VECKA 36-38
2 SEPTEMBER – 22 SEPTEMBER

ERBJUDANDEN & SÄSONGSVAROR

Temainlaga:

LUNCHMENY

Blandfärs
70/30

art.nr. 68584
Färsk, vac, 3 kg, EU
lev.art.nr. 68584

49

95

Lokala
erbjudanden
FÖR DIN REGION

DIN LOKALA MATGROSSIST
Upptäck vår webshop på svenskcater.se

/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

Fredrik Stigen
Miljö- & kvalitetschef,
Löddeköpinge
Vad innebär ditt arbete?
Att göra det så enkelt som möjligt för kontoren att
arbeta kvalitativt. Min kollega och jag besöker, följer
upp och arbetar nära kontoren för att säkerställa att
vi följer de lagar och krav som finns kring livsmedels
säkerhet, arbetsmiljö, miljö etc. Vi utbildar personal,
tolkar lagar och förordningar samt finns med på plats
på kontoren vid revisioner för våra olika certifieringar. Vi ser också till att alla rutiner och vårt digitala
kontrollsystem fungerar och är användbara för
kontoren. Jag började arbeta på vårt Malmökontor -99
så min erfarenhet från det praktiska arbetet hjälper
mig mycket.
Vad är det roligaste?
Variationen, det är olika utmaningar varje dag.
Vissa dagar är intensiva, andra lugna. Vissa reser
jag, andra sitter jag på kontoret. Variationen
passar mig utmärkt eftersom jag är lite rastlös.
Nämn något du gör på fritiden?
Förutom att umgås med familjen så tränar jag
kampsport flera gånger i veckan. Det är ett bra
sätt att hålla igång efter stillasittande dagar.
Favoritmat: All mat har sin charm beroende på tid,
plats och sällskap.
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Kalvschnitzel
170-180 g
art.nr. 21960
Färsk, vac, 3 kg
lev.art.nr. 21960

Kalvinnanlår
art.nr. 8446
Färsk, 3 kg, Irland
lev.art.nr. 1621

Innanlår

art.nr. 93986
Färsk, ca 4,5 kg,
Kanada
lev.art.nr. 6506

Ytterfilé

art.nr. 25743
Fryst, ung rosékalv,
1 kg, Nederländerna
lev.art.nr. 3572

Kalvschnitzel 140-160 g Fläskschnitzel 160 g

159

95

134

95

/ KG

/ KG

art.nr. 21961
Färsk, vac, 3 kg
lev.art.nr. 21961

15995
/ KG

7295

art.nr. 2698
Fryst, 40x160 g,
ca 6,4 kg
lev.art.nr. 3-6880 F
x-pris 466.88/KRT

/ KG

Revben av bog
sous-vide
art.nr. 90049
Rökt, 2 kg
lev.art.nr. 90049

6995
/ KG

10995
/ KG

11895
/ KG

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Grytbitar av högrev

art.nr. 21935
Färsk, 3x3 cm,
vac, 3 kg, EU
lev.art.nr. 21935

8995
/ KG

Grytbitar av högrev
art.nr. 21936
Färsk, 2x2 cm,
vac, 3 kg, EU
lev.art.nr. 21936

8995
/ KG

Grytbitar av kalv
art.nr. 1197
Färsk, 3x3 cm,
ca 2,5 kg
lev.art.nr. 1630

9495
/ KG

Benfri Högrev
art.nr. 56902
Fryst, ca 3 kg,
Tyskland
lev.art.nr. 8090

Högrev

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

Högrev

art.nr. 67689
Färsk, ca 8,5 kg,
Australien
lev.art.nr. 7311

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

4

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

6495
/ KG

™

6995
/ KG

10995
/ KG

8595
/ KG

Kött & chark
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Benfri Lammstek 1,5+

art.nr. 12406
Fryst, ca 1,5 kg,
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1256

11995
/ KG

TRENDRAPPORT

GOTT FRÅN
GETTER
Vi äter gärna getost som fransk chèvre,
norsk brunost och traditionell grekisk
feta. Mjölken kan också används till glass.
Men hur är det med getkött? I många
delar av världen äter man ofta get, det är ett
magert kött med låg kolesterolhalt. Svensk get
är dessutom vanligtvis uppfödd i liten skala där
djuren får gå ute. Intresset för getkött växer och
nu börjar det synas på menyerna. Köttet passar bra att grilla
och röka, ha till färs eller i kryddiga korvar. Tillaga det i fuktig
värme under lång tid. Sök inspiration i de afrikanska, indiska
eller karibiska köken.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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VÄLJ SVENSKT
KVALITETSKÖTT
BÄSTA
BURGERTIPSET
Kom ihåg treenigheten;
syra, sötma och crunch i
form av dressing, pickles
och färskt grönt.

7795
KR/KG

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

7495
KR/KG

BLANDFÄRS 15 %
2,5 kg x 4 st, 10 kg/krt.
Art nr: 426193

7795
KR/KG

8450

12995

HAMBURGARE
JET SET, 200 G
18 st, 3,6 kg/krt.
Art nr: 298365

FLANKSTEK
Ca 2 kg x 5 st,
ca 10 kg/krt.
Art nr: 524835

KR/KG

KR/KG

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

8495

6495
KR/KG

KR/KG

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

FLÄSKSIDA AV
RAPSGRIS
Ca 2 kg x 2 st,
ca 8 kg/krt.
Art nr: 407451

HKSCANFOODSERVICE.SE
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

9495
KR/KG

BENFRI KOTLETT
AV RAPSGRIS
ca 3,3 kg x 4 st,
ca 13,24 kg/krt.
Art nr: 407421

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

109.95 kr/kg

Oxfilé 1,8+

Lev art nr 8221

199.95 kr/kg

Entrecote 2+

Lev art nr 8226

109.95 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 med fokus på jämn
kvalitet och hållbarhet ur ett brett perspektiv. Förädlingen kontrolleras varje vecka av Norvidas anställda i Brasilien.
Ingen produktion sker i regnskogsområden och vi klimatkompenserar all transport över hav till Sverige.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Sidfläsk, rimmat, lättstekt
2x1,5 kg/krt
Artnr. 368030

5 kg/krt, Artnr. 1292

11895
/kg

Oxbringa, rimmad, med sky,
sous vide

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

10995

Adzukibönor
5x1 kg/krt
Artnr. 1973

Kapkummelfilé 130-170g,
sprödbakad, MSC

/kg

7995
/kg

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

8595
/kg

5250
/kg

Mungbönor
5x1 kg/krt
Artnr. 1975

4950
/kg

Svarta bönor
5x1 kg/krt
Artnr. 1977

4750
/kg

Bratwurst 120g, naturskinn, Fri från
4x1,8 kg/krt
Artnr. 7732

6995
/kg

8
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www.atriafoodservice.se

Småländska isterband 165g
10x1 kg/krt
Artnr. 301224

5650
/kg
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Rostbiff

art.nr. 92079
Färsk, ca 2 kg,
Finland
lev.art.nr. 3043

Fransyska 4+
art.nr. 1246
Färsk, ca 4 kg,
Tyskland
lev.art.nr. 8039

Fransyska 5+
art.nr. 67959
Färsk, ca 5 kg,
Australien
lev.art.nr. 7324

Kött & chark

11495
/ KG

6995
/ KG

7995
/ KG

RESPEKT
FÖR MAT OCH
MÄNNISKOR
Vår mission är att göra det lätt för
kunderna att servera sund, inspirerande
och ansvarsfullt producerad mat.
Läs mer om hur vi arbetar med
hållbarhet i vår Hållbarhetsrapport
på svenskcater.se

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Fläskfilé u sträng
art.nr. 2262
Fryst, ca 400 g,
Polen
lev.art.nr. 1119

7495
/ KG

™

Fläskfilé sous-vide

art.nr. 43569
Färsk, 1 kg
lev.art.nr. 43569

9495
/ KG

Kotlett sous-vide
art.nr. 88769
Färsk, 2,5 kg, Sverige
lev.art.nr. 88769

Skivad Falukorv
art.nr. 57384
Färsk, 2 kg, Sverige
lev.art.nr. 17110

5350
/ KG

Korvmix slantad

art.nr. 65682
Färsk, 8 mm,
ca 2 kg, Sverige
lev.art.nr. 17226

10

5350
/ KG

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

7295
/ KG

Fågel
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Matglädje är Guld värt!
-Svensk kvalitetskyckling74,95

74,95

kr/kg

MAJSKYCKLINGLÅRFILÉ
UTAN SKINN
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 1306
Pris/krt: 449,70 kr

KYCKLINGLÅRFILÉ,
STRIMLAD 12 MM

Fryst, rå 2 x 1,8 kg/krt.
Bnr: 1313
Pris/pkt: 104,31 kr

89,95

54,95

kr/kg

kr/kg

KYCKLINGBEN/DRUMSTICKS KYCKLINGSCHNITZEL,
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
OSTPANERAD 70 G

59,95

kr/kg

KYCKLINGFÄRS, FRYST

Färsk, rå 1 x ca 5 kg/krt.
Bnr: 2100

25,50

Bnr: 1700
Pris/krt: 153,00 kr

57,95

kr/kg

Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 72004
Pris/krt: 539,70 kr

kr/kg

KYCKLINGKLUBBA, GRILLAD
GRILLKRYDDA
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 2795
Pris/krt: 329,70 kr

kr/kg

VARMKORV KYCKLING
Fryst, ätklart 2 x 1,5 kg/krt.
Bnr: 9512
Pris/krt: 179,85 kr

Serveringstips!
Pastasallad med
grillad kycklinglårfilé med
tzatziki

www.guldfageln.se/foodservice

Guldfågeln_SvenskCaterP9_2019_180x254mm.indd 1

2019-08-07 16:06:28

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Potatisgratäng m
Paprika

Förstekt Nötkött

art.nr. 12169
Fryst, strimlat, 2,5 kg
lev.art.nr. 6101
x-pris 274.87/PÅS

10995

art.nr. 18928
2 kg
lev.art.nr. 138483

/ KG

6695

/ PÅS

Rotfruktsgratäng
art.nr. 24472
Färsk, 2 kg
lev.art.nr. 135683

Chicken Kicks
art.nr. 78798
Fryst, Sweet Chili,
1 kg
lev.art.nr.

5695

/ PKT

7595

/ PÅS

1000005329

Cheese Nacho Triangel
art.nr. 92040
1 kg
lev.art.nr.
1000006875

Klassisk husmanskost från Findus!

PANNKAKOR, DUBBELGRÄDDADE,
ENKELVIKTA
100 x 60 g per styck / 6 kg
art.nr 17130

35,50 kr/kg

RAGGMUNK, ENKELVIKT, EKOLOGISK
100 x 60 g per styck / 6 kg
art.nr 48735

56,50 kr/kg

Hela PannkaksSortimentet hittar du på findusfoodServices.Se

12
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9350
/ PÅS

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

RÖDINGFILÉ MED SKINN

RYGGFILÉ AV TORSK, MSC
Art nr: 89321

Benfri, styckfryst, 80-130 g/st
5 kg/krt, 599:75 /krt
Lev. art. nr: 222

119

Art nr: 23246

Styckfryst, 150-250 g/st
4,5 kg/krt, 778:27 /krt
Lev. art. nr: 9133

95

/kg

Benfri, styckfryst, 125-250 g/st
5 kg/krt, 274:75 /krt
Lev. art. nr: 310

/kg

FISKTÄRNINGAR av lax, torsk & sej
Art nr: 23345

SEJFILÉ, MSC
Art nr: 87314

17295

54

Styckfrysta kuber
20x20x20 mm
5 kg/krt, 469:75 /krt
Lev. art. nr: 9136

95

/kg

9395

/kg

Hel
t ut
an
E

-nu

KOLJAFILÉ, MSC
Art nr: 87307

Benfri, styckfryst, 125-250 g/st
5 kg/krt, 499:75 /krt
Lev. art. nr: 710

FÖRSTEKT SEJFILÉ, MSC

99

95

/kg

URVATTNAD STEKSILLFILÉ, MSC
Art nr: 20793

Utan skinn,
3,5 kg/hink (avrunnen vikt)
Lev. art. nr: 8114

Art nr: 24122

Benfri, 140-170 g/st
5 kg/krt, 314:75 /krt
Lev. art. nr: 3325

62

95

/kg

PANGASIUSMALFILÉ, ASC

219

95

/hink

Art nr: 23269

Skinn- & benfri, 120-170 g/st
5 kg/krt, 289:75 /krt
Lev. art. nr: 9171

HUMMERFOND, MSC
Art nr: 88805

Djupfryst, vakuumpåse 1000 g
Lev. art. nr: 5443

mm

er

9495
/st

BLÅMUSSLOR I SKAL, IRLAND

57

95

/kg

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Art nr: 16422

Kokta, vakuumpackade
5x1 kg/krt
Lev. art. nr: 9212

5495

/kg

Fisk & Skaldjur
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Varmrökt Lax

art.nr. 22052
Enkel, 2 kg
lev.art.nr. 22052

18995
/ KG

Varmrökt Lax Dubbel
4/5
art.nr. 22059
2,5-3 kg
lev.art.nr. 22059

18995
/ KG

Varmrökt Lax
art.nr. 22060
Enkel, 2 kg
lev.art.nr. 22060

18995
/ KG

Varmrökt Lax
art.nr. 91659
Enkel, 2 kg
lev.art.nr. 91659

18995
/ KG

Hoki Loins 110-130 g
art.nr. 99622
Skinn/benfri,
4,5 kg
lev.art.nr. 1130
x-pris 449.75/KRT

9995
/ KG

En del av Polar Seafood Greenland

Hokifilé 120-140 g
art.nr. 69710
Portion, 4,5 kg
lev.art.nr. 1138
x-pris 404.77/KRT

8995
/ KG

En del av Polar Seafood Greenland

Sejloins 100-120 g
art.nr. 69684
Skinn/benfri, 4,5 kg
lev.art.nr. 2018
x-pris 368.77/KRT

8195
/ KG

En del av Polar Seafood Greenland

Panerad Rödspätta
140-160 g
art.nr. 24026
Fryst, hel, 5 kg
lev.art.nr. 870750
x-pris 412.50/KRT

14
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8250
/ KG

En del av Polar Seafood Greenland

Frukt & grönt
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servera Tacos med nya spännande smaker
0,3

0,8

+++

CO2e

CO2e

Grön taco med Pease
och sötpotatis

+++

Panerad fisk med bulgur,
zucchini & kikärtor

klimatsmart och goTt från Findus!
0,5

0,2

+++

CO2e

CO2e

Fisktaco med avokado
och spetskål

PEASE STRIMLOR, VEGANSKA
2 x 1,3 kg / 2,6 kg
art.nr 85646

139,95 kr/påse

FISH N’ CHIPS GOURMETFILÉ
165 G, MSC
24 x 165 g per styck / 4 kg
art.nr 24352

79,95 kr/kg

+++

Grön taco med Pease
och svarta bönor

SKEPPARTORSK, JUMBO, MSC
40 x 135 g per styck / 5,4 kg
art.nr 24056

88,95 kr/kg

PEASE VEGANSK FÄRS
2 x 1,5 kg / 3 kg
art.nr 85648

Det ska vara lätt att laga bra mat med liten klimatpåverkan.
Därför klimatberäknar vi våra recept och märker upp alla
som uppfyller våra krav på lågt CO2e-utsläpp med vårt
gröna löv. Välj klimatberäknade supergoda recept med
den här symbolen på findusfoodservices.se

126,50 kr/påse

Hela
Recepten och
ttar du på
sortimentet hi
ices.Se
findusfoodserv

CO2e-VÄRDET
Värdet anger klimatavtryck i form av kg CO2e som receptet avger per portion.
Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Frukt & grönt
Matpotatis

art.nr. 49074
3x4 kg
lev.art.nr.
x-pris 143.40/KRT

Grosshandlarn nr. 9 KEGES | kampanjveckor 36-38

1195
/ KG

Pommes Crispers
art.nr. 82751
4x2,5 kg
lev.art.nr.

5750

/ PÅSE

1000006742
x-pris 230.00/KRT

Potato Pops
art.nr. 90628
5x2,5 kg
lev.art.nr.

5750

/ PÅSE

1000006946
x-pris 287.50/KRT

Avocado

art.nr. 66901
Halvor, 1 kg
lev.art.nr. XAV310

Brysselkål
art.nr. 42901
2,5 kg
lev.art.nr. SB5610

Haricots Verts
art.nr. 43933
2,5 kg
lev.art.nr. BH3610

Brytbönor
art.nr. 6007
2,5 kg
lev.art.nr. BG4610

16
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7350
/ PÅS

4650
/ PÅS

4450
/ PÅS

3750
/ PKT

Lunchmeny
TEM A

Lätt och fräscht
– med mat i skål!

Så vill vi luncha!
Matsmart lunch
överraskar
– Lisebergs personal äter hållbart

TEMA • LUNCHMENY

- Någonstans i Sverige R ESTAUR ANG KÖK ET SERVER AR

HÅLLBAR LUNCH TILL
LISEBERGS PERSONAL

De som arbetar bland gröna kaniner, uppspelta barn och högljudda åkattraktioner
behöver en lugn fristad. Det erbjuder Köket. Här serveras dagligen 120–900 luncher
beroende på säsong. Peter Wallin och Malin Ahlström, köksmästare, berättar hur de
gjort maten bättre och mer hållbar.
2016 tog Peter över ansvaret för
personalmaten på Liseberg. Då serverades mest halvfabrikat, gästerna
var missnöjda och kostnaderna höga.
Första åtgärden var att börja laga mat
från grunden och skriva veckomenyer.
Han kontaktade leverantörer för att
leta råvaror till bra priser.
– Att ha en bra dialog med sina
leverantörer är viktigt. Ju mer vi
diskuterade pris och tillgång desto
mer kom vi in på frågan om datummärkning. Så vi började köpa in billiga
råvaror med kort datum som direkt
kunde gå till servering, säger han.
MATSMART ALTERNATIV
Under sommaren när personalstyrkan
ökade blev det svårt att få tag på billiga
råvaror i tillräckligt stora volymer.
– 2018 slutade vi därför skriva meny
och började anpassa lunchen efter
de råvaror som fanns tillgängliga,
berättar Peter. Idag serveras två

18

dagens och en veckans vegetarisk,
mycket husman men även andra kök.
Allt kompletteras med en stor salladsbuffé. Dessutom finns ett matsmart
alternativ som skiftar under dagen
allteftersom de räddade råvarorna
tar slut.
– Det kan bli upp till 20 rätter
per dag med exklusiva inslag som
entrecôte och piggvar. Numera ringer
leverantörerna oss för att vi kan ta
hand om stora volymer. Vi tar även
emot överbliven mat från parkens
restauranger, säger han.
– Utvecklingen har tagits mycket
väl emot, vi har många medvetna
gäster som uppskattar hållbarhetstänket, säger Malin.
KREATIVT ARBETE
Menyarbetet pågår hela dagen och
styrs helt av vilka råvaror som köpts
in. Det skapar en väldigt kreativ
arbetsmiljö.

– Vi har personal som sagt upp sig
från fasta jobb för att utmaningen här
är roligare och mer lockande. Även
om bättre ekonomi var motivet från
början har vi uppnått så mycket mer,
berättar Peter.
– Besparingarna har gjort att vi
kunnat anställa fler, det tar lite mer
tid att rensa och bereda men det är
socialt hållbart att skapa jobb. Vi
arbetar också med hållbarhet på
andra sätt. Personalen får utbildning,
det finns ett pantsystem för matlådor
och restaurangen är helt fri från
engångsmaterial, säger Malin.
Peter har gått vidare inom Liseberg
och lämnat över till Malin. Men båda
är överens;
– Målet med vår utveckling har varit
att skapa Sveriges bästa personalrestaurang, nu satsar vi på att bli
Sveriges mest hållbara.

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.
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TEMA • LUNCHMENY
FESTLIGT NYÅRSFIRANDE

PETER OCH MALINS TRE TIPS
för dig som vill servera en mer
hållbar lunch.
Bäst före innebär inte sista förbrukningsdag.
Detta är en ledstjärna vårt kök. Man måste lukta
och smaka på råvarorna för att avgöra om de är bra.
Använd sunt förnuft.
Planera rätterna. Arbeta ihop rätter och se till att du
kan få ut så mycket som möjligt av samma råvara, det
gäller även rester. Serverar du till exempel potatismos
en dag och får rester över kan det serveras potatisbullar nästa dag.
Ha daglig kontakt med din leverantör. Tala om att
du är intresserad av att köpa råvaror med kort datum.
Arbeta med bra råvaror när de är i säsong och se till
att köpa in dem när de är som bäst.

Upptäck vår webshop på svenskcater.seUpptäck vår webshop på svenskcater.se
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MINSKA SVINNET
LIKA ENKELT SOM 1-2-3!

SALLAD BLIR SPREAD, SPREAD BLIR SOPPA
Grönkåls- och broccolisallad med ostsås

Skön, grön och
mångsidig spread

Hälsogrönsakerna grönkål och
broccoli blir en maträtt med hjälp
av en smakrik ostsås.

Gör dubbel sats av salladen så har
du till den här spreaden också –
eller använd helt enkelt det som blev
över. Spreaden passar fint som tillbehör
till kött, fisk och kyckling. Eller till
fördrinken med tortillachips.

10 PORTIONER FÖR BUFFÉ
1 klyfta vitlök, grovhackad
4 msk citronjuice
2 tsk dijonsenap
salt efter smak
150 g Philadelphia Laktosfri
eller Original
1 dl Västerbottenost, grovriven
150 g grönkål, grovstrimlad
2 huvuden broccoli, skivade
citronzest
svartpeppar, nymalen
krutonger/chips/strimlor på tortilla
Lägg vitlök, citronjuice, dijon, salt och
Philadelphia i en blender och ”grovmixa”,
vänd i Västerbottenost. Ta grönkål och
broccoli, salta lätt och vänd runt med
citronzest, låt dra i några minuter. Vänd
sen runt sallad med dressing och toppa
med krutonger. Servera direkt.

10 PORTIONER FÖR BUFFÉ
1 sats ovanstående sallad
100 g Philadelphia Laktosfri
eller Original
salt
peppar
citronjuice
krutonger/chips/strimlor på tortilla
Ta salladen och lägg i blender/mixer
tillsammans med Philadelphiaost. Mixa
slät och smaka eventuellt av med salt,
peppar, citronjuice. Servera med chips.

PHILADELPHIA
ORIGINAL
1,65 KG
ART. NR. 25400

139,95 KR/ST

Mustig och samtidigt
grön & fräsch soppa
Spreaden blir en soppa med hjälp av
buljong, vin och lite mer Philadelphia.
Kanske som en liten förrätt – eller som
en lunchsoppa till skinkmackan?
10 PORTIONER FÖR BUFFÉ
1 liter grönsaksbuljong
1 dl vitt vin
1 sats ovanstående spread
100 g Philadelphia Laktosfri
eller Original
salt efter smak
peppar
krutonger/chips/strimlor på tortilla
Koka upp buljong med vin, mixa i spread
och Philadelphiaost, smaka eventuellt
av med salt och peppar. Servera toppad
med krutonger och en klick Philadelphia.

PHILADELPHIA
LAKTOSFRI
1,5 KG
ART. NR. 4031845

139,95 KR/ST

TEMA • LUNCHMENY

KRISPIG
JORDÄRTSKOCKA
MED TÅNGKAVIAR
Vacker och välsmakande smårätt med krispigt yttre och lyxigt
krämig fyllning. Perfekt om man vill bjuda sina gäster på något extra
gott som aptitretare eller på salladsbuffén.

Ingredienser (10 pers)

Gör så här

15 g jordärtskockor, tvättade
20 g rapsolja
200 g HELLMANN’S Vegan
30 g citronsaft
150 g tångkaviar
50 g dill
olja till fritering

Vänd de hela jordärtskockorna i oljan och baka dem
mjuka i ugn på 150°C i ca 45 minuter. Låt svalna.
Dela jordärtskockorna på mitten, gröp ur innanmätet
(behåll skalen) och mixa slätt tillsammans med
HELLMANN’S Vegan och citronsaft. Häll krämen
i en spritspåse och ställ i kyl. Fritera skalen krispiga
i fritös på 160°C. Fyll skalen med krämen, toppa
med tångkaviar och garnera med fint plockad dill.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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TEMA • LUNCHMENY

LÄTT OCH FR ÄSCH

LUNCH I SKÅL!
Trenden att servera mat i skål har växt sig stark och flera
nya aktörer som satsar den gröna och smakrika maten finns
nu på marknaden. Gästerna uppskattar att se de fräscha
råvarorna läggas upp och att ha möjlighet att anpassa ingredienserna i sin sallad utefter egen smak. Det ger dem också
möjlighet att äta mer hälsosamt och variationen i utbudet
gör det lättare att äta flexitariskt. Färdigskurna grönsaker
gör det lätt och smidigt för personalen i köket.

olika betor, nötter och frukter. Toppas med kryddiga röror,
rostade frön och friska och örtiga dressingar.

Salladsbowl – fräscha sallader av säsongens råvaror, gärna
närproducerade. Rårivet och inlagt blandas med quinoa
och zoodles, broccoli och blomkål, små färgglada tomater
och späda skott med olika färg och smak. Bönor, linser
eller fetaost, lax, skaldjur eller kyckling tillsammans med

Buddha bowl – Sötpotatis, pumpa eller quinoa serveras
med bönor, tofu och massor av grönsaker. Gärna rostade
kikärtor och någon form av kål – vit, röd, svart eller grön.
Toppas med frön, chili, färska örter och dressing på tahini,
avokado eller cashewnötter.

Poké bowl – Varmt ris och rå marinerad fisk serveras med
frukt som mango och äpple och grönsaker som betor och
edamamebönor. Lägg till alger, sjögräs, svamp och örter.
Toppas med såser, röror eller dressingar med smak av lime,
ingefära och chili. Dekorera gärna med ätbara blommor.

TÄNK HÅLLBART!
Äter gästen hos dig? Använd porslin och
glas. Ska gästen ta med sig maten? Använd
skål och bestick i komposterbart material.
Erbjud en kran där man kan fylla på
medhavd vattenflaska, kanske ta chansen
att erbjuda fina flaskor till försäljning.

22

Kampanjpriserna
Kampanjprisernagäller
gäller vid
vid beställning
beställning inom
inomkampanjperioden.
kampanjperioden.

Så vill vi luncha

Vällagad måltid.
I många europeiska länder äter man mackor
till lunch. Men här föredrar många en matigare
måltid mitt på dagen. Gästerna betalar gärna för
kvalitet, hållbarhet och fina råvaror på restauranger
eller hämtmatsställen som ligger nära arbetsplatsen och är lättillgängliga.
Lunchtiden sprids ut.
Allt mer flexibla arbetstider gör att vi äter lunch
på mer spridda tider. Vissa vill äta tidigt, andra
väntar till eftermiddagen för att slippa rusningen
och en del vill äta nära middagstid. Prova att
servera lunch under ett större tidsspann och se
till att det alltid finns attraktiva val oavsett när
gästen kommer.
Varierade storlekar, tack.
Nu väljer många att äta flera mindre mål mat
om dagen istället för några få stora. Genom att
erbjuda olika storlekar på serveringarna kan du
både attrahera nya gäster och bidra till att minska
matsvinnet.

Kyckling
mest populärt
Mer än en tredjedel av folk i Sverige
äter lunch ute minst en gång i veckan, i
storstäderna är det ännu fler. Det mest
populära valet på menyn är kyckling. Det
magra och proteinrika köttet passar bra
till många olika typer av rätter som sallad
och pasta, grillat och grytor. Dessutom
har det en lägre klimatpåverkan än annat
kött. Men som vanligt är det viktigt
att känna sin målgrupp, främst
sin önskade målgrupp. Kvinnor
väljer i större utsträckning
vegetariskt, män vill oftare
ha nötkött och de som är
över 55 vill helst äta fisk
till lunch.

KÄLLA: FOOD & FRIENDS
MATRAPPORT 2019

Trendig lunch på hjul
Sedan några år tillbaka har vi kunnat njuta av
spännande street food från food trucks här i Sverige.
Det är ett populärt och skönt avslappnat sätt att
luncha på. När maten är vällagad och kan bjuda på en
smakresa köar gästerna gärna för trendiga rätter som

•
•
•
•
•

Kryddiga tacos och burritos
Asiatiska favoriter som buns och banh mi
Klassiker som korv, burgare och fish and chips
Norrländska tunnbrödsklämmor med renkött
eller svamp
Nya bekantskaper från kök i Sydamerika, Karibien
och Afrika

Food trucks ger kockar och matentusiaster möjlighet
att uppfylla drömmen om den rullande restaurangen
som kan få nya kunder på nya platser varje dag, eller
dra på festival om så önskas. Mycket hårt jobb, men
många vittnar om att friheten i både plats och produkt
gör mödan värd.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Stilren, funktionell,
svensk design.
Rejäla och tåliga produkter
som klarar det höga tempot
och den tuffa vardagen i ett
professionellt kök.

5.

1.

4.

3.
2.

1. Zeus Tallrik Flat
Ø 26,5 cm
67,20 kr
26302

(ord. pris 84 kr)

Ø 17,5 cm
26300

(ord. pris 36 kr)

28,80 kr

2. Zeus Tallrik Djup
Ø 21 cm
81,60 kr
26309

(ord. pris 102 kr)

Ø 18 cm
26308

54,40 kr

3. Kaffekopp / Kaffefat
Kaffekopp 22 cl
21,20 kr
26316

(ord. pris 26,50 kr)

16,80 kr

Kaffefat Ø 14 cm
26299

(ord. pris 21 kr)

4. Värmelampa

Höj- och sänkbar. 240V/250W.
90122

800 kr

(ord. pris 1000 kr)

(ord. pris 68 kr)

merxteam.com

5. Bestick Opera
Matkniv 12 st
341,60 kr
3001R

(ord. pris 427 kr)

Matgaffel 12 st
3002R

(ord. pris 261 kr)

Matsked 12 st
3003R

(ord. pris 261 kr)

Dessertsked 12 st
3009R

(ord. pris 184 kr)

208,80 kr
208,80 kr

147,20 kr

Frukt & grönt
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WEhealthy
MAKE
YUMMY

SOPPA
En ny säsong är runt hörnet. Vi
kommer lämna den varma sommaren
bakom oss och välkomna den kyliga men
ack så mysiga hösten. Hösten är verkligen
soppornas säsong och vi vill passa på att tipsa
om en riktig höjdare som kommer lyfta alla
lunchmenyer - Butternutsquash-soppa.
En internationell storfavorit,
lika enkel som den
är god.

RAMSLÖKSOLJA
3KG, SE
ART NR: 312

95
155/låda

KALE, RAW
5x500G, SE
ART NR: 3140

SKÄRBÖNOR
75
199/låda

5KG, DE
ART NR: 25322509

50
56/kg

SPETSKÅL

7KG, SE
ART NR: 14160022

50
27/kg

BUTTERNUTSQUASH
PUMPA 10KG ES/PT
ART NR: 19237239

1695
/kg
EKO

EKO

GULBETOR

5KG, SE
ART NR: 20245001

BJÖRNBÄR

50
29/kg

8x125G, BE
ART NR: 26330017

KRONÄRTSKOCKA
50
31/kg

FÄRSK, 24ST, FR
ART NR: 11125103

50
10/st

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

PLOMMON

5KG, IT/ES
ART NR: 32423207

50
46/kg

VITKÅL

10KG, SE
ART NR: 14163907

19/st50

Frukt & grönt
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Listig som
Hasse!
Skala, skala, skala. När fick du senast en komplimang för
hur fint skalade och klyftade dina rödbetor var? Tänkte
väl det. Lägg istället din tid på sånt som skapar mervärde
för gästerna, så tar vi hand om det tråkiga förarbetet.
Med våra färdigskalade Felix® Klyftade Rödbetor får du
hög kvalitet på tallriken OCH roligare på jobbet. Listigt!
Klyftade Rödbetor
Felix®
5 kg 2x2,5 kg
Art nr 08210
167:90/kart

83:95/påse

www.orklafoodsolutions.se
Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

Ost, ägg & mejeri
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GALBANI MOZZARELLA COCKTAIL

Minikulor med perfekt munsbitstorlek. Lite fastare
konsistens för att till exempel kunna sättas på
tandpetare. 1 kg. Ursprung: Italien
Art nr: 42109

82,50:–/kg

GALBANI MOZZARELLA BLOCK

Den perfekta mozzarellan för varm matlagning.
Osten har ett lägre vatteninnehåll för extra bra
smältegenskaper. 1 kg. Ursprung: Italien
Art nr: 32971

69,95:–/kg

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

131,50:–/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

94,95:–/kg

Besök oss på storhushall.skanemejerier.se

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Tips oss proffs emellan.
Arlas produkter är utvecklade för att göra
ditt jobb enklare och resultatet godare.
Kort sagt – av proffs för proffs.
Fler tips får du med
Arlas nyhetsbrev!
Anmäl dig på kund.arla.se

54,50 kr
/ hink

1,06 kr
/st

SVENSKT SMÖR®
NORMALSALTAT PORTION 82 %
10 g I Art nr: 53653

ARLA® FÄRSKOST NATURELL 25 %
1,5 kg I Art nr: 67941

42,95 kr
/st

14,95 kr
/st

ARLA KÖKET® LAKTOSFRI
VISPGRÄDDE 36 %
1 liter I Art nr: 83061

33,95 kr
/st

127,95ARLA
kr KO LAKTOSFRI
MELLANMJÖLK 1,5 %
/ hink1 liter I Art nr: 62228
®

KESO® COTTAGE CHEESE 4 %
3 kg I Art nr: 62879

ARLA® LATTE ART 2,6 %
1 liter I Art nr: 63398

ARLA PRO SYRAD GRÄDDE 30 %
1 liter I Art nr: 97691

Kolonial
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Tortelloni

art.nr. 66915
Ricotta/Spenat, 4 kg
lev.art.nr. 894382
x-pris 298.00/KRT

Ketchup

art.nr. 26355
Pipflaska, 950 g
lev.art.nr. 580200

7450
/ KG

2295
/ FL

64006
Extra jungfruolivolja Originale
2l

64371
Rapsolja

43279
Stora vita bönor

2l

74420
Linguine
Casa Di Luca
3 kg

165.95/flaska

49.95/flaska

61.50/påse

47.95/burk

72523
Matvete Durum
Ekologiska
2,6 kg

42847
Kalamataoliver
med kärnor PET
3,3 kg

43247
Kikärtor
2,6 kg

7911
Kronärtskockor
marinerade
960 g

45.50/burk

143.95/burk

43.50/burk

119.95/burk

2,6 kg

DILUCA FOODSERVICE.SE

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Kolonial
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OLIVOLJA COUPAGE
Casas du Hualdo har sina olivodlingar vid
floden Tagus i Castilla La Mancha. Coupage
är en mild och gräsig olivolja gjord på
sorterna Picual och Arbequina

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

ART 10119
3 liter dunk. Pris/st 355:50
Pris/st

11850

FIKONOCH LAGERBLADSMARMELAD
Gjord på färska fikon och nyskördade lagerblad.
Passar bra till t.ex. anklever, patéer och hårdostar.
Marmelad från Confiture Curtelin som passar bra
på frukost och till ostar. Frukter och bär bevaras
så hela som möjligt i marmeladen. Rörsocker av
hög kvalitet används i tillverkningen.
ART 46102
370 g burk

BLÅBÄR TORKADE
Mjuktorkade blåbär för smaksättning
i såser och bakverk m.m.
ART 43210
500 g påse
Pris/st

27995

COUSCOUS STOR MOGHRABIEH
Storleksmässigt som en ärta, ett utmärkt
alternativ till pasta i sallader.

HAVSSALT LÄSÖ
Ett sprött havssalt tillverkat efter
medeltida hantverksmetoder. Saltvatten tas från de gamla brunnarna
på Læsø varpå det sjuds i stora
pannor över öppen eld. Saltsjudarna
passar noga sjudningsprocessen för
att få ett smakrikt salt utan bitterhet
där mineraler, spårämnen och
naturligt jod bevaras.

ART 44104
500 g påse

ART 21113
1,5 kg hink

Pris/st

Pris/st

Pris/st

6750

7350

5450

CIDERVINÄGERSENAP
En grovkornig senap av fransk typ som är
oumbärlig vid tillagning av såser, kalla som
varma. Lämpar sig speciellt bra till fisk.
ART 14111
2 kg hink. Pris/st 149:00. Pris/kg

23995

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 299:75
Pris/kg
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5995

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.

7450

Kolonial
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Plantin

TRENDRAPPORT

Sushi
är årets
trendrätt

- Tryffelolja

En mycket koncentrerad och dryg olja smaksatt
med vit respektive svart tryffelarom. Används
i alla anrättningar där tryffel passar.
Finns i flaskor om
100 ml och 250 ml.

PRIS/STYCK

219:95

Maffigt mums!

I Matrapporten 2019 har
kommunikationsbyrån Food &
Friends undersökt hur folk äter
och dricker i Sverige. Bland
annat frågade man om vilken
rätt som är den mest trendiga.
Svaret blev sushi. På andra
plats kom tacos och på tredje
kom poke-bowl. Förra årets
etta var ”vegetariskt” men i
år tappade samlingsnamnet
toppplaceringen. Att äta mer
vegetariskt är idag självklart
och då uppger man hellre
specifika rätter än ett samlings
namn. Alla rätterna i topp tre
kan lika gärna lagas helt
vegetariskt och varieras
i stor grad.

PISTAGETÅRTA
ARTIKEL NR: 93898
PRIS/STYCK

7:95

CHOKLADBOLL
ARTIKEL NR: 62299
PRIS/STYCK

8:50

K ANELBULLE LYX

ARTIKEL NR: 8367

PRIS/STYCK

5:95

VEGANSK
DAMMSUGARE
ARTIKEL NR: 95638

www.graysbakery.se
TEL 08-715 95 20
Pistagetårta 1200 g. Chokladboll 75 g.
Kanelbulle 100 g. Dammsugare 50 g.
Veganskt Mjölkfri

Grays SvenskCater 9 2019.indd 1

Äggfri

Glutenfri

2019-06-27 13:27

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Bröd & bakverk

Gott bröd
ger nöjdare
lunchgäster!
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2,40
/styck

Fryst förbakat bröd är smart och smidigt. Du tar bara
fram så mycket du behöver och slipper svinn. Låter du
oss baka brödet får du dessutom mer tid att fokusera
på dina lunchrätter. Har du hamburgare på menyn så
lovar vi att våra bröd matchar dina ambitioner!

PORTIONSBRÖD
RUSTIK MINI MIXLÅDA (33 g)
100 st per kartong
20 st av varje sort
Art nr 22094000

4,20

7,00

/styck

/styck

CIABATTA
NATURELL 16,5 cm (108 g)
40 st per kartong
Art nr 50000036

VIDAR (110 g)
60 st per kartong
Art nr 70080

1,80

3,60

/styck

3,70

/styck

HAMBURGERBRÖD (44 g)

HAMBURGERBRÖD (89 g)

72 st per kartong
Art nr 3503

30 st per kartong
Art nr 3584

PORTIONSBRÖD
SOFT MINI MIXLÅDA (27 g)

40 st per kartong
Art nr 3528

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

4,90

/styck

/styck

/styck

BROOKLYN BURGER
BUN (70 g)

5,70

5,60

2,10

/styck

4,80

/styck

/styck

KNÄCKCOOKIE (60 g)

ESTELLEFLÄTA (85 g)

KANELBULLE PINK (100 g)

KANELBULLE (100 g)

80 st per kartong
Art nr 70238

54 st per kartong
Art nr 59476

50 st per kartong
Art nr 200429

55 st per kartong
Art nr 200010

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

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden.
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Ett lyxigare bröd för festliga tillfällen.
Till det här brödet har vi hämtat
inspiration från Land Alice Gustafsson
och hennes levande fäbod Skallskog.
Fäbodknäcket är lite knaprigare och
tunnare med en härlig hembakt smak.

En klassisk mockaruta eller
kärleksmums. Denna kaka har
många namn, alltid lika omtyckt.

34,95 kr/pkt

109,95 kr/tårta

Fäbodknäcke Original

Mockaruta, låglaktos

730 g/pkt, 8 st/krt,
lev. art nr 561

1,0 kg, ca 67 g/bit, 15 bitar,
7,33 kr/bit

ART NR 12018

Fäbodknäcke surdeg är ett lyxigt, mörkt, mustigt
och robust knäckebröd som passar lika bra på vardagsbordet som till fest. Även detta är lite knaprigare och
lite tunnare med samma härligt hembakta smak.

77,95 kr/kg
Bläckfiskringar,
panerade
ART NR L9322

1 kg/påse, 77,95 kr/påse

ART NR 8109561

En amerikansk cheesecake gjord på mördeg och toppad
med ett rikt lager av söta jordgubbar. Färdigskuren för
enkel och smidig servering.

36,95 kr/pkt

189,95 kr/tårta

Fäbodknäcke Surdeg

Cheesecake jordgubb

730 g/pkt, 8 st/krt,
lev. art nr 562

1,45 kg, förskuren, 12 bitar,
15,83 kr/bit

ART NR 37471

ART NR 8102221

SÄPA174 – Bilbo

Lobster bjuder på en
läckerhet från havet!
Tempurapanerade bläckfiskringar från Spanien.
Tillverkad från hel bläckfisk, för godare smak.

Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista • Tel: 08-672 07 50 • www.saljpartner.com
SÄPA 0174 Svensk Carter_180x127 Aug 2019.indd 1
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TRENDRAPPORT

ENGAGEMANG

LOCKAR OCH FÖRENAR
Hållbarhetsfrågor är mer aktuella än någonsin och
restauranger behöver nu visa sina gäster att de
engagerar sig i val av råvaror, material och energi. Men
också att de ger sina anställda en god och inspirerande
arbetsmiljö. Många väljer att ta vara på matsvinn,
träna tillsammans, anlägga egna odlingar eller sätta
upp solcellspaneler. Andra ger människor som haft
svårt att komma in eller tillbaka på arbetsmarknaden
en chans. Allt fler samarbetar med andra verksamheter
för att skapa god stämning i hela områden. Vilken
positiv utveckling kan ni bidra med till ert grannskap?

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Bröd & bakverk

Grosshandlarn nr. 9 KEGES | kampanjveckor 36-38

Morotskaka
Artnr: 1242
Frp: 20 bitar x 75 gr

Rocky Road
Artnr: 1106
Frp: 20 bitar x 85 gr

Kampanjpris:
147,68:-/kfp
10,5:-/bit

Kampanjpris:
173.28:-/kfp
11,95:-/bit

Nu stundar
konferensernas tid!
Med Kondtori Delicato finns inga
gränser för kreativiteten. Dekorera
de redan perfekt skurna bakverken
med sommarens skörd av bär och låt
dina gäster njuta av bär och bakverk
i perfekt harmoni.
Ny

Kärleksmumsruta
Artnr: 518
Frp: 20 bitar x 75 gr
Brownie
Artnr: 615
Frp: 20 bitar x 70 gr

Kampanjpris:
103,94:-/kfp
7,5:-/ bit

Kampanjpris:
139,75:-/kfp
9,5:-/bit

Citronruta
Artnr: 1317
Frp: 20 bitar x 80gr
Kampanjpris:
142,07:-/kfp 9,5:-/bit

Alla förskurna kakor från Konditori Delicato är helt fria från palmolja och är bakade med mycket kärlek i Segeltorp.

Gillemix

art.nr. 97482
2x4 Sorter
lev.art.nr. 311245
x-pris 308.00/KRT

34
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Glass & Desserter
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Vattenmelonsorbet

art.nr. 82940
5l
lev.art.nr. 42043

Gammaldags
Vaniljglass
art.nr. 32243
5l
lev.art.nr. 42000

Yuzusorbet
art.nr. 94902
5l
lev.art.nr. 42047

17995

/ TRÅG

17995

/ TRÅG

Höstens

Godisfavoriter!
95312
G&B ORIGINAL
160 g
394:20 kr/krt
10:95 kr/st

74442
AHLGRENS BILAR
42x125 g
417:90 kr/krt
9:95 kr/st

17995

/ TRÅG

30977
KEXCHOKLAD
48x60 g
264:00 kr/krt
5:50 kr/st

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Non-food
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FIRA JULEN MED

SVENSK CATER
Vår julbilaga håller på att fyllas med
fina råvaror och bra erbjudanden!
Den kommer du kunna bläddra
i den 22 oktober.
Håll utkik!
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Utensilierna som sätter fart på Non-food
tillagningen av lunchen
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Letar du efter
en kniv med det
vassaste stålet.
Du har den här!

721928
Skärpstål Sieger, 28 cm, keramiskt
PRIS 995,-

ENDAST

ENDAST

1.795,ENDAST

ENDAST

1.345,-

995,-

395,-

Senjen VG 10, 67 lager VG10 stål, G10 skaft
902250 Kockkniv 25 cm PRIS 1.795,902200 Kockkniv 20 cm PRIS 1.345,-

För att hålla
skärpan i en
kniv med VG10
stål, använder
du ett kermaiskt
skärpstål

Skärbräda, 53x32,5x2 cm, polyd
402053 Vit 4020531 Röd
4020532 Blå 4020533 Gul
4020534 Grön 4020536 Svart
PRIS 395,-

LB142805
Stekpanna, Ø 28 cm H: 5 cm PRIS 345,-

ENDAST

ENDAST

75,-

199,-

Se samtliga
grytor på
CaterShare /
Leverantörer /
HW Larsen

ENDAST

345,ENDAST

ENDAST

275,-

225,-

61626
Visp, 25 cm,
Utan förstärkning
Rostfritt stål
PRIS 75,-

Kastrull
LB131611 Ø 16 cm H: 11 cm 2 liter PRIS 199,LB131808 Ø 18 cm H: 8 cm 1,75 ltr. PRIS 225,-

Tallrik Elly, Larsens bästa porslin
LB100127 Flat, Ø 27 cm PRIS 45,LB100117 Flat, Ø 17 cm PRIS 22,-

ENDAST

ENDAST

16,-

ENDAST

ENDAST

22,-

11,-

ENDAST

45,-

665128
Bourgeat Classe Chef, Ø28 cm, 4 lager non-stick
beläggning (ej induktion) PRIS 275,-

P1, rostfri, Larsens bästa
LB8112
Bordskniv 228 mm
LB81121 Gaffel 202 mm
LB81122 Sked 203 mm
LB81123 Tesked 140 mm

ENDAST

6,-

PRIS 16,PRIS 11,PRIS 11,PRIS 6,-

16,-

ENDAST

14,-

Picardie glas, Duralex,
110031 94 mm, 310 ml. PRIS 16,110025 90 mm, 250 ml. PRIS 14,-

WWW.HWLARSEN.SE

Intresserad av knivar? Se Catershare / Leverantörer / HW Larsen
vår webshop
svenskcater.se
224 sidor med Upptäck
skarpa
knivarpå för
alla behov!

Dryck
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PROFESSIONAL
COLLECTION BY

www.bki-kaffe.se

11995:-

11995:-

/kg

719,70:-/krt

88118
KAFFE ESPRESSO
BÖNOR STYRKA 4/5
ORGINAL 1000 g

7995:-

/kg

719,70:-/krt

86886
KAFFE ESPRESSO
BÖNOR STYRKA 5/5
DUBBELROST 1000 g

8795:-

/kg

479,70:-/krt

527,70:-/krt

85663
KAFFE MALET
MELLANROST
KRÖGARNS 500G

KVALITETSKAFFE
TILL ETT GOTT PRIS

28598
KAFFE MÖRK HELA
BÖNOR KRÖGARNS
1000 g

Karat Professional är smaken av stolt
dansk kaffetradition. Ett kaffe som har
druckits i generationer och är ett uttryck
för det välkända klassiska
svarta kaffet med en
rund och fyllig smak.

INTRO
ERBJUDANDE

KARAT 500 G MELLAN/BRYGG (12X500 G)

KARAT 500 G PLANTAGE (12X500 G)

KARAT 100 G (48X100 G)

309,00 KR/KARTONG (51,50 KR/KG)

255,00 KR/KARTONG (42,50 KR/KG)

309,60 KR/KARTONG (64,50 KR/KG)

Art. nr: 98481

Art. nr: 99236

Art. nr: 99236

JDE Karat AD Grosshandlarn.indd 1
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Dryck
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FÖRLÄNG SOMMAREN
11,50
kr/st

276
kr/krt

©2019 The Coca-Cola Company.

50cl PET
Lev. Art. nr.

Coca-Cola
original taste
2030

Coca-Cola
zero sugar
2830

Coca-Cola Light
2130

Fanta Orange
3030

Sprite
4530

DRICKBART
ERBJUDANDENA GÄLLER
1 SEPTEMBER – 31 DECEMBER

ERBJUDAN DEN OCH NYHETER

219 kr
Nicolas Feuillatte
Brut Réserve
art.nr 11563

enjoywine.se

Du hittar
fler erbjudanden
och nyheter i
Grosshandlar'n

DRICKBART
Tuborg Guld 50cl

art.nr. 54680
15x50 cl
lev.art.nr. 21518
x-pris 194.25/BACK

1295

Läs den på vår hemsida
svenskcater.se

/ST

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Upplev
skillnaden.

RENA ÖRTER SOM GER EN STÖRRE SMAKUPPLEVELSE.
PRODUKT

78178
77820
78141

Rosmarin 275 g
Basilika 145 g
Persilja 275 g

PRIS

ART NR.

PRODUKT

41,50 kr
43,95 kr
22,95 kr

88392
78196
77979

Oregano 65 g
Dragon 95 g
Dill 155 g

Mer recept och inspiration på:

SANTAMARIAFOODSERVICE.SE

PRIS

22,95 kr
52,50 kr
44,95 kr

9-19 KEGES • Produktion: Howdoyoudo Reklambyrå

ART NR.

