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ERBJUDANDEN & SÄSONGSVAROR  

DIN LOKALA MATGROSSIST

Nu ännu mer TEMA 
FLER SIDOR, MER INSPIRATION!

Temainlaga:

HÄLSOSAMT &
HÅLLBART

Röda 
kidneybönor

art.nr. 43197
2,6 kg

lev.art.nr. 20751 

3350
/BURK



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 webbu-
tik 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

Marianne Wikman 
Lagerchef, Skellefteå

Vad innebär ditt arbete?
Jag ansvarar för avdelningens kostnader och vår 
personalstyrka, förutom mig är vi 17 anställda 
varav fem chaufförer. Eftersom vi har egna lastbilar 
i Skellefteå har jag också logistikansvar. I vårt 
team är alla flexibla och kan hoppa in på varandras 
uppgifter. Själv hoppar jag ofta in om någon är 
borta, ser det som ett privilegium att få göra det.

Vad gör er arbetsplats extra bra?
Den är trivsam, främst tack vare alla trevliga 
kollegor. Under mina 30 år här har jag också bytt 
arbetsuppgifter, har varit 25 år på kontoret varav 
15 som inköpsansvarig och de senaste fem som 
lagerchef. Kanske är det därför jag blivit kvar så 
länge. Men det är också en trevlig bransch där  
man träffar mycket kunder och leverantörer.

Nämn något du gör på fritiden? 
Umgås med vänner och familj som nu utökats  
med två barnbarn. Har nyligen skaffat en stuga  
vid havet, där stortrivs jag.

Favoritmat?  
En riktigt god porterstek på älg.
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Lock 
art.nr. 97916
710/940 ml, 
Transparent, 4x50st
lev.art.nr. 
1010001166 

18450
/PKT

 Kaffebägare 24cl 
art.nr. 96401
Komposterbar, 
4 mixade färger, 
20x50 st
lev.art.nr. 
1000005748 

2850
/RÖR

Hämtbox m lock 
art.nr. 99424
Vit, 1 fack, 710 ml, 
bagasse, 22x22x8 cm
lev.art.nr. 
1010001153 

12250
/PKT

Form 
art.nr. 97914
Rekt, Bagasse, 
940ml, 8x50 st
lev.art.nr. 
1010001156 

11550
/PKT

Träkniv 
art.nr. 101990
Premium, 19,4 cm, 
20x100 st
lev.art.nr. 
1010001375 

3650
/PKT

Trägaffel 
art.nr. 101989
Premium, 18, 2 cm, 
20x100 st
lev.art.nr. 
1010001376 

4550
/PKT

3

Organisationen EAT verkar för att vi ska äta 
mer hälsosamt och hållbart i framtiden, allt 
baserat på vetenskap. I sin senaste rapport 
lyfter de bland annat hur nötter bör bli en 
allt viktigare källa till protein. Nötter 
innehåller också mycket fibrer och 
många viktiga näringsämnen och 
mineraler. Så varför inte redan nu 
ge dem större plats i matlagningen? 
I bröd, färs, grytor, panering, spreads 
och sallader. Inom raw food används 
ofta nötter i krämiga såser och mousser. 
De kan också picklas eller användas till 
växtbaserad ost och yoghurt.

NÄRINGSRIKA 
NÖTTER

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



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 
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WWW.HWLARSEN.SE

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

Serien 
Elly är lätt att 

kombinera med 
andra porslins-

serier

GLAS 
Cabernet från 

Chef & 
Somelier

Stekpannor 
från Bourgeat, 

4 lager 
non-stick 

beläggning

PICARDIE 
DURALEX

Tallrik flat
LB100117 Ø 17 cm  
PRIS 21,-
LB100125 Ø 25 cm  
PRIS 29,-
LB10012 Ø 27 cm
PRIS 39,-

ENDAST  

21,-

ENDAST  

29,-

ENDAST  

39,-
ENDAST  

29,- LB100222
Tallrik djup, Ø 22 cm
PRIS 29,-

RAW 
från Aida
Midnight 

Blue

1574020  Ø20 cm
PRIS 99,-
1574123  Ø23 cm
PRIS 129,-
1574228  Ø28 cm
PRIS 145,-

1574719 
Sopptallrik
Ø19,4x4,5 cm
PRIS 129,-

1574313  
Skål Ø13,5x6 cm
PRIS 109,-

ENDAST  

99,-

ENDAST  

129,-

ENDAST  

129,-

ENDAST  

109,-

ENDAST  

145,-

110031
94 mm, 310 ml.
PRIS 16,-

110025
90 mm, 250 ml.

PRIS 14,-

ENDAST  

16,-

ENDAST  

14,-

5001167  
Rödvinsglas  47 cl
5001166 
Vitvinsglas 35 cl
PRIS 39,-

Vattenglas
100465  27 cl,  95 mm
PRIS 22,-
100466   36 cl, 100 mm
PRIS 25,-

ENDAST  

22,-
ENDAST  

25,-

ENDAST  

39,-

ENDAST  

39,-

BESTICK I 
ROSTFRITT 

STÅL

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

ENDAST  

17,-

ENDAST  

11,-

ENDAST  

11,-

ENDAST  

17,-

LB6325
Besticksett med 24 delar, 
kopparfärgat
PRIS 745,-

ENDAST  

745,-

Classe Chef 
stekpanna
665128
Ø28 cm
PRIS 275,-
665132
Ø32 cm
PRIS 345,-

ENDAST  

275,-

ENDAST  

345,-

53015
Fritössked, Ø15 cm, L: 33 cm RF-stål
PRIS 185,-

920100
Ösa, 0,24 liter, Ø10 cm, 
L:43 cm, RF-stål
PRIS 125,-

56010
Hålslev, Ø10 cm, RF-stål
PRIS 119,-

ENDAST  

119,-

ENDAST  

125,-

ENDAST  

185,-

171910
Termometer, till kylskåp, 
från -40° till +40°
PRIS 19,-

LB503
Termometer instick 
digital +300 gr, 
min/max funktion, 
165x45 mm
PRIS 175,-

ENDAST  

19,-

ENDAST  

175,-

Laga hälsosamt i stekpannor utan PFOA 
och duka med vackert hållbart porslin
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merxteam.com

Stilren, funktionell, 
svensk design. 

Rejäla och tåliga produkter 
som klarar det höga tempot 
och den tuffa vardagen i ett 

professionellt kök. 

2.  Slickepott, skålad
 40 cm, skaft i ABS 105 kr
 65642 (ord. pris 131 kr)

3.  Slickepott
 40 cm, skaft i ABS 94 kr
 65640 (ord. pris 117 kr)

5.  Digital köksvåg
 6kg/1g 285 kr
 65436 (ord. pris 356 kr)

6.  Stickvagn
 Rostfritt 18/10 1520 kr
 90126 (ord. pris 1900 kr)

 - Rymmer 16 bakplåtar 60x40 cm.
 - Maximal belastning 240 kg.
 - 4 st gummihjul, 2 st bromsbara.

7. Bakplåt
 60x40 cm, aluminium 120 kr
 90127 (ord. pris 150 kr)

4.  Anslagsram
 16x16 cm, rostfritt stål 82 kr
 92079 (ord. pris 97 kr)

 18x18 cm, rostfritt stål 89 kr
 92080 (ord. pris 105 kr)

 20x20 cm, rostfritt stål 95 kr
 92081 (ord. pris 112 kr)

1.  Ballongvisp
 27 cm, rostfritt 18/10 95 kr
 65697 (ord. pris 119 kr)

 33 cm, rostfritt 18/10 98 kr
 65696 (ord. pris 123 kr)

 40 cm, rostfritt 18/10 115 kr
 65695 (ord. pris 144 kr)

 50 cm, rostfritt 18/10 140 kr
 65694 (ord. pris 175 kr)

1.

4.

6.

7.

5.

2. 3.
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Med vår betalningslösning Bambora One får du även 
tillgång till lånetjänsten Growth Finance och kan låna 
pengar baserat på din restaurangs kortomsättning. 
Perfekt om du behöver investera i en ny uteservering 
eller ny utrustning.

Du får alltså både kortterminal, inlösenavtal och ett 
förhandsgodkänt låneutrymme att använda när du vill.

Kontakta din säljare på Svensk Cater om du vill
veta mer.

www.bambora.com

Växtvärk?

Restaurang

Med vår betalningslösning Bambora One får du även 
tillgång till lånetjänsten Growth Finance och kan låna 
pengar baserat på din restaurangs kortomsättning. 
Perfekt om du behöver investera i en ny uteservering 
eller ny utrustning.

Du får alltså både kortterminal, inlösenavtal och ett 
förhandsgodkänt låneutrymme att använda när du vill.

Kontakta din säljare på Svensk Cater om du vill
veta mer.

www.bambora.com
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Restaurang

Med vår betalningslösning Bambora One får du även 
tillgång till lånetjänsten Growth Finance och kan låna 
pengar baserat på din restaurangs kortomsättning. 
Perfekt om du behöver investera i en ny uteservering 
eller ny utrustning.

Du får alltså både kortterminal, inlösenavtal och ett 
förhandsgodkänt låneutrymme att använda när du vill.

Kontakta din säljare på Svensk Cater om du vill
veta mer.

www.bambora.com
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Du får alltså både kortterminal, inlösenavtal och ett 
förhandsgodkänt låneutrymme att använda när du vill.

Kontakta din säljare på Svensk Cater om du vill
veta mer.

www.bambora.com

Växtvärk?

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

6895
/KG

Högrev sous-vide 
art.nr. 38349
Färsk, ca 3 kg
lev.art.nr. 38349 

8495
/KG

Entrecôte 
art.nr. 1769
Fryst, 1,5–2 kg, 
Tyskland
lev.art.nr. 7768 

7495
/KG

 Grytbitar högrev 
art.nr. 69548
Färsk, vac, 3x3 cm,  
ca 3 kg, EU
lev.art.nr. 69548 

8995
/KG

 Ryggbiff 3+ 
art.nr. 8501
Fryst, ca 3 kg, 
Tyskland
lev.art.nr. 7771 

7995
/KG

™

7
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Fransyska 
art.nr. 48742
Färsk, 4,5 kg, Polen
lev.art.nr. 1974 

6995
/KG

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

5495
/KG

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

5695
/KG

Blandfärs 50/50 
art.nr. 70925
Färsk, finmald, 
vac, ca 3 kg, EU
lev.art.nr. 70925 

5595
/KG

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

4195
/PKT

Fransyska Kalv 
art.nr. 22705
Färsk, 2,8 kg, 
Nederländerna
lev.art.nr. 3544 

9495
/KG

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

14995
/KG

8
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8295
/kg

Lindösalami peppar, skivad
3x1 kg/krt 

Artnr. 300691/80631

16595
/kg

Oxbringa, rimmad, skivad
 3,5mm, sous vide, 

5x ca 1,5 kg/krt
Artnr. 7190/4401

Mungbönor 
5x1 kg/krt

Artnr. 1975/94015

4850
/kg6450

/kg

Grillade paprikahalvor
6x950 g/krt

Artnr. 40580/43597

9395
/burk

www.atriafoodservice.se

Kotlettrad basic med sky, 
sous vide, 2x ca 4,8 kg/krt 

Artnr. 7917/84912

Bönmix Mukimame
5x1 kg/krt

Artnr. 1988/45150

14295
/kg

Picanha
6x ca 1 kg/krt 

Artnr. 8808/98526

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

Artnr. 516/82373

Innanlår av nöt
3x ca 4,74 kg/krt 

Artnr. 3041/99707

/kg9495

/kg8195

/kg9995

Atria_Grosshandlarn 1_210x297.indd   1 2019-12-17   13:39:46
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HKSCANFOODSERVICE.SE

VÄLJ SVENSKT 
KVALITETSKÖTT

BÄSTA 
BURGERTIPSET

Kom ihåg treenigheten;  
syra, sötma och crunch i  
form av dressing, pickles  

och färskt grönt.

HÖGREVSBURGARE, 
150 G 
24 st, 3,6 kg/krt.
Scan art nr: 298371  
SC art nr: 86478

  
GATUKÖKSKORV  
SPECIAL, 60 G 
100 st, 6 kg/krt. 
Scan art nr: 603595  
SC art nr: 19143

  
GATUKÖKSKORV/ 
LUNCHKORV, 100 G 
80 st, 8 kg/krt.  
Scan art nr: 602093  
SC art nr: 18081

  
HAMBURGARE JET SET, 
150  G  
24 st, 3,6 kg/krt.
Scan art nr: 298364  
SC art nr: 21143

  
HAMBURGARE JET SET,  
200  G   
18 st, 3,6 kg/krt.
Scan art nr: 298365  
SC art nr: 21145

  
HAMBURGARE JET SET,  
90 G 
48 st, 4,32 kg/krt.
Scan art nr: 298369  
SC art nr: 21142

7580 
KR/KG

7595 
KR/KG

7595 
KR/KG

10295 
KR/KG

6295 
KR/KG

6995 
KR/KG

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

5195
/KG

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

6995
/KG

Rimmat fläsk 
art.nr. 72713
Färskt, skivat, 
1,8 kg, EU
lev.art.nr. 980893 

7795
/KG

Fläskkarré sous-vide 
art.nr. 21978
Färsk, ca 3 kg
lev.art.nr. 21978 

6995
/KG

RED

 Fläskfilé u huvud 
art.nr. 69535
Fryst, putsad, ca 500 g, 
Polen
lev.art.nr. 1136 

7695
/KG

™

Fläskkotlett 
art.nr. 46185
Fryst, ca 3,3 kg
lev.art.nr. 7999 

5195
/KG

Bankad schnitzel 
art.nr. 21946
Färsk, vac, ca 3 kg
lev.art.nr. 21946 

8995
/KG

90-
110 g

Bankad schnitzel 
art.nr. 21951
Färsk, vac, ca 3 kg
lev.art.nr. 21951 

8995
/KG

140-
160 g

Bankad schnitzel 
art.nr. 21952
Färsk, vac, ca 3 kg
lev.art.nr. 21952 

8995
/KG

120-
140 g

11
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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.
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Falukorv 
art.nr. 5626
Färsk, rak, 1,5 kg
lev.art.nr. 4446 

5995
/ST

Korv sriracha 
art.nr. 93880
Färsk, 100 g, ca 2 kg
lev.art.nr. 7723 

6295
/KG

 Lammkorv merguez 
art.nr. 4717
Färsk, 60 g, ca 2 kg
lev.art.nr. 7089 

8195
/KG

Kycklingkorv  
jalapeno/cheese 
art.nr. 101376
Färsk, 80 g
lev.art.nr. 7729 

4395
/KG

Fågel

Stek/lunchkorv 
art.nr. 4377
Fryst, 48 x 140 g
lev.art.nr. 4444  
x-pris 329.08/KRT

8395
/KG

 Kycklingbröstfilé 
art.nr. 22075
Fryst, 1,2% salt, 
140 g +, Thailand
lev.art.nr. 320016  
x-pris 75.90/PÅS

3795
/KG

Kycklinglårfilé 
art.nr. 55415
Fryst, bfr, u skinn, 
6x2 kg, EU
lev.art.nr. 320065  
x-pris 75.90/PÅS

3795
/KG

13

Halal
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www.guldfageln.se/foodservice

KYCKLINGBRÖSTFILÉ, 
DUBBEL MED SKINN
Färsk, rå 2 x ca 2,5 kg/krt.
Art nr: 2105, SC Art nr: 5195

CHICKEN NUGGETS
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 7500, SC Art nr: 5015
Pris/krt: 425,70 kr

70,95
kr/kg

DRUMSTICKS, GRILLADE, 
GRILLKRYDDA
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1734, SC Art nr: 5168
Pris/krt: 287,70 kr

47,95
kr/kg

TVÅDELAD KYCKLINGFILÉ, 
MÖRAD, CA 100-140 G/ST
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1875, SC Art nr: 100779
Pris/krt: 569,70 kr

94,95
kr/kg

47,95
kr/kg

Matglädje är Guld värt!
- Svensk kvalitetskyckling från svenska bönder -

87,95
kr/kg

DRUMSTICKS, GRILLADE, 
CHILI
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1704, SC Art nr: 5384
Pris/krt: 287,70 kr

Nyhet!
Tvådelad kycklingfilé
• Styckfryst, mörad, 2-delad, kycklingbröstfilé.
• Delad horisontellt i två delar, 100-140 g/skiva. 
• Två jämna skivor som gör det snabbare att 

både tina och tillaga. 
• Lätt att portionera ut.
• Passar utmärkt att både grilla och steka.

Serveringstips!
Rosmarinstekt 

2-delad kycklingfilé 
med bulgursallad

Guldfågeln_SvenskCaterP1_2020_180x254mm.indd   1 2019-12-10   12:09:34
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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

StillahavsspättafiléStillahavstorskfilé Sprödbakad sej
Art.nr. 66221 
85-130g

4 kg netto

Skinn- och benfri

Art.nr. 82968 

100-300 g

4 kg netto

Skinn- och benfri

Art.nr. 95610 

Glutenfri 50 g

5 kg netto

379,80 kr/kart399,80 kr/kart 249,75 kr/kart

Glutenfri

94,95 
kr/kg

99,95 
kr/kg

49,95 
kr/kg

Gösfilé m skinn 
art.nr. 76527
Fryst, 120-170 g
lev.art.nr. 1143  
x-pris 435.80/KRT

10895
/KG

 En del av Polar Seafood Greenland

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

7895
/KG

 En del av Polar Seafood Greenland
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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

RYGGFILÉ AV SEJ, MSC
Benfri, styckfryst  
100-160 g/st  
5 kg/krt, 344:75 /krt
Lev. art. nr: 320  
SC art nr: 88604

PRISVÄRD RYGGFILÉ

URVATTNAD STEKSILLFILÉ, MSC
Utan skinn, av norsk fetsill  
3,5 kg/hink (avrunnen vikt)  
237:80 /hink
Lev. art. nr: 8114  
SC art nr: 20783 6795

/kg

SEAFOOD FLAKES
Med krabbsmak, vakuumpackade  
1 kg/påse  

Lev. art. nr: 1166  
SC art nr: 68051 4895

/st

KUMMELFILÉ MED SKINN
Benfri, styckfryst  
120-180 g/st  
5 kg/krt, 349:75 /krt
Lev. art. nr: 7189  
SC art nr: 20168 6995

/kg

SPRÖDBAKAD ALASKAFILÉ, MSC
Benfri, förstekt  
110-140 g/st  
5 kg/krt, 334:75 /krt
Lev. art. nr: 4312 
SC art nr: 55207 6695

/kg

8:40/portion!

RYGGFILÉ AV TORSK, MSC
Skinn- och benfri, styckfryst  
80-130 g/st  
5 kg/krt, 594:75 /krt
Lev. art. nr: 222  
SC art nr: 89321 11895

/kg

KOLJAFILÉ, MSC
Benfri, styckfryst  
125-250 g/st  
5 kg/krt, 444:75 /krt
Lev. art. nr: 710  
SC art nr: 87307

SE PRISET - PASSA PÅ!

6895
/kg

8895
/kg
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SE PRISET - PASSA PÅ!

6895
/kg

8895
/kg

Hälsosamt 
& hållbart

Vårt hållbara 
sortiment 
– förenklar dina val

Experten tipsar 
om KRAV!

Matildas serverar 
– hållbar gastronomi

T E M A
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MATILDAS SERVER AR

GOD MAT PÅ  
SVENSKA RÅVAROR

Tillsammans med sin fru, kocken 
Frida Flodman, och hennes föräldrar 
har Johan ägt och drivit Matildas i 13 
år. Ambitionen är att servera god mat, 
av goda råvaror och ha roligt under 
tiden, men också att det ska vara så 
hållbart som möjligt ur alla aspekter. 
Något som gett utdelning på flera sätt. 

GASTRONOMI + HÅLLBARHET
360° Eat Guide är en relativt ny 
restaurangguide som rankar nordiska 
restauranger efter kriterier kring 
gastronomi och hållbarhet. Men 
för att komma till bedömningen av 
verksamhetens hållbarhet måste man 
få höga poäng när det gäller sådant 
som matens smaker, texturer och 
presentation. I höstas bedömde juryn 
att Matildas har vad som krävs inom 
båda områdena och det resulterade i 
plats 57 på topplistan i sällskap med 

många kända namn. 
– Det är otroligt roligt, speciellt 

eftersom det kommer från en duktig, 
erfaren och transparent jury som är 
van att bedöma mat, säger Johan.

FRANSK-SVENSK VARIATION 
Matildas meny är fylld med rätter 
inspirerade av de franska och svenska 
köken. Det är mycket fisk och grön
saker men också ostron, hummer och 
Moules Frites, blodpudding, gårdsgris 
och viltkött. 

– Vi försöker tänka fritt, jobba 
mycket på känsla och servera den 
mat vi själva tycker om, förklarar 
Johan. Redan innan Matildas upp
märksammades av 360° Eat Guide 
hade gäster rest långt för att avnjuta 
måltider här. 

– Förutom alla gävlebor så kommer 
många gäster från Stockholm, men 

också från resten av landet, berättar han. 

HÅLLBART FÖR ALLA 
När de köper fisk väljer de grön
listade arter i säsong. Kött och 
grönsaker kommer från svenska 
bönder. Frukt, bär och örter plockas 
från egna odlingar. Sedan arbetar de 
efter mottot att allt som köps in ska 
användas, men hållbarhetstänket 
sträcker sig längre än så. 

– Tack vare att vi väljer råvaror av 
god kvalitet kan vi servera mat som 
håller en högre standard. Det gör 
gästerna nöjda, vilket i sin tur gör att de 
gärna kommer tillbaka och då blir hela 
verksamheten lönsam. På så sätt är 
vi både miljömässigt och ekonomiskt 
hållbara. Dessutom ser vi till att vår 
personal mår bra, får sina ledigheter 
och trivs hos oss, avslutar han. 

På Söder i Gävle ligger Matildas, en lite mer exklusiv kvarterskrog med humana priser. 
I höstas bedömdes de vara en Nordens bästa restauranger. Johan Flodman, kock och 

delägare, berättar om maten de har valt att servera och hur de arbetar med hållbarhet. 

- Någonstans i Sverige -

18
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Ta hand om allt. Släng ingenting av råvaran 
om den inte är dålig, och helst inte ens då. Det är 
skillnad på en dålig och hängig grönsak. Hitta 
nya användningsområden som till exempel i såser, 
soppor eller örtoljor. Sista utvägen, ät upp den själv. 

Köp produkter med kort datum. När du vet att du 
ska använda upp mycket av något på en gång kan 
du kolla med din leverantör om de har produkter 
som snart går ut. Det kan ge dig ett bra pris men 
framför allt bidrar du till att minska matsvinnet. 

Tänk svenskt. Handla gärna lokalt men ge inte 
avkall på kvaliteten. Finns det inte råvaror av rätt 
kvalitet i ditt område, sök vidare inom Sverige. Det 
gynnar svenska producenter som levererar bra 
råvaror men kan också sporra andra att bli bättre.

JOHANS TRE TIPS 
för dig som vill arbeta 
mer hållbart.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

KVARTERSKROGEN_MATILDAS
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Performance
Naturlig smak och färg 

från kallpressad juice av rödbeta, 
rabarber och citron. Boostad med 

vitaminer som bidrar till normal 
energiomsättning och mental 

prestation (vitamin C, 
B3, B5, B6 och B7).

Balance
Naturlig smak och färg från 

kallpressad juice av spenat, lime
och mynta. Boostad med vita-

miner och mineraler som bidrar till 
normal funktion av nervsystemet 

och balanserad elektrolytnivå 
(vitamin C, B3, B5 och B7, 

samt magnesium).

Protection
Naturlig smak och färg 

från kallpressad juice av ingefära
och citron. Boostad med vitaminer 

och mineraler som bidrar till 
immunsystemets normala funktion

 (vitamin C och B6, samt selen 
och zink). 
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Veggielasagne

1 paket Lasagne, glutenfria plattor

Bas:
2 msk tamari, glutenfri soja 
1 rödlök, finhackad 
3 vitlöksklyftor, hackade 
250 g veggiefärs 
4 skogssvampar, hackade 
80 g spenat, hackad

Tomatsås:
2 zucchini 
1 röd paprika 
1 gul paprika 
280 g soltorkade tomater 
1 dl vatten 
1 kruka basilika 
1 kruka oregano

Gör så här

Ingredienser (6 portioner)

Sätt ugnen på 200°C. Sautera tamari, lök 
och vitlök i två minuter. Lägg i veggiefärs, 
svamp och spenat. Låt allt få dra ihop sig i 
ca fem minuter på medelvärme. 

Hacka alla ingredienser till tomatsåsen 
grovt och lägg dem i en matberedare. Mixa 
allt till en tjock sås. 

Skölj av nötterna till den vita såsen och 
mixa dem ihop dem med resten av såsens 

 Lasagneplattor  
art.nr.  36488 

 250 g 
lev.art.nr.  47266  

 59 95 
/ PKT 

Gluten
fri

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

 Spaghetti  
art.nr.  102151 
 500 g 
lev.art.nr.  47262  

 39  95 
/ PKT 

 Fusilli  
art.nr.  47464 
 500 g 
lev.art.nr.  47263  

 39  95 
/ PKT 

Glutenf
ri

Glutenf
ri

En helt oemotståndlig lasagne som dessutom är mjölkfri! 

Vit sås:
7,5 dl cashewnötter, blötlagda i minst 
en timma 
1 1/4 dl vatten 
2 vitlöksklyftor, hackade 
4 msk näringsjäst 
2 msk citronjuice

ingredienser. Tillsätt mer vatten om såsen 
blir för tjock. 

Smaka av basen och såserna med salt 
och peppar.

Lägg lasagneplattor i en form och börja 
med 1/3 av tomatsåsen, fortsätt med en 1/3 
av den vita såsen och avsluta med hälften 
av basen. Lägg på ett lager till av lasagne
plattor och upprepa proceduren. Lägg på 
de sista lasagneplattorna och avsluta med 
ett lager tomatsås och vit sås.

Ställ in lasagnen i mitten av ugnen i 
ca 35 minuter (täck gärna med aluminium
folie de sista 15 minuterna). Servera och njut!

Prova gärna våra 
andra glutenfria 
pastaprodukter!
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Performance
Naturlig smak och färg 

från kallpressad juice av rödbeta, 
rabarber och citron. Boostad med 

vitaminer som bidrar till normal 
energiomsättning och mental 

prestation (vitamin C, 
B3, B5, B6 och B7).

Balance
Naturlig smak och färg från 

kallpressad juice av spenat, lime
och mynta. Boostad med vita-

miner och mineraler som bidrar till 
normal funktion av nervsystemet 

och balanserad elektrolytnivå 
(vitamin C, B3, B5 och B7, 

samt magnesium).

Protection
Naturlig smak och färg 

från kallpressad juice av ingefära
och citron. Boostad med vitaminer 

och mineraler som bidrar till 
immunsystemets normala funktion

 (vitamin C och B6, samt selen 
och zink). 
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Vi på Svensk Cater vill ligga långt fram när det gäller att 
kunna erbjuda varor och lösningar som gör det enkelt och 
attraktivt för våra kunder att göra hållbara val. Vi tror att 
det är det bästa sättet för att förändra konsumtionsvanorna i 
livsmedels handeln på både kort och lång sikt. Vi har plockat ut 
några exempel från vår nya hållbarhetsrapport.

Produktpolicys 
Vår produktpolicys omfattar områden 
som ekologi, djurskydd, fisk och skal
djur, lokala varor, palmolja och ägg. 
De ska hjälpa oss att löpande hantera 
etiska och miljömässiga problem i var
dagen och ge våra inköpare riktlinjer 
som beslutsgrund. 

Palmolja
Användningen av palmolja har stor 
inverkan på miljö, klimat och biologisk 
mångfald. Därför har vi helt avvecklat 
användningen av palmolja i de fetter 
vi använder i vår egen produktion. 
Vi följer försäljningen av fetter i fast 
och flytande form, 2018 uppgick 
andelen certifierad palmolja i dessa till 
45 %. Utvecklingen på detta område 
rapporterar vi till RSPO (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil) en gång om året.

Hållbart fiske
För att säkerställa hållbara fiskbestånd 
har vi certifierat samtliga avdelningar 
som handlar med fisk i Danmark och 

Sverige enligt både MSC (hållbart 
fångad fisk) och ASC (hållbart odlad 
fisk). Tack vare det kan vi tillhanda hålla 
produkter från hållbart och skonsamt 
fiske överallt i verksamheten. Som en 
del av våra MSC/ASCcertifieringar 
har vi under det gångna året genomfört 
interna granskningar av samtliga 
certifierade avdelningar och vi har dess
utom genomfört externa granskningar 
utförda av oberoende parter.

Ägg och djurskydd
Vi har infört en policy för burägg. 
Enligt den förbinder vi oss att fasa ut 
användningen av burägg i vår egen 
produktion, detta ska vara genomfört 
fullt ut senast 2020. Vi förbinder oss 
också att helt fasa ut burägg som 
handelsvara, vilket gäller både ägg 
och flytande äggprodukter. Senast 
2025 ska den utfasningen vara 
genomförd fullt ut.

VÅRT 
HÅLLBARA 
SORTIMENTVÅR EGEN LOKAL-

PRODUCERADE HONUNG
Svensk Cater i Karlstad, Färskvaru-
centralen, har gjort en aktiv 
insats för att hjälpa bina. De har 
nämligen satt upp egna bikupor 
som sköts av personalen. Denna 
insats hjälper till att sätta fokus på 
det oerhört viktiga arbete bin gör 
genom pollinering men också för 
att rädda dem från bidöden som 
tyvärr blir allt vanligare. Förra året 
var avkastningen 130 kilo lokalt 
producerad honung, från många 
olika blommor. Honungen är en del 
av avdelningens sortiment, men 
kan också avsmakas på mässor 
runt omkring i landet. På Instagram 
@farskvarucentralen kan du 
följa arbetet med biodlingen.

EKOSTATISTIK TILL KUNDER
Svensk Cater i Örnsköldsvik har gått 
i bräschen och fördjupat vårt arbete 
med den svenska KRAV-märkningen. 
Detta har resulterat i att vi nu 
skickar statistik till alla kunder 
som visar vilken procentandel 
KRAV-märkta produkter utgör av 
deras inköp. Denna datadrivna 
metod hjälper våra kunder att få en 
bättre överblick men öppnar också 
möjligheten att få in fler KRAV-
produkter i sortimentet i framtiden. 
Saknar du några KRAV-märkta 
produkter? Tala med din säljare så 
hjälper vi dig att hitta rätt!

VÅR MISSIONVi gör det lätt för våra kunder att servera hälso sam, inspirerande och ansvarsfullt producerad mat.

Hela vår hållbarhetsrapport hittar du på 
svenskcater.se. Där kan du läsa mer om 
våra insatser när det gäller till exempel 
energi, transporter, livs medels säkerhet 
och bra arbetsplatser.

har vi certifierat samtliga avdelningar 
som handlar med fisk i Danmark och 

Hela vår hållbarhetsrapport hittar du på 
. Där kan du läsa mer om 

våra insatser när det gäller till exempel 
energi, transporter, livs medels säkerhet 
och bra arbetsplatser.
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Minska på saltet – se över hur mycket salt en färdig 
portion innehåller. Tänk på att soja, buljong, ost 
och kryddblandningar ofta innehåller mycket salt. 
Smaksätt istället med andra kryddor. 

Lagom portioner – Anpassa portionerna efter gäster-
na, någon med stillasittande arbete behöver sällan lika 
mycket energi som någon som utför hårt kroppsarbete. 
Kanske går det att minska standardportionen? Utöka 
istället salladsbuffén med fräscha grönsaker. 

Mer fullkorn – istället för vanlig pasta välj 
varianter med fullkorn, bönor 
och linser. Istället för vitt 
ris välj råris, matvete 
eller mathavre. 
Servera grovt bröd, 
knäcke bröd och 
frösmör.

Hälsosam lunch!

Roten till hälsa!
Den rådande hälsotrenden går allt mer från trend till 
normaltillstånd. Många vill hålla sig friska genom 
att äta rena råvaror, välja frukt, bär, grönsaker och 
kryddor med hälsofrämjande egenskaper.  Där har 
ingefäran en given plats. 

Ingefäran räknas till en av de äldsta kryddorna och 
medicinal växterna. I Kina odlades den redan för 3000 år 
sedan och den används inom både traditionell kinesisk och 
indisk medicin. Dess kraftiga, knöliga rotstock har visat sig 
effektiv mot smärta, träningsvärk, högt blodtryck, migrän, 
illamående och åksjuka. Den har också en anti inflammatorisk 
effekt, främjar matsmältning och minskar gasbildning. Men 
framför allt används ingefära mot förkylningar, i hett te med 
citron, uppfriskande shots, dressing eller smoothies, perfekt 
att servera i förebyggande syfte nu under de kalla månaderna. 

I de asiatiska köken används ingefära ofta i wok, grytor 
och ramen. Den är också en viktig ingrediens i krydd
blandningar som marockansk ras el hanout, etiopisk 
berbere, och jamaikansk jerk. 

Titta, lukta, smaka!
En enkelt sätt att agera hållbart är att 
inte bara slänga livsmedel när bäst före-
datumet har passerat. Låt istället sinnena 
avgöra kvaliteten.

Bäst föredatum anger inte hur länge ett livsmedel 
är säkert, utan hur länge det förväntas behålla 
den kvalitet tillverkaren utlovar när det gäller 
smak, färg och konsistens. Efter detta datum blir 
kvaliteten sämre allt eftersom dagarna går, men 
livsmedlet kan fortfarande vara fullt ätbar.

Datumet gäller obruten förpackning, men 
även en öppnad förpackning kan hålla efter bäst 
föredatum. Därför är det alltid bäst att titta, lukta 
och smaka för att avgöra om kvaliteten håller. Gör 
den det är det perfekt att använda sådana livs
medel till mat som garanterat går åt, till exempel 
lunchbuffé eller personal mat. 

Allt fler tänker på sin hälsa och hur kosten 
påverkar kropp och själ. Eftersom många 
äter lunch ute ofta är det bra att göra den så 
hälsosam som möjligt.

SMAKER SOM PASSAR BRA ATT 
KOMBINERA INGEFÄRA MED

Frukter
citron, apelsin, aprikos

Grönt
kål, morötter och broccoli

Fisk
lax, sill och skaldjur 

Kött
kyckling, nöt och fläsk

Kryddor
chili, vitlök och svartpeppar 

Dessert
choklad, vanilj och kaffe 



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

SÅ INSPIRER AR DU DINA GÄSTER ATT

VÄLJA VEGETARISKT!
Sverige har hög andel 
vegetarianer, veganer och 
flexi tarianer. Hela 40% säger 
att de äter vegetariskt mer 
än en gång per vecka. Att äta 
mindre kött och mer grön saker 
och vegetariskt är inte bara 
bra för klimatet, utan även 
för hälsan. 

Vi på Findus genomförde en under-
sökning bland ett 40-tal kockar för 
att ta reda på vilka utmaningar de 
upplever med vegetarisk matlag-
ning. Undersökningen visade att 
samtidigt som andelen vegetarisk 
mat ökar finns det fortfarande 
många myter om vegetariskt, bland 
annat att det är dyrt, inte efterfrågat, 
svårlagat och inte mättande. Med 
utgångspunkt i dessa myter har vi 
satt samman 5 enkla tips för hur du 
som kock kan inspirera dina gäster 
att välja vegetariskt.

1. Var kreativ när du skriver 
din meny
Gör dina gröna rätter mer intressanta 
med roligare namn. Lek med språket 
och undvik att använda ordet 
vegetarisk. Det låter exempelvis 
mycket godare med "Het Toscansk 
höstgryta med persiljesmörslungad 
delikatess potatis" än "Vegetarisk 
böngryta med potatis".

Vegetariska rätter har i regel lägre 
klimatavtryck än kött och genom 
att märka ut rättens klimatavtryck 
i menyn kan du styra gästen 
mot de gröna alter nativen. På
findusfoodservices.se hittar du 
många klimatberäknade recept, 
där finns även möjlighet att göra 
klimatberäknade veckomenyer.

2. Vägled matgästerna till 
gröna val
Hjälp dina gäster att göra gröna val på 
buffén genom bra placering och härlig 
presentation. Lägg upp de vegetariska 
rätterna på vackra fat med kryddgrönt 
och ställ dem främst på bordet i 
början av buffén. På så vis blir många 
tallrikar fyllda redan innan gästen har 
hunnit fram till köttet.

3. Motverka idétorkan 
Vegetariska rätter kan innebära nya 
utmaningar som leder till idétorka. 
Ett bra sätt att hitta inspiration är att 
titta på de internationella köken. I till 
exempel de indiska och mexikanska 
köken lagas mycket vegetarisk mat 
som är både smakrik och färgfylld.

Tveka inte att repetera de rätter 
du känner att du behärskar och som 
dina gäster uppskattar. Ofta krävs 
det färre alternativ än man tror för 
att göra gästerna nöjda.

4. Ta hjälp av frysta råvaror
Att använda frysta råvaror ger 
många fördelar som sparar både 
pengar och tid. Djupfryst mat är 
fräsch länge och ger mindre svinn 
eftersom du bara behöver plocka 
fram det du behöver för stunden. 
Frysta grönsaker är alltid i säsong 
vilket gör det enklare att laga 
vegetariskt året runt. Dessutom är 
de ofta redan sköljda, skurna och 
blancherade – det mesta av jobbet är 
med andra ord redan gjort.

5. Laga vegetariskt som både 
smakar och mättar
När du lagar vegetariskt är det 
viktigt att inkludera smaker från 
hela smakkartan, det vill säga sött, 
beskt och umami. Den sistnämnda 
smaken kommer naturligt när kött 

tillagas, men när du lagar vegetariskt 
måste du addera ingredienser med 
en smak av umami till exempel 
svamp, parmesan eller vitlök. 

Många väljer bort vegetarisk 
mat av rädsla för att inte bli mätta. 
För att få fler gäster att känna sig 
trygga med vegetariska alternativ 
kan du jobba med igenkänning. Gör 
vegetariska varianter av rätter som 
gästerna förknippar med mättnad, 
till exempel hamburgare, pastarätter 
och pyttipanna.

Vill du lära dig mer om vegetarisk 
matlagning?
På findusfoodservices.se hittar du 
mängder med inspiration, information 
och kontaktuppgifter till vår kunniga 
personal.

CO2e-VÄRDET
Värdet anger klimatavtryck i form av kg CO2e som receptet avger per portion.

Quorn är vårt mest välkända 
vegetariska varumärke. Magin ligger i 

Quorns unika ingrediens - Mycoprotein
- ett klimatsmart, näringsriktigt, 

köttfritt och högkvalitativt protein fullt 
av fiber och som inte innehåller soja.

Quorn Färs orsakar t ex 90% lägre 
koldioxidutsläpp jämfört med nötfärs.

Bra för både dig och planeten!

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

 Recepten och He
la 

sortimentet hittar du på
 

findusfoodservice
s.Se

1,2
CO2e +++

QUORN SOUTHERN FRIED BITES
10 kg (2 x 5 kg), 35 g/st
art.nr 83093

QUORN BRATWURST
6,21 kg (3 x 2,07 kg), 90 g/st
art.nr 97856

QUORN ULTIMATE BURGER
6,12 kg (3 x 2,04 kg), 113 g/st
art.nr 97864

0,4
CO2e +++1,2

CO2e +++

Het sriracha 
Quorn Burgare

Quorn Bratwurst med 
karamelliserad lök

Japanese Katsu 
Curry

UPptäck en god och klimatsmart 

proteinkälla med Quorn! 

99,95 kr/kg99,95 kr/kg

127,50 kr/kg
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Läcker vegetarisk Quorn-burgare

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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NYA SMARTA 
FÖRPACKNINGAR
FRÅN FONTANA
Vi lanserar sex artiklar förpackade i lätt-
öppnade konservpåsar och möter efterfrågan 
på nya, smidiga och enkla förpackningar.

Spanska oliver, soltorkade tomater och 
grillade kronärtskockor finns att beställa 
redan nu. Förpackningarna är dess-
utom Bisfenol-fria och tar minimal 
plats i sophanteringen. 

KOMMER I 
GROSSHANDLARN’ 

UNDER VÅREN!

Fontana - Svensk cater - halvsida oliver påse 180x124.indd   1 2019-12-04   16:51

KR AV BETYDER HÅLLBARHET FÖR 

BÅDE MILJÖ, DJUR 
OCH MÄNNISKOR

Experten tipsar

INKÖP – Välj KRAVmärkt i den mån 
det går, välj annars ekologiskt och 
MSCmärkt. Börja med de råvaror 
ni använder mest och som kan göra 
mest skillnad till exempel kaffe, 
potatis, kött och mejeriprodukter. 
Använd hela råvaran och använd allt 
som köps in. 

VÄRDERINGAR – Vad är viktigast 
i er verksamhet? Utgå ifrån er själva 
och era gäster. Vad kan ni utveckla 
för att bli mer hållbara? Vad kan ni 
förändra när det gäller el, lokalens 
uppvärmning, utrustning, vatten
förbrukning och förpackningar? 

SOCIALT ANSVAR – Erbjud 
kollektivavtal eller villkor som ger 
personalen motsvarande löner och 

goda arbetsförhållanden. Om ni har 
säsongsarbetare, kolla så att de har ett 
bra boende. Se till att det finns tydliga 
rutiner och instruktioner kring alla 
arbetsuppgifter, arbeta också med 
viktiga frågor som exempelvis olika 
typer av diskriminering. 

STÄDNING – Välj främst städ
produkter märkta med Bra Miljöval. 
Se till att inte överdosera. 

MILJÖPOLICY – Sätt upp mål för 
miljöarbetet och se till att alla anställda 
är delaktiga i processen. Allt behöver 
inte ändras på en gång, huvudsaken är 
att man kommer igång och kan börja 
checka av insatser. Det är också viktigt 
att ha roligt på vägen och att man 
känner att insatserna är betydelsefulla.

KRAV är ett starkt varumärke 
vars regler värnar om miljön och 
råvarorna men också om djuren och 
lantbrukarna. En KRAVcertifiering 
gör det lättare för gästerna att 
välja restaurang, dessutom är många 
beredda att betala mer för maten 
om de vet hur den är producerad. 
KRAVcertifieringen garanterar 
gästen att restaurangen kontrollerats 
enligt KRAVs regler och att det finns 
personal som är utbildad om KRAV. 
På krav.se finns mer information och 
webbutbildningar som kan ge både 
nya kunskaper och djupare förståelse. 

Vill du ta steget mot en KRAV-
certifiering eller har du specifika 
frågor om KRAV?
Mejla josefine.larsson@krav.se. 

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

KRAV skapar regler för hela livsmedelskedjan inklusive restauranger, ett område som 
inte täcks in i EUs regler för ekologisk produktion. Deras expert Josefine bjuder på 

några tips till er som driver restaurang och vill utveckla er inom hållbarhet. 

JOSEFINE LARSSON
• Marknads- och regelutvecklare på KRAV

• Bakgrund som konsult och utbildare i livsmedelshygien 
och egenkontroll

• Arbetar främst med att hjälpa privata restauranger och 
grossister i deras hållbarhetsarbete och med certifieringar. Hon 
är delaktig i att utveckla KRAVs regler för restaurang vars syfte 
är bidra till utveckling och ökad försäljning av ekologiska och 
hållbara livsmedel. Arbetet innebär också att skapa verktyg som 
underlättar arbetet för de som är certifierade och kan hjälpa dem 
vid exempelvis marknadsföring.

Rödbeta

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 26
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UNDER VÅREN!

Fontana - Svensk cater - halvsida oliver påse 180x124.indd   1 2019-12-04   16:51

Rödbeta
RÅVARA i fokus Under januari passar det utmärkt att njuta av rotfrukter 

och speciellt då rödbetor. Dessa färgstarka betor 
rymmer många fördelar. De anses vara bra för immun-
försvaret, tillföra extra syre till musklerna och sänka 
blodtrycket, dessutom är de fulla av fibrer – riktiga 
hälsobetor med andra ord. Förutom sin givna plats på 
pyttipannan kan de också användas så här:

• Råriv grovt och ha i sallader eller på salladbuffé

• Ugnsrosta i bitar och servera med lax 
och hackade nötter 

• Gör juice och servera rent, använd i smoothies 
eller rödbetslatte

• Skiva tunt och lägg på pizza med fetaost och 
färska örter

• Baka rödbetskaka, gör frosting med cream 
cheese och lime 

• Koka och mixa med kikärtor och kryddor till 
färgglad hummus

• Gör egna rödbetsbiffar, perfekt vegoalternativ 
till pannbiff och burgare

• Fritera tunna chips och använd som dekoration 
och snacks

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

MÅNADENS NYHET
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När du ska ut och flyga är det ganska enkelt att få reda på 
exakt hur många ton koldioxid det kostar att ta både dig 
och din uppblåsbara flamingo hela vägen till exempelvis 
Teneriffa. Samtidigt är det i princip omöjligt att få veta 
vilken påverkan olika livsmedel har på klimatet. Är inte 
det lite konstigt? Särskilt som livsmedelsindustrin står 
för nästan dubbelt så mycket utsläpp av växthusgaser som 
världens alla bilar, bussar, flyg, tåg, båtar, ja till och 
med terrängskotrar - tillsammans.*
Så från och med nu börjar vi skriva ut klimatavtryck 

på alla våra produkter. Beräkningarna är gjorda av ett 

företag som heter CarbonCloud och täcker in 
produktens resa hela vägen från åker till butik. 
Värdet inkluderar alltså även transporterna, och 
anges i så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e). 
Det innebär att du enkelt kan jämföra våra produkter 

med andra innan du bestämmer dig för att köpa dem. Det 
vill säga, så snart resten av livsmedelsindustrin följer 
efter och lägger siffrorna på bordet. Eller rättare sagt, 
trycker dem på sina förpackningar. Vilket de såklart 
kommer att göra nu när vi så vänligt uppmanat till det på 
en helsida i Grosshandlar’n.

*Livsmedelsindustrin är ansvarig för 25 % av de globala utsläppen av CO2e, medan transportsektorn står för 14 %. 
Poore et al. (2018), Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers & IPCC (2014), Summary for Policymakers.



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 1 KEGES | kampanjveckor 2–4 Frukt & grönt

Bönor 3-mix 
art.nr. 42896
2,6 kg
lev.art.nr. 20451 

2895
/BURK

Kikärtor/garbanzo 
art.nr. 43106
1,5 kg
lev.art.nr. 20651 

2495
/BURK

Kikärtor/garbanzo 
art.nr. 97107
3,2 kg
lev.art.nr. 28651 

3395
/PÅS

Röda kidneybönor 
art.nr. 97109
3,2 kg
lev.art.nr. 28751 

3795
/PÅS

Smörbönor 
art.nr. 43046
2,6 kg
lev.art.nr. 38811 

2795
/BURK

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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Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 1 KEGES | kampanjveckor 2–4Frukt & grönt
 Pärllök 

art.nr. 40799
2,5 kg
lev.art.nr. AJY610 

4995
/PÅS

Ärtor/majs/paprika 
art.nr. 82568
2,5 kg
lev.art.nr. MEP610 

3995
/PÅS

Bukettgrönsaker 
art.nr. 93175
2,5 kg
lev.art.nr. MZ45EG 

4850
/PÅS

Rödlök 
art.nr. 1508
Skivad, 3–5 mm,  
2,5 kg
lev.art.nr. ARC610 

3995
/PÅS

 Broccolibuketter 
art.nr. 4876
2,5 kg
lev.art.nr. BR15EG 

4750
/PÅS
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 Riven pizzatopping 
art.nr. 67735
1 kg
lev.art.nr. 71115SC 

8495
/ST

Oumph burger 
art.nr. 97705
Fryst, 20x113 g
lev.art.nr. 1372  
x-pris 323.06/PÅS

14295
/KG

Oumph grill 
art.nr. 49331
Fryst, 2 kg
lev.art.nr. 1401  
x-pris 295.90/PÅS

14795
/KG

Oumph pulled 
art.nr. 49377
Fryst, 2 kg
lev.art.nr. 1407  
x-pris 301.90/PÅS

15095
/KG

Oumph kebab 
art.nr. 56257
Fryst, 2 kg
lev.art.nr. 1423  
x-pris 297.90/PÅS

14895
/KG

vegan
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Senaste trendanalysen Foodcast från Uber Eats baseras 
på de sökningar som ökat mest i appen under perioden 
april–oktober 2019. Den visar att den köttfria trenden är 
fortsatt stark och att konsumenterna nu efterlyser större 
vegansk variation. Intresset för den mångsidiga jackfruiten 
ökade drastiskt. På topp 20 finns rätter och ingredienser som 
tryffel, falafel, cashew, miso, tempura och hummus. Pizza och  
sushi är två både klassiska och trendiga rätter som nu gör comeback  
på listan. Dessa kan enkelt göras veganska och varieras stort. 

Vegansk hämtmat
efterfrågas

T R E N D R A P P O R T
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MOROT 
EKO TVÄTTAD 15X1KG 
ART NR: 60688 

CITRON
70-90 KG 
ART NR:102089

2450

KIWI
27ST
ART NR: 75173

BLÅBÄR 
12X125G, SE 
ART NR: 93797

/KG

8395
/PÅSE

SPETSKÅL MIX
MED GRÖNKÅL, 2X1KG 
ART. NR: 93037

BLEKSELLERI
16 ST   
ART. NR: 41489

1215
/PÅSE2250

/PKT 4850
/KG 395

/ST

PHYSALIS 
12X100G
ART NR: 41573

1050
/PKT1450

/ST

INGEFÄRA
13KG
ART NR: 100614

VITLÖK
55+, 10KG
ART NR: 41592

3650
/KG

EKO

 

 

 

Starta året på bästa sätt. Att göra 
juice är en stor trend som pågått ett bra tag 

och ser ut att hålla i sig. Varför inte se till att 
göra juicen till en superjuice med ingredienser 

som inte bara är goda utan också boostar ditt 
välmående.  En populär juicemix är att blanda 
morot,  rödbeta och ingefära – En härlig juice 
som är en perfekt nödlösning om du behöver 

dämpa ditt sötsug. Starta året på bästa 
sätt, börja ”Juicea”.

BÖRJA ÅRET MED 
ATT ”JUICEA” RÄTT

WE MAKE  
  YUMMY

 healthy  

THE HOME OF DELICIOUS  
PLANT-BASED FOOD

www.norvida.se

Vi har utvecklat produkter som ser ut, smakar och tillagas precis som kött.  
Produkterna har hög proteinhalt, utgör en god fiberkälla och är glutenfria. 
Men framförallt har de en mycket god smak och textur, som uppskattas av  
alla som vill pröva något annat än kött på menyn. Färsen är formbar och  
har ett brett användningsområde. Burgaren är superenkel att tillaga på  
grill eller i panna, med ett garanterat lyckat resultat.

SC ART NR 99787 – MEATLESS FARM VEGETARISKA BURGARE.  
FRYSTA. LEV ART NR 3003. 36 X 113 G/KART. 114,95 KR/KG. 467,70 KR/KART.

SC ART NR 99789 – MEATLESS FARM VEGETARISK FORMBAR FÄRS.  
FRYST. LEV ART NR 3004. 1 X 4 KG/KART. 79,95 KR/KG. 319,80 KR/KART.
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dipp!                      
en favorit till 

favoriten!

BEARNAISE            
art.nr. 61104
2,65 kr/st

vitlök             
art.nr. 61106
2,65 kr/st

tryffelmajonnäs            
art.nr. 98160
3,09 kr/st

chicago
 art.nr. 61105
2,65 kr/st

sweet chili                     
art.nr. 61107
2,65 kr/st

sriracha mayo              
art.nr. 74617
2,65 kr/st

sweet & sour              
art.nr. 35973
2,65 kr/st

hot mexicana               
art.nr. 30936
2,65 kr/st

black garlic            
art.nr. 99753
3,09 kr/st

sour cream & onion            
art.nr. 61331
2,65 kr/st

cheddar          
art.nr. 61108¨
2,65 kr/st

UPPTÄCK 

VÅR WEBSHOP

SVENSK
CATER.

SE

Olivolja extra virgin 
art.nr. 21517
5 l
lev.art.nr. 11342  
x-pris 259.75/DUNK

5195
/L

Olivolja blended 
art.nr. 21516
6 l
lev.art.nr. 222401  
x-pris 119.75/DUNK

2395
/L

 Tortelloni ricotta/
spenat 
art.nr. 66915
Fryst, 2 x 2 kg
lev.art.nr. 894382  
x-pris 287.80/KRT

7195
/KG
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QUINOAFRÖ RÖDA
Är mycket nyttiga och dessutom glutenfria. 
Quinoafrön har lätt nötig smak och passar 
bra i sallader. Kan med fördel ersätta 
ris, couscous och pasta. När man kokar 
quinoan kan vattnet bli färgat till röda 
nyanser. Detta beror på ett färgämne 
som kommer från plantan. Färgämnet är 
helt naturligt och inte skadligt för hälsan. 
Det påverkar inte smaken eller färgen på 
quinoan efter den tillagats.
ART 43751
5 kg påse. 
Pris/påse 287:50
Pris/kg                    5750

MANDELMJÖL
Mandelmjöl gjort på fin spansk sötmandel. 
Perfekt till bakning och desserter. Mjölet är 
naturligt glutenfritt.
ART 6770
482 g påse.                    10350

OLIVOLJA EL CORTIJO BLENDED
En mycket prisvärd blandolja med tydlig 
och balanserad olivoljeton. Den består av 
solrosolja och mellan 35-55% extra virgin 
olivolja. Utmärkt till stekning.
ART 64280
5 liter plastdunk. 
Pris/dunk 237:50
Pris/liter                 4750

FIKON- OCH  
LAGERBLADSMARMELAD
Gjord på färska fikon och nyskördade la-
gerblad. Passar bra till t.ex. anklever, paté-
er och hårdostar. Marmelad från Confiture 
Curtelin som passar bra på frukost och till 
ostar. Frukter och bär är bevarade så hela 
som möjligt i marmeladen. Rörsocker av 
hög kvalitet används i tillverkningen.
ART 46039
370 g glasburk. 7350

COUSCOUS STOR MOGHRABIEH
Storleksmässigt som en ärta, ett utmärkt 
alternativ till pasta i sallader.  
Koktid ca 15 minuter.
ART 72165
1 kg påse        5850

BALSAMVINÄGER
Standardvinäger av god kvalitet i  
ekonomiförpackning.
ART 68224
5 liter plastdunk.   18350

LINSER GRÖNA DU PUY
Odlad på vulkanisk mark som ger en 
speciell färg och smak. Håller extremt bra 
vid kokning. AOP-certifierad.
ART 76071
500 g ask      6150

RISOTTORIS ARBORIO
Är det vanligast av risen i Italien. Ett rund-
kornigt risottoris. Används framför allt till 
lite rustikare rätter.
ART 73196
2 kg påse. 
Pris/påse 113:00
Pris/kg                    5650
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ART NR. PRODUKT PRIS

78022 Grillkrydda 45,50 kr 
78052 Italiensk Salladskrydda 51,50 kr 
77797 Allroundkrydda Classic 46,50 kr 
101254 Taco original Spice Mix 76,50 kr 
77982 Fajita Spice Mix 76,50 kr 
77975 Crispy Bites Spice Mix 69,50 kr 
 

SANTAMARIAFOODSERVICE.SE

Mer recept och inspiration på:

Fräsha
vinter-
smaker
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78022 Grillkrydda 45,50 kr 
78052 Italiensk Salladskrydda 51,50 kr 
77797 Allroundkrydda Classic 46,50 kr 
101254 Taco original Spice Mix 76,50 kr 
77982 Fajita Spice Mix 76,50 kr 
77975 Crispy Bites Spice Mix 69,50 kr 
 

SANTAMARIAFOODSERVICE.SE

Mer recept och inspiration på:

Fräsha
vinter-
smaker

Vanilj Bourbon 
Ingenting går upp emot äkta vanilj! På senare år har 

äkta vanilj blivit en bristvara. Men tack vare goda 
kontakter kan Werners ändå erbjuda Bourbonvanilj  

av högsta kvalitet.

Tips: Fröskidan går att återvända flera gånger. Efter att 
den kokat med i grytan eller såsen är det bara att skölja  
av den och torka den till nästa gång.

Se vårt vaniljsortiment på wgs.se

DILUCAFOODSERVICE.SE

RESPEKT 
FÖR MAT OCH 
MÄNNISKOR
Läs mer om hur vi arbetar 
med håll barhet i vår 
Hållbarhetsrapport på 
svenskcater.se

36



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 1 KEGES | kampanjveckor 2–4 Kolonial

ART NR. PRODUKT PRIS

78022 Grillkrydda 45,50 kr 
78052 Italiensk Salladskrydda 51,50 kr 
77797 Allroundkrydda Classic 46,50 kr 
101254 Taco original Spice Mix 76,50 kr 
77982 Fajita Spice Mix 76,50 kr 
77975 Crispy Bites Spice Mix 69,50 kr 
 

SANTAMARIAFOODSERVICE.SE

Mer recept och inspiration på:

Fräsha
vinter-
smaker

ART NR. PRODUKT PRIS

78022 Grillkrydda 45,50 kr 
78052 Italiensk Salladskrydda 51,50 kr 
77797 Allroundkrydda Classic 46,50 kr 
101254 Taco original Spice Mix 76,50 kr 
77982 Fajita Spice Mix 76,50 kr 
77975 Crispy Bites Spice Mix 69,50 kr 
 

SANTAMARIAFOODSERVICE.SE

Mer recept och inspiration på:

Fräsha
vinter-
smaker

ART NR. PRODUKT PRIS

78022 Grillkrydda 45,50 kr 
78052 Italiensk Salladskrydda 51,50 kr 
77797 Allroundkrydda Classic 46,50 kr 
101254 Taco original Spice Mix 76,50 kr 
77982 Fajita Spice Mix 76,50 kr 
77975 Crispy Bites Spice Mix 69,50 kr 
 

SANTAMARIAFOODSERVICE.SE

Mer recept och inspiration på:

Fräsha
vinter-
smaker



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 1 KEGES | kampanjveckor 2–4Kolonial

Next  
is Now
Nästa generations ätande är 
redan här. Ingen har undgått 
att det mesta när det gäller 
mat handlar om en gröna-
re kost och ett mer hållbart 
tänkande. Till skillnad från ve-
getarianer och veganer ökar 
andelen flexitarianer enormt. 
Det kan vara både för sin häl-

sas, djurens eller för  miljöns 
skull. Många experter är eni-
ga. En balanserad tallrik med 
mycket grönt är framtiden!  
”Next is Now” innehåller en 
massa spännande vegetaris-
ka recept samt recept med 
mindre kött. Dyk ner i fram-
tidens mat på vår hemsida. 

Formbar Vegofärs
Anamma®  
3 kg 
Art nr 16577 
221:85/kart  

73:95/kg 
 
Vegochorizo
Anamma®

3 kg ca 40 st à 75 g
Art nr 39477
224:85/kart, 5:62/st

74:95/kg 

Vegoburgare 
Anamma®

3 kg ca 30 st à 100 g
Art nr 60477
229:50/kart, 7:65/st  

76:50/kg 

FoodSolutions • orklafoodsolutions.se

Ketchup Osötad
Felix®

8 x 970 g
Art nr 06005 
204:00/kart 

25:50/st 

Smörgåsgurka, längdskivad 
Felix®

3,1 kg (avrunnen vikt 1,4 kg)
Art nr 08126 
53:55/kg 

74:95/burk
 

Mexican Salsa 
Bähncke
6x900 g
Art nr 150520 
117:00/kart 

19:50/st 
 
Vitlöksdressing
Bähncke
6x900 g
Art nr 150485 
161:70/kart 

26:95/st

orklafoodsolutions.se/next-is-now
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LINDAHLS  
CRÈME  
FRAICHE
2,5 kg. Fetthalt 30%. 
Art nr: 14133 37,00:–/kg

SALAKIS  
TURKISK  
YOGHURT
1 kg/5kg. Fetthalt 10%. 
1 kg. Art nr: 63556
5 kg. Art nr: 63493

1 kg 22,50:–/st
5 kg 112,50:–/st

LINDAHLS  
GRÄDDFIL
5 kg. Fetthalt 10%.  
Art nr: 6696

RÖRA MED ÄDELOST
1 l Lindahls Gräddfil 
400 g Président Bleu d’Auvergne
150 g gul lök, finhackad 
1 dl persilja, hackad 

Blanda gräddfil och ost i matberedaren  
till en slät sås. Tillsätt lök och persilja.

10 PORTIONER

MÅNGSIDIGA  
VARDAGSHJÄLTAR
Här har du tre mirakulöst mångsidiga basingredienser.  
De kommer alla i praktiska storkökshinkar, och till var och en 
av dem har vi tagit fram en ”Produkt i fokus” med våra bästa 
tips och recept. Ladda ner under Beställ material på  
storhushall.skanemejerier.se

134,50:–/st
121,50:–/st

storhushall.skanemejerier.se
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Grana Padano 
art.nr. 32117
Ca 1 kg, Italien
lev.art.nr. 1516 

12995
/KG

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

11995
/KG

Chili chunky dressing 
art.nr. 86026
900 g
lev.art.nr. 150520 

2395
/FL

Vitlöksdressing 
art.nr. 85529
900 g
lev.art.nr. 150485 

3295
/FL

Creamy cooking 
original 
art.nr. 102067
 750 ml
lev.art.nr. 60100 

1595
/ST

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

5495
/PÅS

Goudafilé 28% 
art.nr. 32027
Ca 3 kg, Tyskland
lev.art.nr. 77007 

4995
/KG

Edamerfilé 23% 
art.nr. 32023
Ca 3 kg, Tyskland
lev.art.nr. 77009 

4995
/KG

Västerbottensost 
art.nr. 38605
Riven, 2 kg
lev.art.nr. 60430  
x-pris 311.90/PÅS

15595
/KG

vegan
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Gorgonzola 
art.nr. 32170
Ca 1,5 kg, Italien
lev.art.nr. CI013 

8995
/KG



Ost, ägg & mejeri

TÄVLA OM 
EN PLATS PÅ 
GRÄDDHYLLAN
Registrera er på stansbasta.se

KVIBILLE®  
MILD ÄDEL 36 % 

1,5 kg I Art nr: 99768

ARLA KO PRÄST®  
SKIVAD 31 % 

750 g I Art nr: 47326

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

BREGOTT® EKOLOGISK  
MELLAN NYCKELHÅL 57 %  

600 g I Art nr: 93968

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

ARLA KO® LAKTOSFRI  
MELLANMJÖLKDRYCK 1,5 %  

1 liter I Art nr: 62228

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.

28,50 kr  
/st

14,50 kr  
/pkt

117,95 kr  
/kg

14,50 kr  
/pkt

51,95 kr  
/pkt

86,95 kr  
/pkt

19324_ArlaPro_Grosshandlarn_nr1_210x297mm.indd   1 2019-12-10   11:06
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Tips, recept och idéer hittar du på
lantmannen-unibake.se

CHOKLADTWIST (80 g)
55 st per kartong
Art nr 215128
SC Art nr 99631

BLÅBÄRSKRINGLA (85 g)
32 st per kartong
Art nr 215804
SC Art nr 99630

HAMBURGERBRÖD 
MED SESAMFRÖ (56 g)
72 st per kartong
Art nr 3506
SC Art nr 57150

TOR (450 g)
20 st per kartong
Art nr 4451
SC Art nr 58624

CARROT CAKE,  
SKUREN (80 g/bit)
32 st per kartong
Art nr 215130
SC Art nr 97820

HAMBURGERBRÖD  
MED SESAMFRÖ (90 g)
30 st per kartong
Art nr 3585
SC Art nr 57700

PORTIONSBRÖD RUSTIK 
MINI MIXLÅDA (33 g)
100 st per kartong
20 st av varje sort
Art nr 22094000
SC Art nr 88626

2,30
/styck

PORTIONSBRÖD SOFT 
MINI MIXLÅDA (27 g)
72 st per kartong
18 st av varje sort
Art nr 12414000
SC Art nr 88627

2,05
/styck

2,20
/styck

Överraska   
med extra  
gott bröd
Ett gott, mjukt bröd är ett måste till hamburgaren. 

Till finsmakare och veganer rekommenderas Potato

Burger buns, bakat med potatisflingor – precis som  

i USA. Vi vill också tipsa om våra mixkartonger med

goda portionsbröd så dina gäster kan välja sin favorit.

POTATO BURGER BUNS, 
 GLAZED (62 g)
40 st per kartong 
Art nr 215725
SC Art nr 98622

3,95 
/styck

8,80
/styck

3,36
/styck

6,50
/styck

7,50
/styck

18,60
/styck

SvenskCater_GH_Nr1_2020_210x297_Halsosam_mat_Hallbart_Mtrldag_1210.indd   1 2019-12-06   10:24
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Stark efterfrågan på svaga drycker.

Erdinger Weissbier  
Alkoholfrei 0,4%  
Art. nr: 20071

10,50
kr/flaska, 12 st/kolli

Staropramen 
Non Alcoholic 0,5%
Art. nr: 23961

11,95
kr/flaska, 24 st/kolli

Somersby  
Pear 0,0%

Art. nr: 98243

9,95
kr/flaska, 24 st/kolli

Brooklyn  
Special Effects 0,4%

Art. nr: 93710

11,95
kr/flaska, 24 st/kolli

Carlsberg 
Alkoholfri 0,5%
Art. nr: 66217

9,95
kr/flaska, 24 st/kolli
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Intresset för hantverk har spritt sig till brödbaket. 
Nu får rustika bröd vackra mönster på ytan genom 
formar, jäskorgar, snitt skurna med rakblad eller att 
mjöl eller kakao pudras över stenciler. Deg i olika 
färger rullas, tvinnas eller flätas för att ge brödskivor 
med organiska mönster. Degen kan också innehålla 
nötter och bär i starka färger. Brytbröd kan serveras 
på bord eller buffé, fyllda med ost och färska örter, 
toppade med olika sorters frön. Focaccia kan dekoreras 
fint med cocktailtomater, lök, oliver och rosmarin.

Bröd blir 
smakfull konst

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