/kg

50
43/kg

4550
/kg

TVÄTTAD, 10KG, SE
ART NR: 18228303

STYCKMÄRKTA, 3KG, ES
ART NR: 11111003

RÖD PEPPAR 2KG, NL/ES
ART NR: 17215504

5G, ES
ART NR: 23310503

LÖSVIKT, 4KG, ES
ART NR: 23303808

2-18 KEGES • Produktion: Howdoyoudo Reklambyrå

EKO

