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VECKA 6–8  
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ERBJUDANDEN & SÄSONGSVAROR  

DIN LOKALA MATGROSSIST

Temainlaga:

HAVET

Lax portion
art.nr. 102431

Fryst, u skinn, 120-160 g, 10 kg
lev.art.nr. 1126-13 

10995
/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 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

Pelle Knutsson 
Säljare, Nordströms Ängelholm
Vad gör du på jobbet?
En-två dagar i veckan besöker jag kunder, både nya 
och befintliga. Främst runt Lund och Malmö eftersom 
jag jobbat mycket där förut och känner många. Resten 
av tiden tar jag emot beställningar på telefon och hjälper 
kollegor med inköp och frågor om kött och chark.

Vad har du gjort tidigare?
Jag har varit kötthandlare i över 20 år hos flera 
leverantörer. Hos Restaurangkött AB hade jag hand 
om försäljningen i Skåneregionen och öppnade både 
kontor och en anläggning där vi kunde stycka och 
mala själva. I grunden är jag kock och har arbetat på 
olika restauranger, bland annat arbetade jag 10 år i 
Ryssland. Där var jag med och startade upp  
restaurangerna på deras första femstjärniga hotell, 
Grand Hotel Europa i St. Petersburg. 

Nämn något du gör på fritiden?
Lagar mat till familjen och kopplar av vid TV:n.  
Har nyligen flyttat in till Helsingborg så jag går  
gärna ut och promenerar i stan, kanske stannar  
jag till någonstans och tar en god öl. 

Favoritmat?  
Nygrillad biff av gräsbeteskött.

merxteam.com

Stilren, funktionell, 
svensk design. 

Rejäla och tåliga produkter som 
klarar det höga tempot och 

den tuffa vardagen i ett 
professionellt kök. 

4.
5.

6. 8.

1.

2. 3.

7.

2. Skål Victoria
 Ø 14 cm 30 kr
 33349 (ord. pris 37 kr)

1. Tallrik flat Victoria
 Ø 26,5 cm 67 kr
 33341 (ord. pris 84 kr)

 Ø 20,5 cm 41 kr
 33343 (ord. pris 51 kr)

3. Mugg Victoria
 28 cl 22 kr
 33353 (ord. pris 27 kr)

4. Tallrik djup Victoria
 Ø 27 cm 83 kr
 33346 (ord. pris 104 kr)

5. Bestick Galant
 Matkniv 12 st 262 kr
 13333 (ord. pris 328 kr)

 Matgaffel 12 st 214 kr
 13334 (ord. pris 268 kr)

 Matsked 12 st 214 kr
 13335 (ord. pris 268 kr)

 Dessertsked 12 st 132 kr
 13336 (ord. pris 165 kr)

6. Glas Nexo
 Vinglas 45 cl      41 kr
 52966 (ord. pris 48 kr)

 Champagneglas 24 cl 38 kr
 52968       (ord. pris 45 kr)

 Vattenglas 36 cl 26 kr
 52977 (ord. pris 31 kr)

8. Kanna med isstopp
 1,8 L, Rostfritt 351 kr
 54101 (ord. pris 439 kr)

7. Salt & pepparset
 Med bricka 38 kr
 26318 (ord. pris 48 kr)
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WWW.HWLARSEN.SE

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

Vi har allt du behöver för att 
servera havets läckerheter!

2910
Laxtång med 
plasthandtag
PRIS 149,-

402053
Vit skärbräda, 
53x32,5x2 cm, polyd 
PRIS 425,-

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

3000
Citruspress, 
Limona
PRIS 285,-

76070
Rex skalare, 
Kniv av rostfritt stål 
PRIS 29,-

2006
VIP skalare. Kniven 
är framställd av 
rostfritt stål.
PRIS 31,-

Såsskål på fot, 
rostfritt stål 
1410030   0,30 liter
PRIS 69,-
1410015   0,15 liter
PRIS 45,-

1000
Äggdelare från 
Westmark, 
PRIS 125,-

T001
Citronpress, 
polycarbonat
PRIS 49,-

6600
Hummerknäckare, 
Cracky
PRIS 98,-

408309
Hummergaffel, 
kraftig modell, 
19 cm
PRIS 14,-

121100
Fiskfjällskrapa, 

aluminium, 
22 cm

PRIS 215,-

271993305
Icel ostronbrytare, 
handtag av svart plast
PRIS 145,-

713740
Skaldjursplatå, 
Ø40x5 cm 
RF- stål
PRIS 295,-

625
Musselgryta 

Ø 18 cm, 1 kg, 
Svartemaljerad 

med RF-stålkant
PRIS 119,-

718518
Fot till skaldjursplatå
PRIS 154,-

440
Pincett, 30 cm, 
rostfritt stål 
PRIS 80,-

667140
Fiskpanna från Bourgeat, 
40x28 cm, höjd 5 cm, 
4 lager non-stick beläggning
PRIS 795,-

9822
Japansk Mandolin, 65 mm
PRIS 495,-

ENDAST  

69,-

ENDAST  

45,-

ENDAST  

795,-

ENDAST  

29,-

ENDAST  

49,-

ENDAST  

285,-

ENDAST  

14,-

ENDAST  

98,-

ENDAST  

119,-

KOMPLETT  

449,-

ENDAST  

495,-

ENDAST  

125,-

ENDAST  

80,-

ENDAST  

149,-

ENDAST  

145,-

ENDAST  

215,-

ENDAST  

31,-

ENDAST  

425,-
ENDAST  

329,-

4
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 Nötfärs 
art.nr. 67639
Färsk, vac, 3 kg, EU
lev.art.nr. 67639 

5795
/KG

Hamburgerfärs 100 g 
art.nr. 96797
Fryst, högrev, 2 kg, 
rulle, Tyskland
lev.art.nr. 96797 

9295
/KG

Hamburgerfärs 200 g 
art.nr. 96799
Fryst, högrev, 2 kg, 
rulle, Tyskland
lev.art.nr. 96799 

9295
/KG

Finmald nötfärs 
art.nr. 70937
Färsk, vac, 3 kg, EU
lev.art.nr. 70937 

5895
/KG

 Högrev 
art.nr. 93388
Färsk, exklusiv, 
9,1 kg, Kanada
lev.art.nr. 6501 

11495
/KG
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Kalvhögrev 
art.nr. 34678
Färsk, ca 1 kg, 
Nederländerna
lev.art.nr. 3557 

7795
/KG

Entrecôte 
art.nr. 1769
Fryst, 1,5-2 kg, EU
lev.art.nr. 7768 

7495
/KG

Ryggbiff 4+ 
art.nr. 66230
Färsk, grainfed, 
ca 4 kg, Urguay
lev.art.nr. 215775 

21995
/KG

 Oxfilé 
art.nr. 2199
Fryst, 0,9-1,4 kg,  
Tyskland
lev.art.nr. 8050 

11995
/KG

Oxfilé 
art.nr. 1584
Fryst, 1,4-1,8 kg, 
Tyskland
lev.art.nr. 8053 

11995
/KG

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

7495
/KG

Oxinnanlår u kappa 
art.nr. 66921
Färsk, grainfed,  
ca 4,5 kg, Uruguay
lev.art.nr. 221631 

9995
/KG

Rostlock rosékalv 
art.nr. 88133
Färsk, ca 1 kg, 
Nederländerna
lev.art.nr. 3548 

10395
/KG

Entrecôte rosékalv 
art.nr. 12272
Färsk, ca 1,5 kg
lev.art.nr. 3549 

16495
/KG

™
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HÖGREV
Långkokshöjdaren med  
djup, mustig smak som  
kräver sin lilla tid, men 
ger tusenfalt tillbaka.

HKSCANFOODSERVICE.SE

5995 
KR/KG

KARRÉ RAPSGRIS
Ca 2,2 kg x 3.  
Ca 6,6 kg/krt.
Scan art nr: 407401
SC art nr: 19851

SIDA RAPSGRIS
Ca 4 kg x 2.  
Ca 8 kg/krt.
Scan art nr: 407451
SC art nr: 18363

HÖGREV 
Ca 4,5 kg x 2.  
Ca 9 kg/krt.
Scan art nr: 421230
SC art nr: 1052

OXBRINGA 
Ca 2,75 kg x 2.  
Ca 5,5 kg/krt.
Scan art nr: 722895
SC art nr: 11009

KÅLDOLMAR
2 kg x 4. 8 kg/krt. 
Scan art nr: 994013
SC art nr: 99669

9895 
KR/KG

FLÄSKLÄGG 
Ca 1,8 kg x 3. Ca 5,4 kg/krt.
Scan art nr: 722693
SC art nr: 12152

KÖTTKORV 
800 kg x 12. 12 kg/krt. 
Scan art nr: 646695
SC art nr: 4835

9995 
KR/KG

6295 
KR/KG

4995 
KR/KG

7495 
KR/KG

6895 
KR/KG
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 Lammstek 
art.nr. 12406
Fryst, bfr, 1,5+, 
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1256 

11995
/KG

 Fläskfilé m sträng 
art.nr. 102378
Fryst, 600 g, 
Danmark
lev.art.nr. 1850 

5795
/KG

Honungsmarinerad 
skinkstek 
art.nr. 84675
Fryst, ca 1 kg, 
Danmark
lev.art.nr. 30109871 

7995
/KG

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

5495
/KG

Kotlett 
art.nr. 20388
Färsk, benfri 1660, 
3,5-3,7 kg, EU
lev.art.nr. 8295 

5495
/KG

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

7495
/KG
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 Fransyska 
art.nr. 93994
Färsk, ca 5,8 kg, 
Kanada
lev.art.nr. 6518 

7995
/KG

Fransyska 
art.nr. 2235
Fryst, 4 kg, Tyskland
lev.art.nr. 7900 

5895
/KG

Grytbitar fransyska 
art.nr. 67647
Färsk, vac, 
3x3 cm, EU
lev.art.nr. 67647 

7595
/KG

Grytbitar fransyska 
art.nr. 67650
Färsk, vac, 
2x2 cm, EU
lev.art.nr. 67650 

7595
/KG

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

7595
/KG

Flapmeat 
art.nr. 66237
Färsk, grainfed, 
ca 1 kg, Uruguay
lev.art.nr. 220932 

17995
/KG
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Oxbringa, rimmad, med sky, 
sous vide, 2x ca 2,5 kg/krt 

Artnr. 4077/7912

10495

Örtagårdsstek med sky, sous vide
3x ca 2,5 kg/krt

Artnr. 4942/7942

9995

Svarta bönor
5x1 kg/krt 

Artnr. 94003/1977

4495
/kg

Linser, gröna
5x1 kg/krt

Artnr. 83398/1974

Innanlår av nöt
3x ca 4,74 kg/krt

Artnr. 99707/3041

Småländska isterband 165g
10x1 kg/krt

Artnr. 4031/301224

7395
/kg

4350
/kg

9895
/st

/kg/kg

Chorizo 120g, naturskinn, Fri från
4x ca 1,8 kg/krt 

Artnr. 18042/7731

7695
/kg

Fläskkotlettrad, benfri 1660
5x ca 3 kg/krt 

Artnr. 98653/8814

7295
/st

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

Artnr. 1560/1230

8650
/kg

www.atriafoodservice.se

Atria_Grosshandlarn 2_210x297.indd   1 2020-01-13   14:27:52
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Atria_Grosshandlarn 2_210x297.indd   1 2020-01-13   14:27:52

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

6195/KG

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

6495
/PKT

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

2795
/PKT

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

2995
/PKT

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

7295
/KG

 Bacon 
art.nr. 72712
Färsk, skivad, 
1,8 kg, EU
lev.art.nr. 980993 

7695
/KG

Svartrökt skinka 
art.nr. 73216
Färsk, skivad, 
ca 500 g
lev.art.nr. 7610 

8495
/KG

BBQ Kycklingpastrami 
art.nr. 100721
Färsk, skivad, 
ca 1,8 kg
lev.art.nr. 7731 

7995
/KG
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www.guldfageln.se/foodservice

MAJSKYCKLINGBRÖSTFILÉ, 
MED SKINN
Fryst, rå 2 x 2 kg/krt.
Art nr: 1158, SC Art nr: 34596
Pris/krt: 371,80 kr

HÖNSBACON, ALSPÅNSRÖKT
Fryst, ätklart 6 x 0,5 kg/krt.
Art nr: 9523, SC Art nr: 99671
Pris/kg: 75,90 kr. Pris/krt: 227,70 kr

37,95
kr/pkt

KYCKLINGBEN/DRUMSTICKS
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1700, SC Art nr: 24393
Pris/krt: 143,70 kr

23,95
kr/kg

KYCKLINGBRÖSTFILÉ, 
VÅFFLAD, CA 200 G/ST
Färsk, rå 2 x 1,5 kg/krt.
Art nr: 2120, SC Art nr: 1000632

109,95
kr/kg

37,95
kr/pkt

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

92,95
kr/kg

HÖNSBRÖSTPÅLÄGG, SKIVAT, 
ALSPÅNSRÖKT
Fryst, ätklart 6 x 0,5 kg/krt.
Art nr: 9522, SC Art nr: 99666
Pris/kg: 75,90 kr. Pris/krt: 227,70 kr

Nyhet!
Kycklingbröstfilé, våfflad
• Utvald lagom stor bröstfilé mörad i            

Tenderizer för enklare smaksättning och 
snabbare tillagning.

• Mörningsmetoden gör att smaker tränger 
ner i filén och gör den saftig och smakrik.

• Mörningsmetoden gör också att tillagnings-
tiden går snabbare.

Serveringstips!
Våfflad kyckling-
bröstfilé i en god 
asiatisk marinad

Nyhet! Nyhet!

Nyhet!

Guldfågeln_SvenskCaterP2_2020_180x254mm.indd   1 2020-01-13   11:05:32
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Kycklingfilé bröst 
art.nr. 22075
Fryst, 2 kg, 1,2%, 
Oka, Thailand
lev.art.nr. 320016 

9675
/PÅS

Kycklingfilé lår 
art.nr. 55415
Fryst, 2 kg,  
Bfr u skinn, EU
lev.art.nr. 320065  
x-pris 79.90/PÅS

3995
/KG

Grillad salladskyckling 
art.nr. 5976
Fryst, tärnad, 2,5 kg,  
Thailand
lev.art.nr. 320071  
x-pris 174.87/PÅS

6995
/KG

Om matkultur är ens intresse upptar det ofta 
en stor del av vistelsen på en ny plats. Lokala 
råvaror, rätter och smakkombinationer bjuder 
på inspiration. Har man inte möjlighet att själv 
resa till världens alla smultronställen finns det 
andra som gärna delar med sig av resor och 
matupplevelser på Instagram. Sök på de rätter 
eller områden du är intresserad av då brukar 
det dyka upp massor av intressanta förslag 
vare sig du vill veta allt om vegansk mat i 
Berlin, fiskmarknaden i Taipei, tryffel 
i Toscana, japansk curry i Tokyo 
eller brunch i London.

MATRESOR  
PÅ INSTAGRAM

T R E N D R A P P O R T
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Grillad Salladskyckling
Fryst - ca 16x16x16 mm, 2 x 3 kg/krt

• Färdiggrillad kyckling utan skinn
• Perfekt i sallad, paj, pasta, wraps och tacos
• God att äta kall men kan även värmas

Art nr: 4108

Kronfågel är ett gott val på flera sätt. Vår kyckling håller hög kvalitet, är svensk och klimat- 
smart. Dessutom är det enkelt att variera menyn med kyckling. Låt dina gäster upptäcka 
kycklingkebab och servera favoriten Caesarsallad toppad med grillad salladskyckling eller 
med några skivor färdigstekt klubbfilé. Gör ett gott och hållbart val – kyckling från Kronfågel! 

lättlagat, gott  
och klimatsmart

kycklingnuggets
Fryst - ca 200-220 st/krt, 2 x 2,5 kg/krt

• Krispiga och gjorda på svensk fågel  
• Uppskattas av både barn och vuxna 
• Goda att steka i ugn eller fritera  

Art nr: 3184
stekt klubbfilé med skinn
Fryst - 8 st/förp, 3 x 1,5 kg/krt

• En färdigstekt urbenad kycklingklubba 
• Perfekt om du inte vill hantera rå kyckling
• Servera med pommes, på sallad, i burgare

Art nr: 3911

kycklingbröstfilé [Delad & mörad) 
Fryst - ca 45 st/krt, 3 x 2 kg/krt
• Delad filé av Svensk Gårdskyckling
• Snabb tillagning och mindre svinn
• Utmärkt för schnitzel, rullader m. m. 

Art nr: 1416
kycklinglårfilé
Fryst - 80-160 st/krt, 4 x 2 kg/krt

• Smakrik, saftig och mör!
• God att grilla och steka i panna eller ugn
• Variera menyn genom att byta tillbehör

Art nr: 1427
klubbfilé med skinn
Fryst - 2 x 2,5 kg/krt

• Unik styckningsdetalj – nu också fryst!
• En stor och saftig bit med mycket smak
• Tillagas på grillen, stekbordet eller i ugn

Art nr: 1419

kycklingkebab [Stekt & skivad lårfilé)
Fryst - 2 x 2,5 kg/krt

• Gjord av svensk kyckling!
• Stekt, tunnskivad lårfilé med kebabkrydda 
• Gott i pitabröd, grytor, wraps och på pizza

Art nr: 4113

85,95
kr/kg

85,95
kr/kg

85,95
kr/kg

79,95
kr/kg

52,95
kr/kg

95,95
kr/kg

45,95
kr/kg

74,95
kr/kg

61,95
kr/kg

nyhet!

nyhet!

kycklingkebab
Äntligen Svensk 

nyhet!

10203752_FS_Annons_SvenskCarter-200110_210x297-Jan20.indd   1 2020-01-10   15:54
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CO2e-VÄRDET
Värdet anger klimatavtryck i form av kg CO2e som receptet avger per portion.

servera KLIMATSMART 
MSC-märkt fiSk
från FIndus

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 a
lltid 

på findusfoodserv
ices.Se

0,7
CO2e +++

MINIFRASBAKAD TORSK, 
GLUTENFRI, MSC
Ca 67 x 45 g / 3,015 kg 
art.nr 24083 78,95 kr/kg

FISH N’ CHIPS GOURMETFILÉ
165 G, MSC
Ca 24 x 165 g / 4 kg 
art.nr 24352 78,95 kr/kg

  Fiskburgare med
 färnk

ålsslaw 

och picklad gurka

Recept!

Fish n’ Chips med chilirostad brocco i och ajvard
ip 

0,6
CO2e +++

FISKBURGARE MED FÄNKÅLS-
SLAW OCH PICKLAD GURKA

10 portioner

900 g Minifrasbakad torsk, glutenfri, MSC
300 g Fänkål
300 g Morötter
4,5 dl Majonnäs
1,5 dl Gräddfil
2,5 msk Senap
Salt och peppar
6 st Tomater
200 g Picklad gurka
100 g Salladsblad
800 g Hamburgerbröd
200 g Rotfruktsstrips
50 g Parmesan
15 g Dill

Tillaga den panerade fisken enligt anvisning 
på förpackningen.

Skala morötter och strimla tunt. 
Skiva fänkålen på mandolin. 
Blanda med majonnäs, gräddfil och senap. 
Smaka av med salt och peppar.

Skiva tomater. Skiva den picklade gurkan på 
längden.

Lägg ihop fiskburgaren med grillat eller 
stekt bröd, salladsblad, fänkålsslaw, skivade 
tomater och fisk.

Servera med rotfruktsstrips toppade med 
riven parmesan och dill.
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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

PRISVÄRD

KOLJAFILÉ, MSC
Benfri, styckfryst  
125-250 g/st  
5 kg/krt, 444:75 /krt
Lev. art. nr: 710  
SC art nr: 87307 8895

/kg

RYGGFILÉ AV TORSK, MSC
Skinn- och benfri, styckfryst  
80-130 g/st  
5 kg/krt, 599:75 /krt
Lev. art. nr: 222  
SC art nr: 89321 11995

/kg

ALASKA POLLOCKFILÉ, MSC
Benfri, styckfryst  
110-170 g/st  
5 kg/krt, 299:75 /krt
Lev. art. nr: 4113  
SC art nr: 1326

SKALDJURSFOND, MSC
Djupfryst, vakuumpåse  
1000 g/påse 

Lev. art. nr: 5441  
SC art nr: 80959

SEJFILÉ, MSC
Benfri, styckfryst  
125-250 g/st  
5 kg/krt, 299:75 /krt
Lev. art. nr: 310  
SC art nr: 87314 5995

/kg

SE PRISET - PASSA PÅ!

5995
/kg

6995
/st

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

/kg

GÖSFILÉ
Med skinn styckfryst  
120-170 g/st 
4,5 kg/krt, 539:80 /krt
Lev. art. nr: 9194  
SC art nr: 20270 11995

/kg

SE PRISET - PASSA PÅ!

SPRÖDBAKAD ALASKA POLLOCKFILÉ
Benfri, förstekt 
80-100 g/st 
5 kg/krt, 249:75 /krt
Lev. art. nr: 4326  
SC art nr: 99037 4995

/kg



Havet

Framtidens mat 
– växer i havet

Experten tipsar om 
prisvärd sjömat!

Stadshus-
restauranger
serverar   
– fisk på hållbara banketter

T E M A
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STADSHUSRESTAUR ANGER SERVER AR 

HÅLLBARA BANKETTER

Ungefär var tredje dag anordnar 
Stadshusrestauranger någon form av 
evenemang i sina lokaler där bland 
annat Blå Hallen och Gyllene salen 
ingår. Antalet gäster kan variera 
från 60 till 1350 och de kan komma 
från privata företag, högskolor eller 
Stockholms stad.

Gunnar har mer än 30 års erfarenhet 
i branschen och har varit del i att 
leverera Nobelbanketten under 
många år. 

– Redan nu i februari börjar plane-
ringen inför årets bankett. Vi samlas 
för att diskutera idéer men också 
frågor kring miljö och hållbarhet, vad 
vi kan förbättra och hur vi kan ta vara 
på hela råvarorna i kvällens meny, 
berättar han. 

SVENSK MAT PÅ FINT SÄTT 
Maten de arbetar med är svensk mat, 
på svenska råvaror i säsong, serverad 

på ett lite finare sätt. 
– Målet är att servera Europas bästa 

bankett, säger Gunnar.
Fiskarter som hamnar på de 

kreativa menyerna är till exempel gös, 
piggvar, röding och abborre. Dessa 
kompletteras med löjrom och skaldjur 
som blåmusslor, havskräftor och 
hummer. Till detta serveras mycket 
rotfrukter och svenska grönsaker. 

– Vi arbetar mycket med råvarornas 
färg och form, och vi försöker alltid 
ta hand om och förädla vår svenska 
matkultur, säger han. 

VÄLJER FISK I SÄSONG 
Gunnar berättar att när han började 
i branschen arbetade alla i säsong, 
men med tiden blev det möjligt att få 
tillgång till alla råvaror, året runt. 

– Det är inte hållbart att arbeta så, 
vi måste tänka säsong igen. Man kan 
till exempel inte fiska arter under de 

perioder de reproducerar sig för då 
försvinner beståndet. Därför ser vi 
väldigt positivt på MSC-certifieringen. 
Väljer man fisk i säsong blir den 
dessutom både godare och billigare, 
säger han. 

FISK MED 100% KVALITET 
För Stadshusrestauranger är kvaliteten 
på fiskråvaran av högsta vikt. Sedan 
20 år tillbaka är Gunnar kund hos 
Nordsjöfisk. Han berättar att det hela 
började med en diskussion om 100% 
kvalitet som mynnade ut i att god 
planering är nyckeln. 

– Planera inköpen i god tid, då har 
Nordsjöfisk mer tid på sig att hitta, 
ropa in och bereda råvaran. De skär 
fisken väldigt bra och man blir glad 
varje gång man får en leverans, säger 
han. Något som självklart visar sig i 
resultaten på faten. 

Den 10 december varje år serveras Nobelbanketten i Stockholms stadshus. Men 
andra evenemang och planeringen av dem pågår här året runt. Gunnar Eriksson, 

köksmästare för banketten, berättar hur de väljer råvaror till sina menyer och 
varför man alltid ska köpa fisk i säsong.

- Någonstans i Sverige -

Upptäck vår webshop på svenskcater.se18
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 Grosshandlarn nr. 12 | Kampanjveckor 49-52 FESTLIGT NYÅRSFIRANDE

Prioritera god kvalitet. Oavsett vilken prisklass 
man arbetar i gäller det att alltid välja råvaror av god 
kvalitet, det är grunden för hela rätten. Fisk ska helst 
också vara färsk. 

Skapa balans i rätterna. Låt fisken spela huvudrollen 
på tallriken. Laga inte tillbehör som är kraftigare i 
smakerna än fiskens egna fina smak. 

Ha respekt för råvaran. Fisk är levande varelser 
som tagits ur havet för att vi ska kunna äta och njuta 
av dem. Hantera råvaran med respekt och ta till vara 
den på bästa sätt till exempel genom att sätta fond på 
skrovet och fritera skinnet till krispigt tillbehör. 

GUNNARS TRE TIPS  
för dig som vill servera mer fisk.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se 19
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Rustika Pommes med Skal
Art. nr. 48869
Fryst, 5 x 2,5kg/ krt
Lev.art.nr. 237.002
Pris 29,95 / 2,5kg ps

Pommes Steakhouse 10/20 mm
Art. nr. 101486
Fryst, 5 x 2,5kg/ krt
Lev.art.nr. 240.001
Pris 32,38 / 2,5kg ps

Pommes Frites Slät 10mm
Art. nr. 66224
Fryst, 5 x 2,5kg/ krt
Lev.art.nr. 213.001
Pris 31,25 / 2,5kg ps

Pommes Strips 7 mm
Art. nr. 35494
Fryst, 5 x 2,5kg/ krt
Lev.art.nr. 211.001
Pris 32,38 / 2,5kg ps 12951295

1250 4695

/kg

/kg/kg

/kg

/kg

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

1195

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

Pommes Sötpotatis med Skal
Art. nr. 96453
Fryst, 10 x 1kg/ krt
Lev.art.nr. 931.003
Pris 46,95 / 1kg ps

Oregel- bundet  Skuren
NY

med skal

Tips!  
Servera pommes 
tillsammans med 

panerad stekt fisk, 
mosade ärtor  

och ättika.

400091_1/1 Adv. Svensk Cater_SE_FF.indd   1 17-01-2020   15:24
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Fettuccine 
MED RÄKOR OCH PARMESAN

1200 g fettuccine
ca 1.3 dl olivolja
1 hel vitlök, riven
3 schalottenlökar, finhackade
1200 g frysta räkor
3 dl torrt vitt vin
15 dl vispgrädde
4.5 dl riven parmesanost
3 dl persilja, finhackad
salt och svartpeppar

Gör så här

Ingredienser (12 portioner)

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

• Tina räkorna i rumstemperatur under 
ca 30 minuter.

• Koka pastan.

• Fräs finhackad schalottenlök och riven 
vitlök i olivolja under några minuter. Lägg 
sedan i räkorna och stek dem hastigt.

• Häll över vinet och låt koka på hög värme 
i någon minut. Tillsätt grädden och låt 
koka ihop.

• Rör ner parmesanosten och det mesta av 
den finhackade persiljan.

• Smaka av med salt och peppar.

• När pastan är klar, lägg den i såsen och 
blanda om. 

• Lägg upp på tallrik och toppa med resten 
av persiljan. Pressa eventuellt över lite 
citron och servera direkt.

 Skalade 
ishavsräkor 100/200 

art.nr.   46212  
Fryst, 2,25 kg, Kanada 

lev.art.nr.    800101

  359    95 
/  PÅS  

Skalade 
räkor 200/300  

art.nr.   46213  
Fryst, 2,23 kg, Kanada 

lev.art.nr.    800251 

  339    95 
/  PÅS  

TEMA • HAVET

Rustika Pommes med Skal
Art. nr. 48869
Fryst, 5 x 2,5kg/ krt
Lev.art.nr. 237.002
Pris 29,95 / 2,5kg ps

Pommes Steakhouse 10/20 mm
Art. nr. 101486
Fryst, 5 x 2,5kg/ krt
Lev.art.nr. 240.001
Pris 32,38 / 2,5kg ps

Pommes Frites Slät 10mm
Art. nr. 66224
Fryst, 5 x 2,5kg/ krt
Lev.art.nr. 213.001
Pris 31,25 / 2,5kg ps

Pommes Strips 7 mm
Art. nr. 35494
Fryst, 5 x 2,5kg/ krt
Lev.art.nr. 211.001
Pris 32,38 / 2,5kg ps 12951295

1250 4695

/kg

/kg/kg

/kg

/kg

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

1195

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

Pommes Sötpotatis med Skal
Art. nr. 96453
Fryst, 10 x 1kg/ krt
Lev.art.nr. 931.003
Pris 46,95 / 1kg ps

Oregel-bundet Skuren
NY

med skal

Tips! 
Servera pommes 
tillsammans med 

panerad stekt fisk, 
mosade ärtor 

och ättika.
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Fettuccine 
MED RÄKOR OCH PARMESAN

1200 g fettuccine
ca 1.3 dl olivolja
1 hel vitlök, riven
3 schalottenlökar, finhackade
1200 g frysta räkor
3 dl torrt vitt vin
15 dl vispgrädde
4.5 dl riven parmesanost
3 dl persilja, finhackad
salt och svartpeppar

Gör så här

Ingredienser (12 portioner)
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sedan i räkorna och stek dem hastigt.

• Häll över vinet och låt koka på hög värme 
i någon minut. Tillsätt grädden och låt 
koka ihop.

• Rör ner parmesanosten och det mesta av 
den finhackade persiljan.

• Smaka av med salt och peppar.

• När pastan är klar, lägg den i såsen och 
blanda om. 

• Lägg upp på tallrik och toppa med resten 
av persiljan. Pressa eventuellt över lite 
citron och servera direkt.
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Sjömat är inte bara fisk och skaldjur utan också växter som alger, tång 
och sjögräs. Nu börjar vi se allt mer av dessa läckerheter från havet på 

våra menyer. 

När man pratar om att äta alger är sushi ett 
bra exempel. Wakame i torkad form strös 
över misosoppa, och blötlagd används 
den i krispig sallad med sesamolja. Nori, 
torkade ark av alger, används till maki, men 
kan också friteras till snacks eller smulas 
ned i panering och kryddblandningar. Det 
blågröna pulvret från mikroalgen spirulina 
förknippas kanske främst med smoothies 
och kosttillskott men kan också användas 
i buljong, bröd och choklad bars. Torkat sjö-
gräs kan kokas lätt, kryddas och användas i 
sallader.  Kelp används till glutenfria nudlar 
med mycket låg halt av kolhydrater. Dulse 
är en röd alg med rökig smak som påminner 
om bacon, den kan användas i soppor, 
grytor och som snacks. Det finns många 
spännande alger med olika smaker och 
egenskaper så möjligheten att vara kreativ 
är stor.

Näring med stor potential 
Mycket av de alger, eller produkter gjorda 
av alger, vi använder i dag importeras men 
det finns även svenska producenter och 
leverantörer. Idag används svenska alger i 
bland annat växtbaserade burgare, knäcke-
bröd och kosttillskott. De serveras också 
på restaurang, speciellt inom koncept kring 
asiatisk fusion, men intresset ökar för fler 
användningsområden.

Tack vare sina höga halter av protein, 
mineraler, vitaminer och nyttigt fett ses 
alger och tång som framtidens mat. Just 
nu pågår forskning med testanläggningar 
i havet på västkusten för att se hur man 
kan odla alger i större skala. Livsmedels-
företag och närings livet ser stor potential i 
vattenbruk och dess råvaror så varför inte 
börja bekanta sig med dem redan nu? 

FR AMTIDENS MAT

ODLAS I HAVET!

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 22
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Förutom den brittiska klassikern ”fish and chips” 
finns många andra sätt att servera fisk i populär och 
trendig street food. Ta en favorit, byt ut köttet mot 
fisk eller skaldjur men behåll bekanta kryddor och 
serveringssätt!

• Tacos – istället för köttfärs använd bitar av vit fisk 
som panerats, gärna med panko. Servera med en 
salsa på mango, avokado, chili och koriander. Prova 
också räkor marinerade eller stekta i olja med lime, 
chili och vitlök tillsammans med ananassalsa. 
Strimlad rödkål passar båda alternativen.

• Burgare – gör egna eller köp färdiga fiskburgare, 
servera lika lyxigt som en vanlig burgare i saftigt 
bröd med smakrika såser och färska grönsaker. 
Kan bli ett lite mer hälsosamt alternativ på menyn.

• Nuggets – ser ut och fungerar precis som de av 
kyckling. Servera med en syrlig coleslaw på äpple 
och spetskål. 

Street food från havet!MER FISK PÅ 
TALLRIKARNA! 
”Ät fisk och skaldjur två till tre gånger i 
veckan. Variera mellan feta och magra 
sorter och välj miljömärkt.” 

Det säger Livsmedelsverket i sina rekommenda-
tioner. Fisk och skaldjur innehåller nämligen 
många av de näringsämnen kroppen behöver 
för att må bra. Till exempel D-vitamin, jod och 
selen, något som många idag får i sig för lite av.  
Feta fiskar som lax, sill och makrill är rika på 
omega-3-fetter som kan minska risken för hjärt- 
och kärlsjukdom, de är också viktiga för hjärnans 
utveckling och funktion. 

Variera serveringen så att den tilltalar både barn 
och vuxna, som panerade filéer, skaldjurs gryta, 
och fiskburgare. Överbliven fiskråvara kan bli 
egna fiskbullar medan överbliven tillagad fisk kan 
bli pålägg eller fiskkakor med asiatiska kryddor.

Stjärt – fin bit att steka, tänk 
på att den är olika tjock så att 
den blir jämt tillagad. Passar 
också utmärkt i fiskgryta.

Slag – bukdel som blir över när 
man skär till filén. Stek, fritera 
eller använd till fiskfärs.

Vinge, eller nacke – 
fortsättning av slaget, 
en detalj med lite 
tuffare kött. Koka eller 
marinera och grilla.

Kinder – kan skäras ut på stora 
fiskar och är en god detalj att fritera.

Tunga – egentligen 
musklerna under tungan, 
kan skäras ut på stora 
fiskar och anses vara 
en delikatess. God 
att panera.

Rygg eller ”loins” – finaste biten, 
den tjockaste delen av ryggen. 
Skär upp i bitar och stek i rikligt 
med smör.

Skrov – rest som är full med 
smak. Koka fond på det och 
använd till sås och soppa.

Minska matsvinnet - 

Sätt hela torsken 
på menyn



NORDSJÖFISK  
LEVERERAR HÅLLBART 
– EN FÖRUTSÄTTNING FÖR FR AMTIDENS FISKR ÄTTER

Allt fler restauranger och köksmästare får insikt om hur viktigt det är med hållbart 
fiske. Genom att välja miljömärkt fisk och skaldjur kan du vara med och bidra till ett 
levande hav, både nu och i framtiden. Nordsjöfisk kan hjälpa dig med både djupare 

kunskap och hållbara råvaror.

Tobias Ohlin är inköpare på Nordsjö-
fisk, men har också en bakgrund som 
kock. Flera dagar i veckan besöker 
han eller någon av hans kollegor 
Göteborgs Fiskauktion för att välja ut 
de bästa färska råvarorna till kunder 
över hela Sverige. 

– Hållbarhet inom fiske är väldigt 
lätt att förstå, både ur ekologisk och 
ekonomisk synvinkel. Om vi inte tar 
vara på havets resurser och fiskar på 
ett ansvarsfullt sätt så kommer fisken 
att ta slut och då har vi inget att sälja 
och restaurangerna inget att servera. 
Därför ligger det i allas intresse att 

välja hållbart, säger han. 

Ständigt uppdaterade 
Nordsjöfisk håller sig 

ständigt uppdaterade 
med information från 

MSC, ASC, 
forsknings rön 

och ändringar 
kring arternas 

aktuella 
märkning. 

De håller tät dialog med aktörer i 
branschen, leverantörer och kunder 
kring frågor om hållbarhet. Informa-
tionen kan komma snabbt och då 
gäller det att man är förberedd och 
kan leverera alternativ. 

– Nyligen tappade torsk från vissa 
områden av Nordsjön sin MSC-märk-
ning, så nu får vi välja hållbart fiskad 
torsk från Nordatlanten istället, säger 
Tobias. I Nordsjöfisk sortiment finns 
i princip alltid, beroende på dags-
aktuell tillgång, MSC-märkt kolja, 
torsk och jumbosej. 

– Långa är en annan art som 
nyss blivit MSC-märkt, den kan till 
exempel serveras på samma sätt som 
torskrygg, berättar han. 

Svenska färska räkor 
När det gäller färska räkor säljer 
Nordsjöfisk uteslutande MSC-märkta 
räkor som fiskats av svenska båtar i 
göteborgsområdet, direkt levererade 
till fiskauktionen. 

– De är inte billigast, men jag skulle 
säga att de är klart bäst, konstaterar  
Tobias som aldrig upplevt en 
reklama tion på denna råvara under 
sina år i branschen. Nordsjöfisk säljer 
också andra MSC-märkta skaldjur 
som till exempel pilgrimsmusslor och 
fryst, råskalad hummer. Exempel på 
ASC-märkta arter, alltså odlad fisk, 
som de oftast har till försäljning är 
havsaborre, guldsparid och norsk lax. 
De kostar lite mer men alternativen 
utan märkning är ofta rödlistade. 

– Vi säljer också en väldigt fin 

hamachi ( japansk seriola) från 
landbaserad odling i Danmark. Det 
är en populär produkt till sushi och 
sashimi, berättar han. 

Spårbarhet ger trygghet  
Sedan början av 2019 ska all fisk som 
fångas eller odlas kunna spåras hela 
vägen från fångst eller skörd till tallrik, 
information om varje parti rapporteras 
in via ett spårbarhetssystem hos Havs- 
och Vattenmyndigheten. På så sätt 
kan konsumenter alltid få veta var, 
när och hur fisken de äter har fångats 
eller odlats.

– Vi får informationen från auktionen 
eller efterfrågar den hos enskilda 
leverantörer och odlare. Sedan får våra 
kunder ta del av den på sin följesedel, 
allt är transparent genom hela kedjan, 
berättar Tobias.   

Ta hjälp av Fiskguiden! 
Vill du kunna göra mer 
miljövänliga inköp av fisk och 
skaldjur? Kolla upp arterna och 
få råd i fiskguiden.wwf.se. Den 
finns också som användbar app!
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MSC-Marine Stewardship Council 
Internationell organisation som arbetar med 
miljömärkning av fisk och skaldjur. Märkningen 
visar att fisken kommer från livskraftiga bestånd, 
har fångats med minimal inverkan på havsmiljön 
och att den är spårbar i hela kedjan. Garanterar 
att fiskprodukten kommer från ett hållbart fiske. 

Läs mer på msc.org/se 

ASC-Aquaculture Stewardship Council 
Internationell hållbarhetsmärkning för odlade 
fisk- och skaldjursprodukter. Märkningen visar att 
fisk- och skaldjursodlingen är både miljömässigt 
och socialt ansvarsfull. Detta uppnås bland annat 
genom att begränsa förbrukning av kemikalier, 
undvika stressade och sjuka fiskar som kan 
smitta vilda bestånd, undvika förändringar i havs- 
eller landsmiljön och att produktionen tar hänsyn 
till arbetsmiljö och lokalområde. 

Läs mer på asc-aqua.org

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Tobias Ohlin på Göteborgs Fiskauktion.

VÄLJ FÄRSKT OCH HÅLLBART!
Vill du köpa in färsk fisk och skaldjur från 
hållbart fiske? Lägg din beställning i god 
tid hos din Svensk Cater-kontakt så gör 
Nordsjöfisk sitt bästa för att ropa in dina 
råvaror. Du kan också kontakta Nordsjöfisk 
direkt på 010-499 44 00, öppet mån–tor 
07:00–16:00, fre 07:00–15:00.

Vad betyder märkningarna? 

TEMA • HAVET

25



PRISVÄRD OCH HÅLLBAR

SJÖMAT

Experten tipsar

Fisk är den livsmedelsgrupp som 
ökat mest i pris sedan 2015 enligt 
KPI. Vi ser två huvudanledningar 
till ökningarna; 

• Dels en ökad global efterfrågan 
på marina livsmedel kombinerat 
med sänkta fiskekvoter och 
minskad tillgång. 

• Dels att fisk och skaldjur ofta 
importeras och handlas i andra 
valutor, en svag krona har därför 
ökat priserna ytterligare.

För färsk fisk och skaldjur är det 
svårt att spekulera om prisutveck-
ling, men när det gäller frysta 
råvaror kan vi se prognoser för 
ca tre-fyra månader framåt. Nu har 
vi ett stabilt läge med mindre pris-
uppgångar grundade på tillgång 
och efterfrågan. 

Favoriter på menyn
På svenska menyer är den 
mångsidiga laxen mest populär 
bland fisk. Välj gärna ASC-märkt 
norsk lax, den finns som rå filé, rökt 
eller gravad till rimliga priser. Bland 
vit fisk är torsk favoriten, det är en av 
de arter som ökat mest i pris men nu 
har priset stabiliserats. Sej är annars 
ett prisvärt alternativ till torsk och 
dess efterfrågan har ökat starkt. Prova 
även kolja och kummel från Norge, de 
håller en mycket fin kvalitet och finns 
ofta på erbjudande hos Svensk Cater.

Klimatsmart sortiment
Marina livsmedel innehåller 
många viktiga näringsämnen vi 
behöver för att må bra. Miljömärkt 
fisk och skaldjur står sig dessutom 
väldigt väl när det gäller klimat-
påverkan i jämförelse med annat 
animaliskt protein. Det är alltså 
sund, god och klimatsmart mat! 
Feldt’s BLUE är vårt extra klimat-
smarta sortiment där vi bland 
annat försöker ta till vara på mer av 
råvaran och minska belastningen 
på havets resurser. På så sätt har 
sortimentet fått lägre klimatpåver-
kan och dess utom ett bra pris. Idag 
innehåller Feldt’s BLUE produkter 
av torsk, sej och kolja, både filéer 
och rygg. Det finns också hummer- 
och skaldjursfond gjorda på bland 
annat skal från våra hand skalade 
räkor. Läs mer på fisk.se.

TIPS FÖR BÄTTRE KÖKS-
PROCENT NÄR DU 
SERVERAR FISK

• Välj Feldt’s BLUE. Du kan 
spara både på miljö och pengar.

• ”Rimtina” fisken. Lägg den 
frysta fisken direkt i 1,5% 
saltlag, låt tina i kyl under ca 12 
timmar. Det kan ge upp till 15% 
bättre behållning av råvaran 
jämfört med om du tinar den 
på traditionellt sätt. Du får 
också en saftigare och godare 
fisk, vilket gör gästen glad.

• Sätt olika pris. Gästen är ofta 
villig att betala mer för de lite 
mer exklusiva proteinerna. Prova 
därför att sätta ett högre pris på 
fisken än de övriga rätterna.

Den senaste tiden har vi sett priserna på fisk och skaldjur stiga. Ulf Rohdin 
från Feldt’s Fisk förklarar varför, men också varför sjömat är ett prisvärt och 

attraktivt alternativ för framtiden.

och skaldjursfond gjorda på bland 
därför att sätta ett högre pris på 
fisken än de övriga rätterna.

ULF ROHDIN
• KAM på Feldt’s Fisk & Skaldjur AB 

• Har arbetat som säljare inom 
fisk och skaldjur i över 32 år

• Är nu Grossistansvarig för Svensk 
Cater. Hanterar främst frågor om 
sortiment och priser men sprider 
också information och står 
på mässor.

Blodapelsin
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PRISVÄRD OCH HÅLLBAR

SJÖMAT

Experten tipsar

Fisk är den livsmedelsgrupp som 
ökat mest i pris sedan 2015 enligt 
KPI. Vi ser två huvudanledningar 
till ökningarna; 

• Dels en ökad global efterfrågan 
på marina livsmedel kombinerat 
med sänkta fiskekvoter och 
minskad tillgång. 

• Dels att fisk och skaldjur ofta 
importeras och handlas i andra 
valutor, en svag krona har därför 
ökat priserna ytterligare.

För färsk fisk och skaldjur är det 
svårt att spekulera om prisutveck-
ling, men när det gäller frysta 
råvaror kan vi se prognoser för 
ca tre-fyra månader framåt. Nu har 
vi ett stabilt läge med mindre pris-
uppgångar grundade på tillgång 
och efterfrågan. 

Favoriter på menyn
På svenska menyer är den 
mångsidiga laxen mest populär 
bland fisk. Välj gärna ASC-märkt 
norsk lax, den finns som rå filé, rökt 
eller gravad till rimliga priser. Bland 
vit fisk är torsk favoriten, det är en av 
de arter som ökat mest i pris men nu 
har priset stabiliserats. Sej är annars 
ett prisvärt alternativ till torsk och 
dess efterfrågan har ökat starkt. Prova 
även kolja och kummel från Norge, de 
håller en mycket fin kvalitet och finns 
ofta på erbjudande hos Svensk Cater.

Klimatsmart sortiment
Marina livsmedel innehåller 
många viktiga näringsämnen vi 
behöver för att må bra. Miljömärkt 
fisk och skaldjur står sig dessutom 
väldigt väl när det gäller klimat-
påverkan i jämförelse med annat 
animaliskt protein. Det är alltså 
sund, god och klimatsmart mat! 
Feldt’s BLUE är vårt extra klimat-
smarta sortiment där vi bland 
annat försöker ta till vara på mer av 
råvaran och minska belastningen 
på havets resurser. På så sätt har 
sortimentet fått lägre klimatpåver-
kan och dess utom ett bra pris. Idag 
innehåller Feldt’s BLUE produkter 
av torsk, sej och kolja, både filéer 
och rygg. Det finns också hummer- 
och skaldjursfond gjorda på bland 
annat skal från våra hand skalade 
räkor. Läs mer på fisk.se.

TIPS FÖR BÄTTRE KÖKS-
PROCENT NÄR DU 
SERVERAR FISK

• Välj Feldt’s BLUE. Du kan 
spara både på miljö och pengar.

• ”Rimtina” fisken. Lägg den 
frysta fisken direkt i 1,5% 
saltlag, låt tina i kyl under ca 12 
timmar. Det kan ge upp till 15% 
bättre behållning av råvaran 
jämfört med om du tinar den 
på traditionellt sätt. Du får 
också en saftigare och godare 
fisk, vilket gör gästen glad.

• Sätt olika pris. Gästen är ofta 
villig att betala mer för de lite 
mer exklusiva proteinerna. Prova 
därför att sätta ett högre pris på 
fisken än de övriga rätterna.

Den senaste tiden har vi sett priserna på fisk och skaldjur stiga. Ulf Rohdin 
från Feldt’s Fisk förklarar varför, men också varför sjömat är ett prisvärt och 

attraktivt alternativ för framtiden.

och skaldjursfond gjorda på bland 
därför att sätta ett högre pris på 
fisken än de övriga rätterna.

ULF ROHDIN
• KAM på Feldt’s Fisk & Skaldjur AB 

• Har arbetat som säljare inom 
fisk och skaldjur i över 32 år

• Är nu Grossistansvarig för Svensk 
Cater. Hanterar främst frågor om 
sortiment och priser men sprider 
också information och står 
på mässor.

Blodapelsin
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Blodapelsin
RÅVARA i fokus Under februari tar vi chansen att njuta av färska blod-

apelsiner, eller röda apelsiner som de också kallas. 
Säsongen är kort så passa på. Främst odlas frukten i 
det unika mikroklimatet med kalla nätter och varma 
dagar på den italienska ön Sicilien. För att skydda 
sig mot kylan utvecklar frukterna ämnet antocyanin 
som också ger den röda färgen. Blodapelsinen är inte 
bara vacker utan också nyttig och innehåller mycket 
C-vitamin. Smaken är frisk och fyllig, både söt och 
besk, men ofta lite mildare än gula apelsiner. Frukten 
kan användas till både mat, dryck och dessert.

• Skivad i citrussallad med fänkål, perfekt 
till grillad fisk

• Filead med rårivna morötter, röd- eller vitkål

• Färskpressad juice som blir vackert rosa 

• Använd frukten i marmelad med citron 
och ingefära

• Blanda drinkar med saften, rom, gin eller vodka 

• Gör ceviche på lax, torsk eller räkor med saften

• Använd saften i marinad eller glaze till fläskkött

• Gör egen glass och sorbet med smak av Italien

• Toppa pannacotta med kompott på fruktköttet

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

MÅNADENS NYHET

SPROUD CHOCOLATE
– NY SMAK! 
Sproud Chocolate är en vegansk chokladdryck som 
fungerar lika bra kall som varm. Den inne håller hela 
35% mindre socker än andra veganska chokladdrycker 
på marknaden vilket gör den till ett attraktivt val. 
Prova gärna att servera drycken varm med en klick 
vispad havregrädde!

• Växtbaserat mjölkalternativ

• Gjord på ärtprotein

• Mjölk-, soja- och glutenfri

• Mindre än 5% socker

• Serveras kall eller varm

• Tillverkad i Sverige

 Ärtdryck Choklad  
art.nr.  102421 
 1 L
lev.art.nr.  117774  

 15  50 
/ ST

27

Lanserings-
erbjudande



/ST

SJÖKORALL
1KG
ART NR: 41734  

VATTENKRASSE
SKUREN ASK 50G
ART NR: 102317

13295
/KG3350

ALGER LAITUE MER
250G
ART NR: 93359

VATTENMELON
3-6 ST, 16KG
ART NR: 102318

2095

ALGER DULCE
250G
ART NR: 63055

LIME
54ST
ART NR: 24921

/KG

10350
/HINK

DRESSING
THOUSAND ISLAND 2,5KG
ART. NR: 61075

MEDELHAVSPASTA
HINK 3KG
ART. NR: 20751

6295
/ST

310
/ST 11895

/KG

6150
/ST

ANANAS
SWEET GOLD 10ST
ART NR: 80728

1795
/ST27795

/HINK

OSTRONSKIVNING
2KG
ART NR: 31061

Visst finns det marina grönsaker! 
Det är det vi bland annat kallar alger, och 

är växter som lever i vatten. En grov indelning 
av marina grönsaker är sjögräs, tång och alger. Det 

låter kanske inte så aptitligt men är både väldigt gott 
och en spännande textur till matlagningen. 

Marina grönsaker är perfekta tillskott till både 
smoothies, dressingar och soppor. Våga testa 

alger, det är rikt på vitaminer och mineraler 
så som kalcium, magnesium, jod 

och järn. 

MARINA 
GRÖNSAKER

WE MAKE 
    YUMMY

healthy



Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Flundrafilé 
art.nr. 72553
Fryst, panerad, 
100-130 g
lev.art.nr. 2102  
x-pris 274.75/KRT

5495
/KG

 En del av Polar Seafood Greenland

Alaskapanett 
art.nr. 57500
Fryst, 60 g
lev.art.nr. 604306  
x-pris 189.75/KRT

3795
/KG

 En del av Polar Seafood Greenland

SÄ
PA

01
91

 –
 B

ilb
o

Tel: 08-672 07 50  •  www.saljpartner.com

Vi har något för alla smaker!

Sejfilé med tempurapanad
BNR 24338
55 g, 2,5 kg/krt, 189,90 kr/krt, 
lev. art nr 1001718 

Torskfilé utan skinn
BNR 76902
Rimmad, 150–180 g, 5 kg/krt, 
499,75 kr/krt, lev. art nr 1001766

75,95 kr/kg99,95 kr/kg

SÄPA 0191 Svensk Carter_118x124_Merhav.indd   1 2020-01-15   11:23
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

Kapkummel- 
filé

Kamtjatkaflundra-
filé

Hokifilé

Art.nr. 82967 

110-170g

7 kg netto

Skinn- och benfri

Art.nr. 97545 

100-200g

4 kg netto

Skinn- och benfri

Art.nr. 80004 

110-170g

5 kg netto

Skinn- och benfri

524,65 kr/kart339,80 kr/kart 399,75 kr/kart

kr/kg kr/kg kr/kg
84,95 74,95 79,95

Torskfilé 
art.nr. 78517
Fryst, tempurainbakad, 
120/160, 5 kg
lev.art.nr. 4440-2  
x-pris 299.75/KRT

5995
/KG
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VÅR WEBSHOP

SVENSK
CATER.
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30

12 miljoner.  
Så många Felix® matpajer 
bakar vi varje år i vårt bageri 
i Vansbro. Vår storsäljare är 
kanske inte helt oväntat  
Västerbottenpajen. Lägg lite 
extra tid på tillbehören, och 
du har en ny lunchkreation 
att erbjuda. Alla våra pajer 
är palmoljefria, givetvis!

Pimpa  
pajen

Västerbottenpaj
5,48 kg 4 st à 1,37 kg 
(odelad)
Art.nr: 26100  
679:80/fse 

169:95/st

Lax & Spenatpaj 
5,48 kg 4 st à 1,37 kg 
(6 bitar)
Art.nr: 26098  
519:80/fse 

129:95/st 

Caviar, Röd  
Stenbitsrom 
8x490 g
Art.nr: 5350003008  
1351:60/fse 

168:95/st

.orklafoodsolutions.se

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

8750
/PÅS

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

5150/PÅS

Blomkål 
art.nr. 43814
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr. BLR5EG 

4650
/PÅS

Italienska 
grillgrönsaker 
art.nr. 60996
Fryst, aubergin, 
zucchini, potatis, 
paprika, lök, 1 kg
lev.art.nr. MTE310 

4150/PÅS

Amerikansk 
grönsaksblandning 
art.nr. 94156
Fryst, ärtor, morot,  
majs, brytbönor, 2,5 kg
lev.art.nr. MZ35EG 

4650
/PÅS



12 miljoner.  
Så många Felix® matpajer 
bakar vi varje år i vårt bageri 
i Vansbro. Vår storsäljare är 
kanske inte helt oväntat  
Västerbottenpajen. Lägg lite 
extra tid på tillbehören, och 
du har en ny lunchkreation 
att erbjuda. Alla våra pajer 
är palmoljefria, givetvis!

Pimpa  
pajen

Västerbottenpaj
5,48 kg 4 st à 1,37 kg 
(odelad)
Art.nr: 26100  
679:80/fse 

169:95/st

Lax & Spenatpaj 
5,48 kg 4 st à 1,37 kg 
(6 bitar)
Art.nr: 26098  
519:80/fse 

129:95/st 

Caviar, Röd  
Stenbitsrom 
8x490 g
Art.nr: 5350003008  
1351:60/fse 

168:95/st

.orklafoodsolutions.se
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 Tagliatelle 
art.nr. 73242
5 kg
lev.art.nr. 693821  
x-pris 327.50/KRT

6550
/KG

DILUCAFOODSERVICE.SE



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.
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BLINIER 5,5 CM
Naturella mini blinier klara att dekorera 
efter upptining. Perfekta för bufféer och 
större sällskap.
ART 29698
96 st/krt.
Pris/krt 173:50
Pris/st                    180

JORDGUBB/RABARBERMOUSSE‑
TÅRTA 2X14X114 G
Gluten- och laktosfri jordgubb/rabarber-
moussetårta. Mjuk cream cheesefyllning 
smaksatt med vanilj på en kakbotten med 
toner av kanel. Tårtan är fylld med rabar-
bergelé och toppad med jordgubbsglaze 
vilket ger en härlig frisk smak. Bakad med 
glutenfritt havremjöl, majsmjöl och laktos-
fri cream cheese. Två portionsskurna tårtor, 
om vardera 14 bitar.
ART 97845
2x1,6 kg/krt.
Pris/krt 699:90
Pris/st                    34995

CRÈME BRÛLÉE 120 G
Klassisk fransk crème brûlée i keramikform 
(varje form är portionsförpackad). För 
bästa resultat bränn av den med cassona-
desocker när den fortfarande är kall.
ART 77345
20x120 g/krt.
Pris/krt 519:00
Pris/st                    2595

CHOKLADFONDANT 10X90 G
Klassisk chokladfondant. Bakas av i micro 
eller ugn.
ART 47667
8x90 g/krt.
Pris/krt 159:50
Pris/st                    1595

SKOGSBÄRSTÅRTA 1300 G
Frasigt mördegsskal fyllt med vaniljcrème 
och rikligt dekorerad med bär. 14-16 
portioner/tårta.
ART 56170
1x1300 g     18895

TÅRTA CITRONMARÄNG 1000 G
En härlig citrontårta täckt med italiensk 
maräng. 12-14 portioner/tårta.
ART 56181
1x1000 g     18895

CHOKLADMOUSSETÅRTA 1400 G
En klassisk mörk chokladmoussetårta. 14-
16 portioner/tårta.
ART 56166
1x1400 g     19995

TIRAMISÙ BIG 2X1850 G
En tiramisùtårta lämplig för portionsser-
vering eller buffén. Förpackning om två 
tårtor, 20-22 portioner/tårta.
ART 57246
2x1850 g/krt. 
Pris/krt 355:00
Pris/st                    17750
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Hollandaisesås 
art.nr. 28284
Erik Lallerstedts, 2 kg
lev.art.nr. 82001 

9550
/HINK
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Tiramisù big
Tiramisùtårta
Cheesecake smultron
Cheesecake key lime
Citronmarängtårta
Citronmoussetårta

Chokladtårta triology
Chokladtårta temptation
Chokladfondanttårta
Chokladmoussetårta
Schwartzwaldtårta
Skogsbärstårta
Torta della nonna

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

 Parmigiano Reggiano 
art.nr. 32375
Flake, 500 g
lev.art.nr. 4197 

9995
/ST

Frityrolja 
art.nr. 64460
Transfri, 10 l
lev.art.nr. 952817 

18550
/DUNK

Matolja 
art.nr. 64046
Raps, 10 l, Sverige
lev.art.nr. 953731 

15450
/DUNK
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 Mozzarella 
art.nr. 32178
1 kg, Tyskland
lev.art.nr. 100997 

6995
/ST

Mozzarella filé 
art.nr. 32182
2,5 kg, Tyskland
lev.art.nr. 11992 

4995
/KG

Pizzaost Gouda/Mozza 
art.nr. 86917
Riven, 70/30, 5 kg
lev.art.nr. 72071  
x-pris 264.75/PÅS

5295
/KG

Pizzaost Gouda 
art.nr. 90790
Riven, 5 kg
lev.art.nr. 71012  
x-pris 249.75/PÅS

4995
/KG

Riven Herrgårdsost 
art.nr. 88948
28%, 2 kg
lev.art.nr. 67047 

9495
/PÅS

Skivad Goudaost 
art.nr. 32043
2 rad, 1 kg
lev.art.nr. 72116 

5695
/PKT

Hamburgerost 
art.nr. 91850
Skivad, 1,033 kg,  
Tyskland
lev.art.nr. 113714 

7495
/ST

Tillsammans med salt, fett och sötma är 
syra en av de mest vanliga och viktiga 
smakskaparna. Trots det begränsas ofta 
användandet av syrliga smaksättare till 
vinäger eller citron. Detta vill Arla ändra på 
genom  smakpaletter, recept och fördjupad 
kunskap om mejeriprodukters roll som 
smakbärare. De har också tagit fram en 
unik smakkarta över syra i samarbete med 
Johan Swahn, doktor i sensorik. På den har 
de definierat 10 nyanser av syra: citrus, söt, 
fruktig, bärig, blommig, örtig, mejeri, umami, 
salt och besk. Läs mer på kund.arla.se.

ÅRETS SMAK 2020 

SYRA 

T R E N D R A P P O R T
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PRÉSIDENT  
LJUVA OSTCRÈME  
ORIGINAL
3,2 kg. Ursprung: Sverige. 
Art nr: 38589

PRÉSIDENT  
LJUVA OSTCRÈME  
STARK
3,2 kg. Ursprung: Sverige. 
Art nr: 39004

PRÉSIDENT 
CHÈVRE
1 kg. Ursprung: Frankrike. 
Art nr: 20321

116,95:–/kg

PRÉSIDENT  
TARTIMALIN  
FÄRSKOST
1 kg. Ursprung: Frankrike.  
Art nr: 88862

VARDAGSHJÄLTAR 
FÖR PROFFS
Här har du en samling mirakulöst mångsidiga  
basingredienser. Skapa krämig friskhet med  
Färskost Tartimalin, bygg fyllighet och  
konsistens med Ljuva Ostcrème eller bryt av  
med syrligheten från Président Chèvre. Allt  
i praktiska storförpackningar för proffsköket.  
Fler recept på storhushall.skanemejerier.se

57,95:–/kg 209,95:–/hink 209,95:–/hink

storhushall.skanemejerier.se

1 dl solrosfrö
salt
400 g potatis, tärnad
400 g blomkål, grovt hackad
150 g purjolök, grova bitar
rapsolja att bryna i
2 l färdigblandad grönsaksbuljong
300 g Président Tartimalin Färskost
1 dl persilja, hackad  
salt och vitpeppar
chili flakes

Rosta solrosfrön i en torr, het  
stekpanna med en nypa salt.  
Bryn potatis, blomkål och purjolök  
i rapsolja i en stor gryta. Tillsätt 
grönsaksbuljong och låt koka i  
10 min. Tillsätt färskost och låt 
koka i ytterligare 2 min. Tillsätt 
persilja. Mixa soppan slät och 
smaka av med salt och vitpeppar. 
Toppa med chili flakes.

10 PORTIONER
BLOMKÅLSSOPPA

37
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TÄVLA OM 
EN PLATS PÅ 
GRÄDDHYLLAN
Registrera er på stansbasta.se

ARLA® SVENSKT SMÖR 
NORMALSALTAT 82 % 
1 kg I Art nr:63734

ARLA® PRO SPRAY  
400 ml I Art nr: 97161

ARLA® SVENSKT SMÖR 
OSALTAT 82 % 

1 kg I Art nr: 63735

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

ARLA KO®  
FILMJÖLK 3 %  

1 liter I Art nr: 62454

ARLA KÖKET® LAKTOSFRI  
VISPGRÄDDE 36 %  

1 liter I Art nr: 83061

ARLA KO®  
VISPGRÄDDE 40 %  

1 liter I Art nr: 62330

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.

33,50 kr  
/liter

45,50 kr  
/liter

31,50 kr  
/liter

10,95 kr  
/liter

77,50 kr  
/kg

39,95 kr  
/st

19343_ArlaPro_Grosshandlarn_nr2_210x297mm.indd   1 2020-01-09   17:02
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Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista  •  Tel: 08-672 07 50  •  www.saljpartner.com

Vi har något för alla smaker!

Brownie Pecan
BNR 99981
15 bitar, 76 g/bit, 1,15 kg/ask, 
149,95 kr/ask, lev. art nr 8109559

Cafékaka Vete 
BNR 55565
50 g, 70 st/krt, 129,50 kr/krt, 
lev. art nr 148

Fäbodknäcke Surdeg 
BNR 37471
730 g/pkt, 8 st/krt,  
lev. art nr 562 

Äppelpaj med galler
BNR 56970
Förskuren 12 bitar, 104 g/bit, 1,25 kg/
paj, 9,60 kr/bit, lev. art nr 9209

Fäbodknäcke Original 
BNR 12018
730 g/pkt, 8 st/krt,  
lev. art nr 561

9,95 kr/bit

1,85 kr/st

44,50 kr/pkt

 114,95 kr/paj

42,50 kr/pkt

SÄPA 0191 Svensk Carter_180x124_Leksands_Condito_Mobacken.indd   1 2020-01-15   11:23

Bröd & bakverk
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Västerbottensost 
art.nr. 38509
Magnum
lev.art.nr. 60033 

14650
/KG

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

7895
/ST

Taleggio 
art.nr. 32175
30%, ca 2 kg, Italien
lev.art.nr. CI053 

8995
/KG

 Blåmögelost 
art.nr. 50758
Picón, ca 3 kg, 
Spanien
lev.art.nr. 800005 

9995
/KG

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

Missa inte 
säsongens 
 storsäljare!
Äntligen är det dags för semlor. Bulla upp med fika-

favoriten redan nu, med eller utan fyllning. 

Kom även ihåg att beställa bra burgarbröd och 

vaniljhjärtan till alla hjärtans dag. 

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

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

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

HAMBURGERBRÖD  
MED SESAMFRÖ (72 g)
48 st per kartong
Dubbelskuret
Art nr 3578

CIABATTA SOFT (125 g)
60 st per kartong
Art nr 215633

SPORTBAGUETTE  
26 cm (140 g)
50 st per kartong
Art nr 215217

VANILJHJÄRTA (50 g)
60 st per kartong
Art nr 3470

KANELKNUT (80 g)
24 st per kartong
Art nr 200233

3,10
/styck

5,70
/styck

6,95 
/styck

10,10
/styck

CHOKLADMUFFIN  
STYCKPACKAD (90 g)
30 st per kartong
Art nr 4055

TREHÖRNING  
GROV (100 g)
50 st per kartong
Art nr 778500

5,75
/styck

3,50
/styck

4,95
/styck

SANDWICHBULLE 
GROV (85 g)
30 st per kartong
Skuren
Art nr 2467

4,50
/styck

BLÅBÄRSMUFFIN  
STYCKPACKAD (90 g)
30 st per kartong
Art nr 4056

8,10
/styck

8,10
/styck

5,20
/styck

7,95
/styck

SvenskCater_GH_Nr2_210x297_Havet_Mtrldag_0113.indd   1 2020-01-15   08:17
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FAVORITERNA!
satsa på

30975
POLLY BLÅ

20x130 g
13:50 kr/st

95312
GOTT & BLANDAT

orginal
 36x160 g
7:95 kr/st

70442
AHLGRENS BILAR

original 
42x125 g
8:50 kr/st

30977
KEXCHOKLAD

48x60 g
5:50 kr/st

Dryck
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Kaffe mellanrost 
art.nr. 54374
60x100 g
lev.art.nr. 60652550  
x-pris 513.00/KRT

8550
/KG

 Kaffe skånerost 
art.nr. 50655
60x100 g
lev.art.nr. 60652730  
x-pris 531.00/KRT

8850
/KG

VI HAR EN NY  
WEBBSHOP!

Läs mer och besök den på 
svenskcater.se!
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© 2019 The Coca-Cola Company. COCA-COLA, 
COCA-COLA LIGHT, COCA-COLA ZERO, FANTA, 
SPRITE, the COCA-COLA Red Disc Icon, the design 
of the COCA-COLA Contour Bottle, the FANTA Bott-
le and the SPRITE Dimple Bottle are registered
trademarks of The Coca-Cola Company.

COCA-COLA ORIGINAL TASTE | PET 50CL 
ART NR: 50072 | PRIS 11,5 KR/FLASKA

COCA-COLA ZERO SUGAR | PET 50CL 
ART NR: 50666 | PRIS 11,5 KR/FLASKA

COCA-COLA LIGHT TASTE | PET 50CL 
ART NR: 50072 | PRIS 11,5 KR/FLASKA

FANTA ORANGE | PET 50CL
ART NR: 50076 | PRIS 11,5 KR/FLASKA

SPRITE | PET 50CL
ART NR: 50077 | PRIS 11,5 KR/FLASKA

NJUT AV EN
LÄSKANDE
VINTER

Art.nr  Produkt Antal/kolli

38505  Mountain Dew 33cl burk  24 st
57771 Pepsi Regular 33cl burk 24 st
57770 Pepsi Max 33cl burk 24 st
102262 Pepsi Max Raspberry 33cl burk 24 st  
85680  Pepsi Max Lime 33cl burk  24 st

Art.nr  Produkt Antal/kolli

57769  7Up 33cl burk  24 st 
96763  7Up free 33cl burk  24 st
57772  Zingo Apelsin 33cl burk  24 st
96438  Zingo Sorbet 33cl burk  24 st

  NEW 3,50
kr/st

(exkl. pant)

42
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Singha 5% 33cl EG
Art nr: 56823, 24 st/kolli

Singha 5% 63cl EG
Art nr: 82776, 12 st/kolli

13,95
kr/flaska

25,50
kr/flaska

SVENSK  
TRADITION PÅ 

FLASKA.

PRIPPS BLÅ 5,0 % 
RG FLASKA 

ART NR: 56823
ANTAL/KOLLI: 15 ST 

10,95 KR
PER / FLASKA 
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En råvara vi kommer 
att se mer av framöver 
är svamp. Tack vare sin 
rika umamismak passar 
svamp extra bra som 
naturlig köttersättning. 
Skogschampinjoner 
har en fyllig smak 
och svenskodlade är 
lätta att få tag på året 
om. I mustiga grytor 
kan de användas med 
klassiska ingredienser 
som rotfrukter, lök, 
rött vin, mörk soja och 
timjan. Mixa svamp 
och valnötter grovt till 
en färs, krydda med 
bland annat salvia eller 
rosmarin och forma till 
bollar eller stek. Grovt 
hackad svamp passar bra 
istället för högrev i en 
het chiligryta med vitlök, 
bönor och choklad.  

SVAMP 
ISTÄLLET 
FÖR KÖTT

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



1.  Lägg torskryggen i ett gastrobläck. Blanda Chimichurrikryddmixen enligt  
 beskrivningen på förpackningen. Fördela chimichurri jämt över hela laxen.  
 Tillaga på 170°C tills innertemperaturen når 52°C.

2. Hyvla kål och schalottenlök tunt, riv äpple, hacka koriander och chili och  
 blanda med limejuice och rapsolja. Smaka av med salt och svartpeppar.

3. Blanda potatisen med rapsolja och salt, baka i ugnen tills den får fin färg  
 och är mjuk hela vägen igenom.

4. Blanda chili rub och limejuice med majonnäs.

INGREDIENSER 10 PORTIONER

TIPS Toppa gärna rätten med blandade färska örter.

SANTAMARIAFOODSERVICE.SE
Mer recept och inspiration på:

Ugnsbakad Chimichurri-torsk med kål & äppelsallad,  
rostad potatis och chilimajonnäs.

1 DEL 
RUB

1 DEL 
VATTEN

1 DEL 
OLIVOLJA

+ +

Chimichurri-sås 
lika enkelt som 1-2-3!

1500 g Torskrygg
1,5 dl  Santa Maria BBQ Sauce & Rub Mix   
 Chimichurri blandad enligt beskrivning
1  spetskål
2  schalottenlökar
3  Granny Smith äpplen
0,5  röd chili
1-2 dl  grovt hackad koriander

1 dl  limejuice
0,5 dl  rapsolja
2 kg  fast potatis
0,5 dl  Santa Maria BBQ Rub Chili
0.5 dl  limejuice
4 dl  majonnäs
 Santa Maria Rock Salt  
 Santa Maria Tellicherry Svartpeppar

1.  Lägg torskryggen i ett gastrobläck. Blanda Chimichurrikryddmixen enligt  
 beskrivningen på förpackningen. Fördela chimichurri jämt över hela laxen.  
 Tillaga på 170°C tills innertemperaturen når 52°C.

2. Hyvla kål och schalottenlök tunt, riv äpple, hacka koriander och chili och  
 blanda med limejuice och rapsolja. Smaka av med salt och svartpeppar.

3. Blanda potatisen med rapsolja och salt, baka i ugnen tills den får fin färg  
 och är mjuk hela vägen igenom.

4. Blanda chili rub och limejuice med majonnäs.

INGREDIENSER 10 PORTIONER

TIPS Toppa gärna rätten med blandade färska örter.

1500 g Torskrygg
1,5 dl  Santa Maria BBQ Sauce & Rub Mix   
 Chimichurri blandad enligt beskrivning
1  spetskål
2  schalottenlökar
3  Granny Smith äpplen
0,5  röd chili
1-2 dl  grovt hackad koriander

1 dl  limejuice
0,5 dl  rapsolja
2 kg  fast potatis
0,5 dl  Santa Maria BBQ Rub Chili
0.5 dl  limejuice
4 dl  majonnäs
 Santa Maria Rock Salt  
 Santa Maria Tellicherry Svartpeppar

Chimichurri
TORSKRYGG

Ugnsbakad Chimichurri-torsk med kål & äppelsallad,  
rostad potatis och chilimajonnäs.

Ugnsbakad Chimichurri-torsk med kål & äppelsallad,  
rostad potatis och chilimajonnäs.

Ugnsbakad Chimichurri-torsk med kål & äppelsallad,  
rostad potatis och chilimajonnäs.

SAFS_0566_SvenskCater_Torskrygg.indd   1 2020-01-09   15:12
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