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ERBJUDANDEN & SÄSONGSVAROR  

DIN LOKALA MATGROSSIST

Temainlaga:

ASIEN

Pekinganka
art.nr. 5917

Fryst, 2600 g, m innanmat
lev.art.nr. 4-4038 F 

4795
/KG



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

www.svenskcater.se

Månadens  
Svensk Cater-profil
– lär känna våra medarbetare

Frida Westerling 
 Frukt- och gröntansvarig, 
Örnsköldsvik
Vad innebär ditt arbete?
På denna avdelning är vi två som sköter allt från 
inköp, upplock, ordrar till kassationer och invente-
ring. Vi hanterar färska råvaror, både helråvara och 
färdigskuret, men också en del torkat. Varje dag har 
vi också kontakt med producenter och leverantörer. 
Vi arbetar gärna med lokala verksamheter som kan 
leverera ekologiskt och KRAV-märkt. Jag har även 
kontakt med kunder som har frågor om ovanliga 
artiklar eller specifika önskemål.

Vad är det bästa med just frukt och grönt?
Att det är så stor variation över säsongerna, det 
kommer ofta nytt och utbudet är oändligt. Under 
sommaren när de svenska grönsakerna kommer in 
luktar det dessutom alltid extra gott. Färska råvaror 
kräver också att man alltid är på alerten och har 
koll på kvaliteten på det man tar emot och skickar 
ut till kunderna. 

Nämn något du gör på fritiden?
Umgås med vänner och familj, min sambo och 
hennes barn. Gillar att vara ute i naturen och röra 
på mig. Har också en fäbodstuga 47 mil bort,  
hemma i Dalarna.
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 Rosékalv 
art.nr. 6919
Färsk, u. kappa, 
innanlår, ca 18 kg/krt,  
Nederländerna
lev.art.nr. 3541 

12495
/KG

 Kalvytterfilé 
art.nr. 21759
Färsk, ca 3 kg, 4 rib
lev.art.nr. 3550 

12895
/KG

Kalvbogstek 
art.nr. 91072
Färsk, putsad, 2,5 kg, 
Nerderländerna
lev.art.nr. 3563 

8895
/KG

Kalvbringa  
art.nr. 42563
Färsk,  sous-vide,  
2 kg
lev.art.nr. 42563 

7995
/KG

Högrevshjärta 
art.nr. 7324
Fryst, 3 kg, Polen
lev.art.nr. 1217 

5295
/KG

 Ryggbiff 3+ 
art.nr. 83857
Färsk, ca 3,5 kg, 
dragen, Tyskland
lev.art.nr. 8061 

7995
/KG

™
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Blandfärs 50/50 
art.nr. 67640
Färsk, ca 3 kg, 
vac, Europa
lev.art.nr. 67640 

4995
/KG

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

5295
/KG

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

8495
/KG
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Skinkstek fransyska 
art.nr. 39846
Fryst, ca 1,2 kg, 
Tyskland
lev.art.nr. 7005 

6995
/KG

 Fläskfilé 
art.nr. 23164
Färsk, ca 10 kg/krt,  
Europa
lev.art.nr. 7707 

7795
/KG

  Fläskkarré 
art.nr. 1897
Färsk, bfr, ca 2 kg,  
Europa
lev.art.nr. 7943 

5195/KG

Kotlett 1660 
art.nr. 20388
Färsk, ca 4 kg, 
bfr, Europa
lev.art.nr. 8295 

5195/KG

Honungsmarinerad 
skinkstek 
art.nr. 84675
Fryst, ca 2,8 kg, 
Danmark
lev.art.nr. 30109871 

7295
/KG

Fläskstek m. svål 
art.nr. 84678
Fryst, ca 2,5 kg, 
Danmark
lev.art.nr. 32518892 

6395
/KG

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

5195/KG
™
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Falukorv 
art.nr. 5626
Rak,  1,5 kg
lev.art.nr. 4446 

5295
/ST

Kassler 
art.nr. 21979
Färsk, onätad,  
ca 2 kg, Tyskland
lev.art.nr. 21979 

5995
/KG

 Bacon 
art.nr. 72712
Färskt, skivat, 
1,8 kg, Europa
lev.art.nr. 980993 

7195/KG

Nu lanserar vi en
NY WEBBSHOP!
 

Den första november dyker en stor nyhet upp hos 
Svensk Cater, nämligen en helt ny webbshop.  
Anette Jensen, webb- och marknadsansvarig på vårt 
huvudkontor i Löddeköpinge har varit med och arbetat 
fram den utefter kundernas behov och önskemål. 

– Vi är stolta över att lansera en ny modern webbshop 
med så bra funktioner. Den kommer att underlätta våra 
kunders inköp. Detta i sin tur gör att våra innesäljare  
kan fokusera ännu mer på att ge våra kunder den 
service de behöver, säger hon. Webbshopen har mycket 
bilder och användarvänlig design. Men framförallt har 
den många fler smarta funktioner än tidigare.  

Här lyfter Anette tre av dem som exempel:

– Stoppa matsvinnet – här har du som kund möjlighet 
att köpa varor med kort datum till nedsatt pris. Du får 
lägre kostnad och hjälper till att minska matsvinnet. 

– Gratis varuprover – innebär en möjlighet för dig 
som kund, att få prover på nyheter och artiklar som är 
specifikt anpassade för din verksamhet.

– Ersättningsartiklar – om en av dina favoritartik-
lar tillfälligt skulle vara slut eller ha utgått kommer 
du att få upp en notis om detta men också förslag på 
likvärdig ersättningsartikel.  

Besök den nya webbshopen på svenskcater.se!
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HKSCANFOODSERVICE.SE

VÄLJ SVENSKT 
KVALITETSKÖTT

HÖGREV
Långkokshöjdaren med  
djup, mustig smak som  

kräver sin lilla tid, men ger 
tusenfalt tillbaka.

  
BLANDFÄRS  
50/50  
2,5 kg x 4 st,  
10 kg/krt.
Art nr: 426193

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

  
KARRÈ RAPSGRIS 
2,19 kg x 3 st,  
6,57 kg/krt.
Art nr: 407401

6495 
KR/KG

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

 
BENFRI KOTLETT  
AV RAPSGRIS 
3,31 kg x 4 st,  
13,24 kg/krt.
Art nr: 407421

9695 
KR/KG

8495 
KR/KG

8995 
KR/KG

6995 
KR/KG
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Umami Burger 97 g, vegansk
3,5 kg/krt 

Artnr. 800059
9995

/kg

Bönmix Mukimame
5x1 kg/krt
Artnr. 1988

Linser, gröna
5x1 kg/krt
Artnr. 1974

6550
/kg4195

/kg

Spicy Bean Burger 100 g, vegansk 
2,5 kg/krt 

Artnr. 800003
6995

/kg

Oxfilé 1,4-1,8
10x ca 1,6 kg/krt 

Artnr. 8801

27995
/kg

Oxkind
400-480 g/st, 7x ca 2 kg/krt 

Artnr. 516

/kg7795

THE PUREST 
MEAT ON THE 

PLANET?

www.atriafoodservice.se

Rökig tomatsalsa
2,5 kg/hink

Artnr. 800129

Rödspätta hel 110-130 g, MSC 
5 kg/krt

Artnr. 1221
6595

/kg9995
/kg

NYHET! NYHET!

Nu erbjuder vi kött från vårt 
grannland Finland. 

Kvalitetskött av gris och nöt  
från våra finska familjegårdar.

VÄRLDENS RENASTE LUFT OCH VATTEN*

NÄRINGSRIKT GRÄS

STRIKTA DJURHÅLLNINGSREGLER

LÅG ANVÄNDNING AV ANTIBIOTIKA

90% AV KORNA BETAR UTE

*UNESCO, WHO och Svenska 
lantbruksproducenternas centralförbund

Atria_Grosshandlarn 11_210x297_2.indd   1 2019-10-10   13:50:55
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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.
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www.guldfageln.se/foodservice

45,50
kr/kg

MAJSKYCKLINGLÅRFILÉ 
UTAN SKINN
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 1306
Pris/krt: 425,70 kr

HÖNSBRÖSTPÅLÄGG, SKIVAT 
ALSPÅNSRÖKT, CA 10 G/SKIVA
Fryst, ätklart 6 x 0,5 kg/krt.
Bnr: 7522
Pris/krt: 227,70 kr
Pris/kg: 75,90 kr

37,95
kr/pkt

MAJSKYCKLINGKLUBBA 
UTAN RYGGBEN
Färsk, rå 1 x ca 5 kg/krt.
Bnr: 2115

33,95
kr/kg

HÖNSBACON, SKIVAT
ALSPÅNSRÖKT, CA 16 G/SKIVA
Fryst, ätklart 6 x 0,5 kg/krt.
Bnr: 7523
Pris/krt: 227,70 kr
Pris/kg: 75,90 kr

37,95
kr/pkt

98,50
kr/kg

Matglädje är Guld värt!
-Kyckling och höns från svenska gårdar-

70,95
kr/kg

KYCKLINGBURGARE 140 G
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 7253
Pris/krt: 591,00 kr

DRUMSTICKS, GRILLADE,
GRILLKRYDDA
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 1734
Pris/krt: 273,00 kr

Guldfågeln lanserar nu en bredare produktserie baserad på 
Svenskt Hönskött. Detta är ytterligare ett led i vår strävan 
att använda all råvara på ett sätt som minimerar klimat- och 
miljöpåverkan och samtidigt möjliggör goda matvanor och 
måltider. Hönsen är föräldradjur till de kycklingar som Guldfå-
geln säljer, vilket tidigare mestadels exporteras. Nu lanserar 
vi istället en rad goda och nyttiga produkter för den svenska 
marknaden. Hönskött är en utmärkt råvara med egenskaper 
som gör att man enkelt kan laga goda och hälsosamma målti-
der med bra ekonomi och gott samvete. 

Hönsbröstpålägg

Guldfågeln_SvenskCaterP11_2019_180x254mm.indd   1 2019-10-11   08:45:07

DET BÄSTA FRÅN HAVET
MSC-C-50132

Fisk och skaldjur med  
detta märke kommer  

från ett MSC-certifierat  
hållbart fiske.  

www.msc.org/se

FISKTÄRNINGAR av lax, torsk & sej
Art nr: 23345
Styckfrysta kuber  
20x20x20 mm
5 kg/krt, 499:75 /krt
Lev. art. nr: 9136 9995

/kg

ALASKA POLLOCKFILÉ, MSC
Art nr: 1326
Benfri, styckfryst  
110-170 g/st
5 kg/krt, 324:75 /krt
Lev. art. nr: 4113 6495

/kg

RYGGFILÉ AV TORSK, MSC
Art nr: 89321
Skinn- och benfri, styckfryst  
80-130 g/st
5 kg/krt, 499:75 /krt
Lev. art. nr: 222 9995

/kg

FÖRSTEKT SEJFILÉ, MSC
Art nr: 24365
Förstekt  
115-135 g/st
5 kg/krt, 324:75 /krt
Lev. art. nr: 3327 6495

/kg

KOLJAFILÉ, MSC
Art nr: 87307
Benfri, styckfryst  
125-250 g/st
5 kg/krt, 499:75 /krt
Lev. art. nr: 710 9995

/kg

SPRÖDBAKAD ALASKAFILÉ, MSC
Art nr: 58468
Benfri, förstekt  
140-170 g/st
5 kg/krt, 349:75 /krt
Lev. art. nr: 4316 6995

/kg

Krispig panad

SKALDJURSFOND, MSC
Art nr: 80659
Djupfryst, vakuumpåse 1000 g
Lev. art. nr: 5441 7550

/st

Fri från E-nummer



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47 Fisk & Skaldjur

11

DET BÄSTA FRÅN HAVET
MSC-C-50132

Fisk och skaldjur med  
detta märke kommer  

från ett MSC-certifierat  
hållbart fiske.  

www.msc.org/se

FISKTÄRNINGAR av lax, torsk & sej
Art nr: 23345
Styckfrysta kuber  
20x20x20 mm
5 kg/krt, 499:75 /krt
Lev. art. nr: 9136 9995

/kg

ALASKA POLLOCKFILÉ, MSC
Art nr: 1326
Benfri, styckfryst  
110-170 g/st
5 kg/krt, 324:75 /krt
Lev. art. nr: 4113 6495

/kg

RYGGFILÉ AV TORSK, MSC
Art nr: 89321
Skinn- och benfri, styckfryst  
80-130 g/st
5 kg/krt, 499:75 /krt
Lev. art. nr: 222 9995

/kg

FÖRSTEKT SEJFILÉ, MSC
Art nr: 24365
Förstekt  
115-135 g/st
5 kg/krt, 324:75 /krt
Lev. art. nr: 3327 6495

/kg

KOLJAFILÉ, MSC
Art nr: 87307
Benfri, styckfryst  
125-250 g/st
5 kg/krt, 499:75 /krt
Lev. art. nr: 710 9995

/kg

SPRÖDBAKAD ALASKAFILÉ, MSC
Art nr: 58468
Benfri, förstekt  
140-170 g/st
5 kg/krt, 349:75 /krt
Lev. art. nr: 4316 6995

/kg

Krispig panad

SKALDJURSFOND, MSC
Art nr: 80659
Djupfryst, vakuumpåse 1000 g
Lev. art. nr: 5441 7550

/st

Fri från E-nummer



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47Fisk & Skaldjur

 Hel  rödspätta 
art.nr. 24026
Panerad, 140–160 g
lev.art.nr. 870750  
x-pris 394.75/KRT

7895
/KG

 En del av Polar Seafood Greenland

12

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.

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

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.

IP
CERTIFIERAD
PRODUKTION

IP 16-25717

JO FOOD AB 
FISKHAMNSPIREN 1, 414 58 GÖTEBORG. 

WWW.JOFOOD.SE

A PART OF 

Annons branschtidning A4+3.indd   1 2017-09-06   17:34

JO FOOD AB 
Fiskhamnspiren 1, 414 58 Göteborg
Telefon 031-704 84 90 
www.jofood.se  info@jofood.se

Stillahavs- 
spättafilé

Stillahavs- 
torskfilé

Sprödbakad  
sej

Fjällrödingfilé

Art.nr. 66221 
85-130g

4 kg netto

Art.nr. 82968 

100-300 g

4 kg netto

Skinn- och benfri

Art.nr. 95610 

Glutenfri 50 g

5 kg netto

Art.nr. 82571 
10 kg netto 
Standardfilé med skinn

387,80 kr/kart 

96,95 kr/kg

399,80 kr/kart 

99,95 kr/kg

249,75 kr/kart 

49,95 kr/kg

1199,50 kr/kart 

119,95 kr/kg

Glutenfri
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Allt fler gäster uppskattar möjligheten att boka 
ett chambre séparée på restaurang, alltså ett 
privat rum där de kan avnjuta sin måltid och 
ge varandra full uppmärksamhet. Det kan vara 
sällskap som vill fira en högtid, sjunga och 
skåla. Eller de som vill fokusera på en avsmak-
ningsmeny, diskutera dess smaker, texturer och 
presentation. Andra vill ha arbetsmöten där de 
kan prata högt och visa presentationer utan att 
röja företagshemligheter. Men många vill bara 
kunna få sitta med sina vänner, dela rätter och 
återskapa en avslappnad hemmakänsla. 

Matupplevelse 
i eget rum

T R E N D R A P P O R T

VI HAR EN NY 
WEBBSHOP!
Besök den på 
svenskcater.se!

• Flera smarta funktioner

• Användarvänlig design

• Underlättar dina inköp

Nyhet!

Underlättar dina inköpUnderlättar dina inköp

Besök den på 
svenskcater.se!

• Underlättar dina inköpUnderlättar dina inköp
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Vitlöksklyftor 
art.nr. 44059
1 kg
lev.art.nr. 877010 

3750
/PÅS

Svampmix 
art.nr. 54738
600 g
lev.art.nr. CMC010 

3195/PÅS

 Bladspenat 
art.nr. 43512
Lösfryst, 2,5 kg
lev.art.nr. S5B610 

3795
/PÅS

3050 2850 2995
/2,5 kg ps /2,5 kg ps /2,5 kg ps

100%
sunflower

Freeze
Chilled

Allergen
Free

0-4⁰ C

100%
sunflower

Freeze
Chilled

Allergen
Free

0-4⁰ C

100%
sunflower

Freeze
Chilled

Allergen
Free

0-4⁰ C

100%
sunflower

Freeze
Chilled

Allergen
Free

0-4⁰ C

100%
sunflower

Freeze
Chilled

Allergen
Free

0-4⁰ C

Rustika Pommes med skal
Art. nr. 48869
Fryst, 5 x 2,5kg/ krt
Lev.art.nr. 237.002
Pris 12,50 / kg

Pommes Frites Slät 10mm
Art. nr. 66224
Fryst, 5 x 2,5kg/ krt
Lev.art.nr. 213.001
Pris 11,40 / kg

Pommes Frites Slät 10mm
Art. nr. 66224
Fryst, 5 x 2,5kg/ krt
Lev.art.nr. 213.001
Pris 28,50 / 2,5kg ps

Potatisklyftor med skal
Art. nr. 89901
Fryst, 4 x 2,5kg/ krt
Lev.art.nr. 338.001
Pris 11,98 / kg

Potatisklyftor med skal
Art. nr. 89901
Fryst, 4 x 2,5kg/ krt
Lev.art.nr. 338.001
Pris 29,95/ 2,5kg ps

Tips!
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Pease, pulled chili/vitlök - vegan
2 x 1,5 kg, Svensk Cater: 86547

Wokgrönsaker Thai
2 x 1,8 kg, Svensk Cater: 42126

Sojabönor
2 x 2 kg, Svensk Cater: 55640 45,50 kr/kg42,95 kr/kg

121,95 kr/påse
Nasi Goreng 
3 x 1,67 kg, Svensk Cater: 11620 59,95 kr/kg

sätt en smakrik asiatisk touch på meny! 

Kryddörter Thai 
art.nr. 83856
250 g
lev.art.nr. 886419 

2095
/PKT



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47 Frukt & grönt
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Pease, pulled chili/vitlök - vegan
2 x 1,5 kg, Svensk Cater: 86547

Wokgrönsaker Thai
2 x 1,8 kg, Svensk Cater: 42126

Sojabönor
2 x 2 kg, Svensk Cater: 55640 45,50 kr/kg42,95 kr/kg

121,95 kr/påse
Nasi Goreng 
3 x 1,67 kg, Svensk Cater: 11620 59,95 kr/kg

sätt en smakrik asiatisk touch på meny! 



Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47

Perfekt för större lunchrestauranger, hotell och 
caféer med matservering. Låt smakerna explodera 
och på ett enkelt, gott och hållbart sätt göra en håll-
bar veckomeny. Använd som dagens hållbara, eller 
våga skippa allt annat för en vecka och bara köra på 
en hållbar meny. Stora smaker från världens länder 
sätter fart på Fusion Food For You.  

orklafoodsolutions.se

pantone: 7729 C

FUSION SOM  
ALLA KAN LAGA 
Laga klimatsmart till många

Soya- & sesambakade Anamma® Vegobitar med varm sallad 
på Krögarklass® Fyra skånska gryn, bönor, pumpa och broccoli 

34577 Vegobitar, Anamma® 3 kg ca 1300 st à 2,3 g 266:85/kart 88:95/kg

09179 Sweet Chili Sauce, Felix® 4 x 2,5 kg 279:50/kart 27:95/kg

54026 Citron & Lime Lättsockrad Fruktdryck, Önos® 5 liter. Spädes 1+6 102:50/dunk 20:50/l



Perfekt för större lunchrestauranger, hotell och 
caféer med matservering. Låt smakerna explodera 
och på ett enkelt, gott och hållbart sätt göra en håll-
bar veckomeny. Använd som dagens hållbara, eller 
våga skippa allt annat för en vecka och bara köra på 
en hållbar meny. Stora smaker från världens länder 
sätter fart på Fusion Food For You.  

orklafoodsolutions.se

pantone: 7729 C

FUSION SOM  
ALLA KAN LAGA 
Laga klimatsmart till många

Soya- & sesambakade Anamma® Vegobitar med varm sallad 
på Krögarklass® Fyra skånska gryn, bönor, pumpa och broccoli 

34577 Vegobitar, Anamma® 3 kg ca 1300 st à 2,3 g 266:85/kart 88:95/kg

09179 Sweet Chili Sauce, Felix® 4 x 2,5 kg 279:50/kart 27:95/kg

54026 Citron & Lime Lättsockrad Fruktdryck, Önos® 5 liter. Spädes 1+6 102:50/dunk 20:50/l

Asien

Asian fusion
blandar smaker och influenser!

Nu vill vi äta 
indisk street food!
Sushi Rebellion
fusionerar japanskt och internationellt

T E M A
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SUSHI REBELLION SERVER AR

JAPANSKT MED  
REBELLISK TWIST

Under mer än 20 år har Pepi arbetat 
med mat, främst sushi men också 
klassiskt varmkök. Han är utbildad i 
Japan och har vunnit titlar som Sushi 
World Champion (Japan, 2013) och 
Most Creative Sushi Master (Japan, 
2014). Idag arbetar han också som 
konsult till hotell och restauranger 
världen runt. På sina resor har han 
möjlighet att testa nya rätter, nya 
råvaror och få inspiration som tas 
med hem till köket i Malmö.

MODERN FUSION
Sushi Rebellion är ingen vanlig 
sushibar, här fusioneras asiatiska och 
internationella kök och råvaror till 
något nytt. 

– Vi kör vår egen stil och vill ge våra 
gäster en annorlunda smakupplevelse 
samtidigt som vi hyser stor respekt för 
den japanska matkulturen, säger Pepi.

De vill också lära gästerna mer om att 
äta sushi. Som till exempel att sushi 
betyder ungefär ”ris smaksatt med 
vinäger” och att det kan toppas med 
en mängd olika saker, rå fisk är bara 
ett alternativ. Eller att wasabin ska 
inte blandas ut i sojan för då förstörs 
sojans fina smaker.

INNOVATIVT OCH SMAKRIKT
Till lunch serveras goda, snabba och 
prisvärda rätter som sushi, vegetarisk 
sushi och donburi, en klassisk japansk 
lunchrätt som består av en skål med 
ris som toppas med olika typer av kött, 
fisk eller grönsaker. Kvällstid serveras 
en à la carte av exklusiv och innovativ 
sushi där smakerna står i centrum. 

– Vi smaksätter till exempel våra 
maki och nigiri på spännande sätt 
så att ingen extra krydda behövs. 
Vi försöker också fokusera mycket 

på vegetariskt, det är kul att kunna 
erbjuda roliga vegetariska rätter, 
berättar han. Här finns även rätter 
som sashimi, grillat lamm, friterade 
pilgrimsmusslor och tillbehör som 
kimchi och grillad ananas. Råvarorna 
väljs utefter vad som är mest hållbart, 
här serveras till exempel ingen 
rödlistad fisk.

UNDERHÅLLANDE ROLL
Det öppna köket i restaurangen låter 
gästerna se hur kockarna arbetar. 
Pepi berättar att det traditionellt är 
det en del av sushikockens roll att 
vara en underhållare och utbildare.

– Man ska kunna prata med gästerna 
som sitter i baren, visa och förklara vad 
man gör med råvarorna, säger han. En 
viktig roll som både skapar trivsel och 
bjuder på smakupplevelser.

I slutet av juli fick Malmö ett nytt tillskott på restaurangsidan – Sushi 
Rebellion. Här serveras sushi för alla sinnen, vackra rätter som är perfekta 

att dela. Kocken och delägaren Pepi Anevski berättar hur de vill bredda 
gästernas syn på hur sushi kan se ut och smaka.

- Någonstans i Sverige -

18
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

 Grosshandlarn nr. 12 | Kampanjveckor 49-52 FESTLIGT NYÅRSFIRANDE

Fokusera på bra produkter. Var inte dumsnål 
utan satsa på att köpa kvalitet. Det är bra 
produkter som lägger grunden för dina rätter 
och ditt resultat.

Håll rent, håll rent, håll rent. God hygien 
är oerhört viktigt, speciellt om man hanterar 
rå fisk. En stor del av tiden i köket ska gå åt till 
att hålla utrustningen ren. Har man ingen god 
hygien spelar det inte någon roll hur bra råvaror 
man köpt. 

Hitta en bra kökschef. I alla kök är det viktigt 
att ha en kökschef som kan inspirera och enga-
gera personalen. De måste vara nöjda, kunna 
och vilja ta egna initiativ och komma med egna 
förslag för att ni ska nå framgång.

PEPIS TRE TIPS 
för dig som vill servera 
sushi och asiatiskt.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

SUSHIREBELLION

19

Fotograf: Pierre Orsander
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SANTAMARIAFOODSERVICE.SE
Mer recept och inspiration på:

enjoy thetaste 
ofAsia

Mer recept och inspiration på:Mer recept och inspiration på:Mer recept och inspiration på:Mer recept och inspiration på:

ART NR. PRODUKT PRIS

78011 Green Curry Spice Mix 118,50 kr
78073 Lime Wok Spice Mix 118,50 kr
52782 Sweet Chili Sauce 17,95 kr
28074 Fish Sauce 24,95 kr
73661 Asian Egg Noodles 41,50 kr
46823 Sambal Oelek 44,50 kr
67055 Teriyakisås 59,50 kr

SAFS_0527_Svensk cater_Asia_v45.indd   1 2019-10-14   14:43
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Till fyllningen
20 ml matolja
200 g lök
300 g sötpotatis, riven
400 g kål, strimlad
10 g salt

Till smeten
300 g vatten
15 g Knorr Grönsaksfond, koncentrerad
200 g vetemjöl, fullkorn
25 g MAIZENA
1 tsk bakpulver
3 ägg
5 g socker
10 g Knorr Professional Ingefära kryddpuré
1 g Knorr Professional Rökt Chili kryddpuré
20 g Knorr Professional Intense 
Flavours Miso Umami

Gör så här

Ingredienser (10 pers)

Okonomiyaki
1. Fräs lök och kål mjuka i olja.

2. Blanda lök, kål och sötpotatis.

3. Rör ihop ingredienserna till smeten och 
blanda med grönsaksfräset. 

4. Bryn plättar i valfri storlek så att de får fin 
färg på båda sidorna, stek dem helt färdigt i 
ugn vid 200 grader.

Sås till servering
1. Vispa samman Ketjap Manis med Knorr 
Cold Base redning. Låt svälla i 5 minuter. 

2. Servera pannkakorna med Ketjap Manis-
såsen och HELLMANN’S majonnäs.

Okonomiyaki
Okonomiyaki är en japansk 
pannkaka som ofta görs med kål 
men fyllningen kan variera. 
Okonomi betyder ungefär "vad du 
vill" och yaki betyder "tillagad", 
alltså en pannkaka tillagad som 
du vill ha den, med de tillbehör 
du tycker om. Pannkakorna steks 
frasiga och serveras tillsammans 
med soja och majonnäs.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Innan servering
1 dl Ketjap Manis
2 g Knorr Cold Base Stärkelse Redning
1 dl HELLMANN’S Real Majonnäs

21
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ART NR. PRODUKT PRIS

78011 Green Curry Spice Mix 118,50 kr
78073 Lime Wok Spice Mix 118,50 kr
52782 Sweet Chili Sauce 17,95 kr
28074 Fish Sauce 24,95 kr
73661 Asian Egg Noodles 41,50 kr
46823 Sambal Oelek 44,50 kr
67055 Teriyakisås 59,50 kr
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Miso Umami
art.nr.  93886 
Intense Flavours, 6x400 ml
lev.art.nr.  67578885 

11395
/KRT



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Spännande rätter som överraskar, kryddor som blandas och smaker som exploderar  
– den indiska matkulturen börjar nu ta plats bland trendiga burgare, tacos och 
korvar. Modern street food med tradition och kultur bjuder oss nya upplevelser.  

I Storbritannien har indisk mat länge varit populär,  
speciellt som hämtmat. Där pratar man ofta om att ta en 
curry vilket är det namnet på en kryddblandning som i 
Indien kallas masala. Det känner vi igen från tikka masala 
och garam masala, kryddiga rika såser till grönsaker, 
kyckling, lamm, tofu eller färskosten paneer. Och kryddad 
sås är just vad curry ordagrant betyder på det indiska 
språket tamil. Det finns en mängd olika varianter av 
curry och de innehåller kryddor som gurkmeja, ingefära, 
koriander, kryddnejlika, kanel, kardemumma, svartpeppar 
och spiskummin men också bockhornsklöver, muskot, 
lagerblad, senap och saffran. 

Det indiska köket är också känt för sina många goda 
och mättande vegetariska rätter, en stor fördel eftersom 
den gröna trenden fortsätter växa. Eftersom kor är heliga 
använder man sällan nötkött vilket ger ett lågt klimatav-
tryck. Dessutom används många ingredienser som anses 
vara bra för hälsan som till exempel gurkmeja, ingefära 
och kokosolja. 

Nu får indisk mat får allt större plats bland street food och 
trenden sprider sig. Det indiska köket är fullt av mångfald, 
kontraster och spännande smakrika rätter som överraskar. 
Perfekt för oss i Sverige som gärna provar mat från andra 
kulturer. 

FEM EXEMPEL PÅ TYPISK INDISK STREETFOOD:

Kati roll – wrap av tunna bröd som chapati eller paratha 
med kryddig fyllning och krispiga färska grönsaker. 
Vanliga fyllningar är yoghurtmarinerad kyckling, stekt 
potatis, grillat lammspett, tandoorikryddad fisk, paneer 
och stekt ägg.

Samosa – friterade små piroger som äts till förrätt eller 
snacks. Fylls med potatis, ärtor, lök och grön chili eller 
kryddig färs av lamm eller kyckling. Serveras varma med 
dip gjord på bland annat yoghurt, mynta och koriander.

Bhaji – grönsaksplättar som görs på kikärtsmjöl och fint 
skurna grönsaker som lök, morötter och zucchini. Friteras 
i kokosolja. Serveras med raita, en sås på gurka, mynta 
och yoghurt, mango chutney och papadum, ett tunt hårt 
bröd som ofta kryddas med kummin.

Pani puri – runda små bröd med en öppning upptill som 
fylls med en blandning av potatis, kikärtor, spiskummin 
och kryddor. Toppas med finhackad rödlök, tamarind-
chutney och mynta- och koriandervatten (pudina pani).

Pav bhaji – smörig gryta med tomatbas och grönsaker 
som blomkål, morötter, gröna ärtor och grön chili. Mosas 
slät och kryddas med bland annat chili, rödlök, citron och 
koriander. Serveras med en fralla som rostats i stekpanna 

INDISK  
STREET FOOD

– SMAKRIKT FÖR NYFIKNA 
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se 2323

Asian fusion 
– blandar smaker 
och influenser!

Sallader med 
asiatiska smaker
Blanda asiatiska smaker till en fräsch och matig 
sallad till en måltid rik på kontraster i smak och 
textur, perfekt att servera till lunch! 

Gör en bas på ris- eller glasnudlar och krispig hjärt-
sallad. Blanda finstrimlade grönsaker som morötter, 
rättika, rödkål, paprika och salladslök. Lägg till gott 
som nötter, mango, edamame, böngroddar eller stekt 
svamp och pak choi. Gör en dressing på limesaft, 
sesamolja, sojasås, chili och pressad vitlök. Lägg upp 
med grillad kyckling, sotad lax, friterad tofu, tunn 
omelett, kryddig fläskfärs eller strimlad lövbiff. Toppa 
med sesamfrön och färsk mynta eller koriander. Till 
fisk, ägg och tofu är lite smulad nori också gott och 
gärna med en smaksatt 
majonnäs till.

Asiatisk mat har länge varit trendigt, 
men varför nöja sig med ett kök när man 
kan blanda? Var nyfiken och skapa nya 
rätter på ditt sätt! 

Under samlingsbegreppet Asian fusion kombineras 
element från olika kök, dess smaker, traditioner och 
kulturer. Influenser från kök i olika asiatiska länder 
blandas med varandra men också med kök från 
Italien, Mexiko och USA. Ta en asiatisk burgare, 
där blandas en burgare från det amerikanska köket 
med Hoisinsås från Kina, sriracha från Thailand 
och till det serveras en vietnamesisk morotssallad. 
Andra exempel är hot dog som toppas med kimchi, 
pasta med tofu kryddad med koreansk BBQ-sås 
eller en tortilla med panerad och friterad fisk, 
kålsallad, sesam- och ingefäramajonnäs toppad 
med koriander. Nästa smaksensation kanske du 
experimenterar fram!

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Testa tempura
– enkelt och frasigt! 
Det japanska köket bjuder på många influenser och 
rätter, en sådan är tempura. Det är grönsaker, fisk 
och skaldjur som doppats i en lättare frityrsmet 
och sedan friteras i olja. Ofta använder man svamp, 
sötpotatis och lotusrot men också morotsstavar, 
zucchini och butternutpumpa, paprika, aubergine 
och gröna bönor. Det får gärna vara lokala råvaror i 
säsong. Vill man göra vegansk tempura ersätter man 
ägget i smeten med aquafaba. Tempuran serveras 
med dip och ris eller som tillbehör till andra rätter. 
Dipsåsen görs på en bas av dashi (buljong), mirin 
(sött risvin) och soja. Gärna smaksatt med sesam olja, 
chili, strimlad vårlök eller färsk ingefära.

TEMA • ASIEN
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lagerblad, senap och saffran. 

Det indiska köket är också känt för sina många goda 
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Nu får indisk mat får allt större plats bland street food och 
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snacks. Fylls med potatis, ärtor, lök och grön chili eller 
kryddig färs av lamm eller kyckling. Serveras varma med 
dip gjord på bland annat yoghurt, mynta och koriander.

Bhaji – grönsaksplättar som görs på kikärtsmjöl och fint 
skurna grönsaker som lök, morötter och zucchini. Friteras 
i kokosolja. Serveras med raita, en sås på gurka, mynta 
och yoghurt, mango chutney och papadum, ett tunt hårt 
bröd som ofta kryddas med kummin.

Pani puri – runda små bröd med en öppning upptill som 
fylls med en blandning av potatis, kikärtor, spiskummin 
och kryddor. Toppas med finhackad rödlök, tamarind-
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INDISK  
STREET FOOD

– SMAKRIKT FÖR NYFIKNA 
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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 24

ANANAS
SWEET,10ST, CR/EC
ART NR: 29389432

750
/ST

BROCCOLI
FILMAD 24X250G,ES
ART NR: 14152044

CLEMENTIN
STRL. 1-3, 6KG IT/ES
ART NR: 27363209 

AVOKADO
ÄTMOGEN, HASS, 
22ST ZA/KE/CO
ART NR:11120760 1895

INGEFÄRA
LÅDA, 13KG, CN
ART NR: 20246308

JALAPEÑO
PEPPAR GRÖN,3KG, ES
ART NR: 17215612

/ST

7150
/PÅSE

BLOMKÅLSBUKETT
20-30G, 4KG, SE
BEST. NR: 3132

WOKBAS
4x1KG, SE
BEST. NR: 3113

SALLADSLÖK
14ST, DE
ART NR: 15182001

3450
/KG

5495
/KG 1795

/ST 3650
/KG 795

/ST

KIWI
30ST, STYCKMÄRKTA, NZ
ART NR: 29394920 

495
/ST21750

/LÅDA

Morot, broccoli, vitkål och 

paprika. En perfekt wokbas för dig som 

älskar enkla asiatiska rätter.  Komplettera 

basblandngen med lite bönor eller 

varför inte blanda ner ingefära 

och jalapeño för att få 

WOK

lite extra sting. 

EKOEKO

WE MAKE 
    YUMMY

healthy



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47 Kolonial
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ALLT BLIR BÄTTRE 
MED RYDBERGS!

SRIRACHA MAYO            
6 x 900 g                          
Art.nr. 83420

TRYFFEL MAYO            
6 x 900 g                          
Art.nr. 81835

ORIENTDRESSING        
6 x 900 g                          
Art.nr. 56115

.41,50 
kr/st.

47,50 
kr/st.

36,50 
kr/st.

66,95 
kr/kg

JAMAICAN TWIST        
2,5 kg                                       
Art.nr. 100820

Vitvinsvinäger 
art.nr. 68210
5 l
lev.art.nr. 550657  
x-pris 104.75/DUNK

2095
/L

Johnny's chilisås 
art.nr. 67161
5 kg
lev.art.nr. 580132  
x-pris 97.50/HINK

1950
/KG

 Cantonsoya 
art.nr. 68030
6 kg
lev.art.nr. 570176  
x-pris 153.00/DUNK

2550
/KG

Pasta Tagliatelle 
art.nr. 73242
5 kg
lev.art.nr. 693821  
x-pris 329.75/KRT

6595
/KG



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47Kolonial
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FONDER SOM GÖR 
JOBBET ÅT DIG!

Läs mer  
på UFS.com

Art.nr  Produkter Pris 
78997 Knorr Professional Kalvfond, 8 x 1 l 85,95 kr/l
78998 Knorr Professional Skaldjursfond, 8 x 1 l 122,95 kr/l
78999 Knorr Professional Kycklingfond, 8 x 1 l 85,95 kr/l
79001 Knorr Professional Oxfond, 8 x 1 l 85,95 kr/l
79003 Knorr Professional Viltfond, 8 x 1 l 125,95 kr/l
79006 Knorr Professional Demi-Glace, 8 x 1 l 76,95 kr/l
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ZANETTI PARMIGIANO  
REGGIANO FLAKES
Flakes av italiensk Parmigiano Reggiano, lagrad i  
12–14 månader. Passar bra till sallader och i risotto.  
500 g. Ursprung: Italien.  
Art nr: 63152 89,95:–/st

PRÉSIDENT TARTIMALIN FÄRSKOST
Président Tartimalin är en krämig och god färskost med 
brett användningsområde. Perfekt till glasyrer, cheesecakes 
och kalla röror. Fungerar utmärkt i såväl varm som kall 
matlagning. Fetthalt 18%. 1000 g.  
Ursprung: Frankrike. Art nr: 88682 56,95:–/kg

ALLERUM PRÄST
Allerum Präst är vällagrad i 12 månader. Den är smakrik 
med mycket karaktär och krämigt mjuk. Fetthalt 35%.  
1050 g. Ursprung: Sverige.  
Art nr: 38499 109,95:–/kg

RENT SMÖR
Rent Smör består av 100% fett och är idealiskt att steka i 
eftersom det varken fräser eller mörknar vid upphettning. 
Förvara Rent Smör i rumstemperatur, så att det får en 
lättarbetad konsistens. 800 g.  
Art nr: 53763 86,95:–/st

Besök oss på storhushall.skanemejerier.se
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Gouda 28% 
art.nr. 32027
Filé, ca 3 kg, 
Tyskland
lev.art.nr. 77007 

4795
/KG

 Getost Chevré 
art.nr. 76581
1 kg
lev.art.nr. 11202901 

10995
/KG

Gruyère 6 mån 
art.nr. 32102
Ca 4 kg, Schweiz
lev.art.nr. 1381 

18895
/KG

 Roquefort 
art.nr. 32164
Ca 1,3 kg, Frankrike
lev.art.nr. 1891 

17995
/KG

Skivad gouda 
art.nr. 42135
1 kg, Nederländerna
lev.art.nr. 72205 

9995
/PKT
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Skivad cheddar 
art.nr. 75991
Lagrad, 500g
lev.art.nr. 71086 

4995
/PKT

 Riven mozzarella 
art.nr. 32380
1 kg
lev.art.nr. 72010 

5995
/PÅS

Mozzarellafilé 
art.nr. 32182
2,5 kg, Tyskland
lev.art.nr. 11992 

4995
/KG

Ricotta 
art.nr. 59895
1,5 kg, Italien
lev.art.nr. CI392 

6695
/ST
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ARLA® SVENSKT SMÖR  
OSALTAT 83 % 

1 kg I Art nr: 63735

ARLA® SVENSKT SMÖR  
NORMALSALTAT 82 % 
2 kg I Art nr: 62137

ARLA® SVENSKT SMÖR  
LAKTOSFRITT  

NORMALSALTAT 82 % 
500 g I Art nr: 32627

ARLA KO ® LAKTOSFRI  
STANDARDMJÖLKDRYCK 3 % 

1 liter I Art nr: 17229

ARLA KO ® LAKTOSFRI  
MELLANMJÖLKSDRYCK 1,5 % 

1 liter I Art nr: 62228

ARLA KO ® LAKTOSFRI 
EKOLOGISK MILD  
YOGHURT 1,5 % 

1 liter I Art nr: 49630

ARLA KÖKET ® LAKTOSFRI 
VISPGRÄDDE 36 % 

1 liter I Art nr: 83061

ARLA KO ® LAKTOSFRI  
MELLANMJÖLK- 
DRYCK 1,5 % 

10 liter I Art nr: 5343

WÄSTGÖTA KLOSTER ®  
MUNKENS SVARTA SKIVAD 31 % 

1 kg I Art nr: 38590

PUCKO ® ORIGINAL 1,5 % 
20 cl I Art nr: 7749

4,95 kr  
/st

78,50 kr  
/kg 71,95 kr  

/kg

99,95 kr  
/kg

15,50 kr  
/liter

12,50 kr  
/st

41,50 kr  
/st

12,50 kr  
/st

15,50 kr  
/st

44,95 kr  
/pkt

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

Tips oss proffs emellan.

NY_19235_Arla_Grosshandlarn_nr11_210x297mm_LEV.indd   1 2019-10-15   13:17
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Tips, recept och idéer hittar du på

lantmannen-unibake.se

Jorden runt 
med goda bröd 
och bakverk
Danska wienerbröd, amerikanska hamburgerbröd  

och luftigt italienskt bröd med härlig skorpa – låt dig  

inspireras av världens kök. 

Prova asiatisk smaksättning på din vegetariska lunch-

macka – avokado, chilikryddad färskost, ägg, ingefära  

och några droppar soja. 

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

4,16 
/styck

5,70 
/styck

ITALIENSKT BRÖD (450 g)
12 st per kartong
Art nr 4534

WIENERBRÖD MED  
VANILJ (80 g)
60 st per kartong
Art nr 59401

MAPLE PECAN (85 g) 
54 st per kartong
Art nr 59431

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

3,30
/styck

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

SMÖRCROISSANT (60 g)
70 st per kartong
Art nr 3025

SWEET POTATO  
HAMBURGERBRÖD (72 g)
40 st per kartong
Art nr 214774

4,50
/styck

MIXKARTONG RUSTIKA  
BRÖD (400–750 g)
17 st per kartong
Art nr 70375

30,50
/styck

HAMBURGERBRÖD ROYAL 
DURUM (80 g)
45 st per kartong
Art nr 3520

3,80
/styck

5,70
/styck

6,66
/styck

14,95
/styck

5,30
/styck

SvenskCater_GH_Nr11_210x297_Asien_Mtrldag_1015_Fm.indd   1 2019-10-14   16:12
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Spännande 
smaker från 
glassfabriken 
i Sävedalen

Yuzusorbet 5l
Artikel nr 42047

179,95 kr

Havtorn SVENSKA
EKOLOGISKA BÄR

Njut av syrliga nyttobär året om.
Finns som puré och hela bär, frysvara.

GÄSTERNA 
VILL HA 
SVENSKT

T R E N D R A P P O R T

Närodlat och 
lokalproducerat är starka 
argument på menyn, 
både ur kvalitets- och 
hållbarhetssynpunkt. 
Gästerna vill allt oftare 
veta ursprung och 
väljer allt oftare lokalt. 
Tidigare i år visade en 
undersökning gjord av 
ursprungsmärkningen 
Från Sverige att hela 
90 % av de tillfrågade 
ansåg att en svensk 
livsmedelsindustri är 
viktig och de svenska 
bönderna och odlarna 
är viktiga anledningar 
att välja svenskt. 70 % 
uppfattade dessutom 
svenska livsmedel som 
bra även ur klimat och 
miljösynvinkel.
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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 21113
1,5 kg hink

Pris/st  25495

OLIVOLJA EL CORTIJO
En mycket prisvärd blandolja med tydlig och balanserad 
olivoljeton. Den består av solrosolja och mellan 35-55% 
extra virginolivolja. Utmärkt till stekning.

ART 10102
5 liter dunk. Pris: 247:50. Pris/lit  4995

SESAMFRÖ ROSTADE
Pikant kryddade krispiga sesamfrön. 
Utmärkta att t.ex. strö över ris, pasta, 
kött, sallader, till sushi m.m. Välj 
mellan smakerna yuzu och wasabi.

ART 20690 YUZU
140 g burk

Pris/st  11695

ART 20689 WASABI
140 g burk

Pris/st  15395

NUDLAR SAPPORO WAVY 
Sapporo wavy är, som namnet 
antyder, något vågformade nudlar. 
Till färgen är nudlarna tydligt 
ljusgula och tjockleken 1,4 mm. 
Sapporo har högt tuggmotstånd 
och passar utmärkt till japanska 
rätter där Miso (fermenterad 
sojabönspasta) ingår. 
Ett nystan väger 130 g. Nudlarna 
är förpackade om 5 st nystan per 
påse vilket motsvarar 5 portioner.
De levereras frysta för att få den 
färska goda smaken varje gång.

ART 70165
10x650 g
Pris/krt: 599:50

Pris/påse 5995

CRÈME BRÛLÉE
Klassisk fransk crème brûlée i keramikform 
(varje form är portionsförpackad). För bästa 
resultat bränn av den med cassonadesocker 
när den fortfarande är kall. Frysvara.

ART 34715
20x120 g. Pris/krt: 530:00

Pris/st  2650

MACARONS Ljuvliga macarons med fyllning. Varje kartong 
innehåller 36 st frysta macarons. 6 olika sorter (6 st av varje) i 
smakerna choklad, pistage, kola, citron och vanilj samt hallon. 
Varje macaron väger ca 10,4 g. Frysvara.

ART 34304
4x36 st/krt.

Pris/krt: 210:60

Pris/st  585

SANSHOPEPPAR
Sanshopeppar har en distinkt 
citruskaraktär med lång eftersmak. 
Vanlig smaksättare i det japanska 
köket. Passar utmärkt till bl.a. 
kyckling och fisk.

ART 20675
90 g burk

Pris/st  3050
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Mysmums

www.graysbakery.se
TEL 08-715 95 20

Pecanpaj 1100 g. Chokladboll 75 g.  
Morotskaka 95 g. Mockaruta 90 g.

PRIS/STYCK 

10:50

MOCKARUTA 
ARTIKEL NR: 36118

MOROTSKAKA
ARTIKEL NR: 56188

PRIS/STYCK 

10:50

PECANPAJ
ARTIKEL NR: 56430

PRIS/STYCK 

188:95

CHOKLADBOLL
ARTIKEL NR: 62299

PRIS/STYCK 

7:95

Äggfri Mjölkfri

Grays SvenskCater 11 2019.indd   1 2019-10-11   14:01

Höstkampanj!
Fräscha upp toalettutrymmet

Tork PeakServe® Dispenser  
Continuous® Handduk, H5
Slimmad större dispenser med extra hög kapacitet. 
Art. nr. 552500 Vit, 552508 Svart
Tork PeakServe® Continuous® Handduk, H5
1-lagers pappershandduk av baskvalitet.  
4920 ark/förp. Art. nr. 100585

Tork Dispenser Coreless Mid-size Twin 
Toalettpapper, T7 
Lättplacerad dispenser, Coreless; ingen hylsa, inget 
avfall - bara papper!  Art. nr. 558040 Vit, 558048 Svart
Tork Coreless Mid-size Toalettpapper, T7
2-lagers toalettpapper av hög kvalitet. 103 m/rulle,  
36 rullar/förp. Art. nr. 472199

Tork Dispenser Skumtvål, S4
Ett lätthanterligt tvålsystem med hög kapacitet. En 
flaska ger 2500 doser. Art. nr. 561500 Vit, 561508 Svart
Tork Mild Skumtvål, S4
För händer som tvättas ofta. Förebygger torrhet och 
återställer hudens naturliga balans.
Art. nr. 520501

39795

38495

129995

/förp.
71820

/förp.
9995

/förp.
45540

Följ oss på 
Instagram

@svenskcaterab
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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. 

6.

3. 4.

5.

2.

1.

1. Wok, rund botten
 Ø 38 cm, 6,7L 279 kr
 63252 (ord. pris 354 kr)

3. Skål
 Ø 6,5 cm 8,50 kr
 20169 (ord. pris 10 kr)

2. Pincett
 20 cm 48 kr
 65015 (ord. pris 56 kr)

4. Skål
 Ø 13 cm 35 kr
 28115 (ord. pris 41 kr)

6. Riskokare
 1,95kW/230V/1fas 1790 kr
 90103 (ord. pris 2350 kr)

5. Fat
 32 x 15 cm 93,50 kr
 20160 (ord. pris 110 kr)

Riskokare

1790 kr
(ord. pris 2350 kr)

Wok i kolstål

279 kr
(ord. pris 354 kr)

merxteam.com

Stilren, funktionell, 
svensk design. 
Rejäla och tåliga produkter som 
klarar det höga tempot och 
den tuffa vardagen i ett 
professionellt kök. 

6.

3.4.

5.

2.

1.

1. Wok, rund botten
 Ø 38 cm, 6,7L 279 kr
 63252 (ord. pris 354 kr)

3. Skål
 Ø 6,5 cm 8,50 kr
 20169 (ord. pris 10 kr)

2. Pincett
 20 cm 48 kr
 65015 (ord. pris 56 kr)

4. Skål
 Ø 13 cm 35 kr
 28115 (ord. pris 41 kr)

6. Riskokare
 1,95kW/230V/1fas 1790 kr
 90103 (ord. pris 2350 kr)

5. Fat
 32 x 15 cm 93,50 kr
 20160 (ord. pris 110 kr)

Riskokare

1790 kr
(ord. pris 2350 kr)

Wok i kolstål

279 kr
(ord. pris 354 kr)

Följ oss på 
Instagram

@svenskcaterab
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Nitrilhandske S 
art.nr. 87879
Svart, puderfri
lev.art.nr. 290482 

4595
/PKT

Nitrilhandske M 
art.nr. 87334
Svart, puderfri
lev.art.nr. 290483 

4595
/PKT

Nitrilhandske L 
art.nr. 87541
Svart, puderfri
lev.art.nr. 290484 

4595
/PKT

Nitrilhandske XL 
art.nr. 85798
Svart, puderfri
lev.art.nr. 290485 

4595
/PKT

 Hämtbox   
art.nr. 99424
Vit, m. lock,  
22x22x8 cm, 710 ml
lev.art.nr. 1010001153 

12350
/PKT

UPPTÄCK 

VÅR WEBSHOP

SVENSK
CATER.

SE
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WWW.HWLARSEN.SE

Intresserad av knivar? Se Catershare / Leverantörer / HW Larsen
224 sidor med skarpa knivar för alla behov!

Porslin, glas och utensilierna till köket, 
vi har det du behöver och lite till.

LB100117 Tallrik flat, Ø 17 cm PRIS 22,-
LB100125 Tallrik flat, Ø 25 cm PRIS 38,-
LB100127 Tallrik flat, Ø 27 cm PRIS 39,-
LB100222 Tallrik djup, Ø 22 cm PRIS 32,-

ENDAST  

22,-

ENDAST  

39,-
ENDAST  

32,-

Serien Ellys vackra
vita färg är lätt att 

kombinera med
andra porslinsserier

Bestick
i rostfritt

stål

ENDAST  

49,- Kristallglas
Experience,
stöttåliga

LB8112 P1 Bordskniv, 228 mm  PRIS 17,-
LB81121 P1 Gaffel, 202 mm PRIS 11,-
LB81122 P1 Sked, 203 mm PRIS 11,-
LB81123 P1 Tesked, 140 mm PRIS 7,-

Experience rödvinsglas, Stölzle 
2200001 225 mm 450 ml  PRIS 49,-
2200002 214 mm 350 ml  PRIS 49,-
2200007 224 mm 188 ml  PRIS 49,-

45000
Microplane Gourmet, 
grovt rivjärn
PRIS 245,-

61865
Råkostjärn, Pyramid 19 cm
PRIS 59,-

ENDAST  

245,-

ENDAST  

59,-

440
Pincett, 30 cm 
i rostfritt stål
PRIS 79,-

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

ENDAST  

79,-

ENDAST  

75,-

9822
Japansk Mandolin, 65 mm. 
Kan skära  skivor och 
strimlor. 11x31,5x3 cm
PRIS 495,-

6999
Grönsaks-
skärare för 
julienne
PRIS 295,-

ENDAST  

495,-

ENDAST  

295,-

293326
Brödkniv Victorinox, 
26 cm, skaft av fibrox
PRIS 339,-

200322
Kockkniv Victorinox, 
22 cm, skaft av fibrox
PRIS 329,-

ENDAST  

339,-

ENDAST  

329,-

1SCSL1
Kylelement - Kylbricka 1/1 GN, 
530x325x36 mm  PRIS 755,-

114356
Värmeplatta Keramisk 1/1 GN, Bartscher 
570x307x40 mm 30-95 grader, steglös
PRIS 1.695,-

ENDAST  

755,-

ENDAST  

1.695,-
MRIS42NY
Riskokare 4,2 liter med non-stick beläggning 
i den uttagbara behållaren, 230V 1,6 kW, 
39x39x29 cm, Ø41 cm (inkl. handtag).
PRIS 1.345,-

ENDAST  

1.345,-
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www.bki-kaffe.se

50655   
KRÖGARNS SKÅNE
100 gr.  
kr/kg

479,70:-/krt(6kg)

7995

54586   
BKI PRIME  
MELLANROST
100 gr.  
kr/kg

479,70:-/krt(6kg)

7995

85664   
KRÖGARNS SKÅNE
500 gr.  
kr/kg

467,70:-/krt(6kg)

7795

71534   
BKI EKOLOGISKT 
ROAST 87
100 gr.  
kr/kg

573,00:-/krt(6kg)

9550

50657   
KRÖGARNS SKÅNE
1000 gr.  
kr/kg

461,70:-/krt(6kg)

7695
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Ladda upp med 
höstens favoriter!

3,50 
kr/st

(exkl. pant)

Art.nr  Produkt Antal/kolli

57771 Pepsi Regular 33cl burk 24 st
57770 Pepsi Max 33cl burk 24 st
38505  Mountain Dex 33cl burk  24 st

Art.nr  Produkt Antal/kolli

57769 7Up 33cl burk 24 st
96763 7Up Free 33cl burk 24 st
96438  Zingo Sorbet 33cl burk 24 st
57772  Zingo Orange 33cl burk  24 st

I jakten på nya smaker, proteiner och influenser dyker 
nya råvaror upp på bred front. Tänk hur ovanligt 
sötpotatis var för några år sedan, medan det idag 
serveras som pommes, kokt i bitar och 
mixad i soppor lite varstans. Enligt 
Food & Friends Trendspotting 2020 
växer nu intresset för kassava (eller maniok, 
stärkelserik rotknöl), lila sötpotatis (även 
kallad japansk) och jicama (eller jamsbönrot, 
liknar majrova). Även sparrissallat, olika typer av 
alger, svamp och nötter får större utrymme.  
Dags att experimentera fram nya rätter!

Experimentera  
med nya råvaror

T R E N D R A P P O R T



www.norvida.se

Biff med kappa 4+
Lev art nr 8212

119.95 kr/kg

Oxfilé 1,8+
Lev art nr 8221

209.95 kr/kg

Entrecote 2+
Lev art nr 8226

119.95 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. 11-19 K
EG

ES • Produktion: H
ow

doyoudo Reklam
byrå


