
Upptäck vår webshop på svenskcater.se

VECKA 10–12 
2 MARS – 22 MARS 

ERBJUDANDEN & SÄSONGSVAROR  

DIN LOKALA MATGROSSIST

Temainlaga:

LUNCH

Grytbitar 
2x2 cm

art.nr. 21885
Färsk, picbog, vac, ca 3 kg, Sverige

lev.art.nr. 21885 

6495
/KG

Grytbitar 
3x3 cm

art.nr. 21886
Färsk, picbog, vac, ca 3 kg, Sverige

lev.art.nr. 21886 

6495
/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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TEMA

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

www.svenskcater.se

Månadens  
Svensk Cater-profil
– lär känna våra medarbetare

Linn Aronsson, Innesäljare,  
Färskvarucentralen, Karlstad
Vad gör du på jobbet?
Servar kunder inom café och restaurang, tar emot 
order och tar fram tips på till exempel vin och 
vegetariskt. Vi får ofta besök av leverantörer som 
bjuder på nyheter och håller oss uppdaterade.

Vad är det bästa med din arbetsplats?
Vi har en fin och välkomnande miljö, men bäst är 
alla trevliga kollegor och vår härliga stämning.  
Har aldrig trivts så bra som här. Lite speciellt med 
detta kontor är vårt stora lager av ost, allt från  
lokala mejerier till stora varumärken men också 
italienska specialiteter. Intill vårt hus driver 
några kollegor biodling, vi andra hjälper till att 
märka upp och sälja honungen därifrån. Dess-
utom finns här en mysig vinkällare där vi har 
möten, konferenser och provsmakningar.

Nämn något du gör på fritiden?
Dansar pardans, tidigare har jag både tävlat och  
lett kurser i bugg och foxtrot men just nu dansar  
jag mest för nöjes skull. Crossfit är ett nytt  
intresse och så tycker jag mycket om hundar. 

Favoritmat? 
Tacos eller bolognese på älgfärs.
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 Form 1-fack 

art.nr. 102608
Bagasse, 750 ml,  
4x125 st
lev.art.nr. 
1010001434 

14950
/PKT

 Form 2-fack 
art.nr. 102609
Bagasse, 751 ml,  
4x125 st
lev.art.nr. 
1010001435 

14950
/PKT

 Lock t form 
art.nr. 102610
Bagasse, 752 ml,  
4x125 st
lev.art.nr. 
1010001436 

12650
/PKT

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

Amerikanska restaurangkonsulterna 
Baum+Whiteman spanar att framtidens 
livsstilstrender kommer att påverka 
menyerna inom fast casual. Sallad och 
bowls erbjuds idag ofta från en kort meny 
med extra alternativet“bygg-din-egen”, 
dessa kommer att ersättas av menyer med 
ett större antal fasta rätter som allt mer 

Meny efter 
kosthållning

baseras på olika dieter som glutenfri, 
proteinrik, “bra-för-maghälsan” eller 
växtbaserad. Hanteringen förenklas 
och köerna kan kortas. Ännu enklare 
kan det bli om restaurangen erbjuder  
en onlinemeny där gästerna kan ange 
sina kostönskemål och få förslag på  
just de rätter som uppfyller dem.
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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. 

GN kantiner för det  
professionella köket.

Exxent har ett brett sortiment av kantiner, lock och tillbehör framtaget för 
det professionella köket. Kantinerna tillverkas i rostfritt stål alternativt  
transparent eller svart polykarbonat. Storlekarna följer måttsystemet  
Gastronorm och finns i en rad olika varianter från GN 1/9 till GN 1/1. 

merxteam.com

Stilren, funktionell, 
svensk design. 

Rejäla och tåliga produkter 
som klarar det höga tempot 

och den tuffa vardagen i 
ett professionellt kök. 

GN kantiner för det  
professionella köket.

Exxent har ett brett sortiment av kantiner, lock och tillbehör framtaget för 
det professionella köket. Kantinerna tillverkas i rostfritt stål alternativt  
transparent eller svart polykarbonat. Storlekarna följer måttsystemet  
Gastronorm och finns i en rad olika varianter från GN 1/9 till GN 1/1. 
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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. 

GN kantiner för det  
professionella köket.

Exxent har ett brett sortiment av kantiner, lock och tillbehör framtaget för 
det professionella köket. Kantinerna tillverkas i rostfritt stål alternativt  
transparent eller svart polykarbonat. Storlekarna följer måttsystemet  
Gastronorm och finns i en rad olika varianter från GN 1/9 till GN 1/1. 

WWW.HWLARSEN.SE

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

TALLRIKAR, GLAS OCH BESTICK 
TILL DEN VACKRA LUNCHEN

Vinglas från Stözle, serie Weinland Bestick design Chippendale

Dick Superior, 
knivar för kockar sedan 1778

Elite Pro stekpannor från 
Bourgeat med 4 lager non-stick, 

alla värmekällor

FRIDA, skålar i melamin med 
naturtrogen träimitation

Flat tallrik 
VB33262660 Ø160 mm, 198gr. PRIS 39,-
VB33262630 Ø240 mm PRIS 99,-
VB33262620 Ø270 mm, 681gr. PRIS 79,-
VB33262700 Djup tallrik, Ø290 mm PRIS 99,-

1000001   Rödvinsglas, 205 mm, 450 ml.  
1000002   Vitvinsglas, 195 mm, 350 ml. 
1000007   Champagneglas, 212 mm, 200 ml.
PRIS 29,-

Perimeter från Villeroy & Boch 
med 10 års kantstötsgaranti

LB6113 Bordskniv PRIS 21,-
LB61131 Gaffel PRIS 12,-
LB61132 Matsked PRIS 12,-
LB61133 Tesked PRIS 8,-

444723   Kockkniv, 23 cm   PRIS 575,-
444721   Kockkniv, 21 cm   PRIS 475,-
444218   Kockkniv Santoku, 18 cm   PRIS 375,-

Rivjärn 23,5 cm Lacor  
61344   Julienne, Rivyta 11x4,5 cm   
61343    Grov, Rivyta 11x4,5 cm
61342    Fin, Rivyta 11x4,5 cm
PRIS 155,-

1/2 GN, 
32,5x26,5 cm, 
H:7,5 cm,
84590   Svart/trä
84589   Vit/trä
PRIS 265,-

2/4 GN, 
53x16,2 cm, 
H:7,5 cm
84565   Svart/trä
84564   Vit/trä
PRIS 225,-

MTOAST2
Klämgrill, Fiamma GR 6.1, 
51x43x24 cm
PRIS 5.395,-

111023
Visp 30 cm, 
handtag av 
exoglass
PRIS 155,-

Steel-Function, 
silikon tål 260° 
71068   26x5,5 cm
PRIS 55,-
71069   30x6,5 cm
PRIS 75,-

668524   Ø24 cm, höjd 5 cm   PRIS 775,-
668528   Ø28 cm, höjd 5 cm   PRIS 975,-
668532   Ø32 cm, höjd 2 cm   PRIS 1.095,-

ENDAST  

155,- ENDAST  

155,-

ENDAST  

75,-

ENDAST  

55,-

ENDAST  

21,-
ENDAST  

12,-

ENDAST  

8,-

ENDAST  

575,-

FRÅN  

39,-

ENDAST  

99,-

ENDAST  

475,-

ENDAST  

265,-

ENDAST  

225,-

ENDAST  

375,-

ENDAST  

29,-

FRÅN  

775,-

ENDAST  

5.395,-
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Schnitzel 140–160 g 
art.nr. 21946
Färsk, fläsk, bankad, 
vac, ca 3 kg
lev.art.nr. 21946 

8995
/KG

 Schnitzel 90–110 g 
art.nr. 21951
Färsk, fläsk, bankad, 
vac, ca 3 kg
lev.art.nr. 21951 

8995
/KG

Schnitzel 120–140 g 
art.nr. 21952
Färsk, fläsk, bankad, 
vac, ca 3 kg
lev.art.nr. 21952 

8995
/KG

Finmald blandfärs 
50/50 
art.nr. 70925
Färsk, vac, ca 3 kg,  
EU
lev.art.nr. 70925 

5595
/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
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Fläskbog sous-vide 
art.nr. 22000
Färsk, ca 2 kg
lev.art.nr. 22000 

6495
/KG

Fläskkotlett 1660 
art.nr. 46185
Fryst, 3,3 kg
lev.art.nr. 7999 

4695
/KG

Benfri kotlett 1606 
art.nr. 2516
Färsk, 3,5–4 kg, EU
lev.art.nr. 8040 

5095
/KG

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

5895
/KG

 Fläskbog 
art.nr. 21586
Färsk, strimlad, 
vac, ca 3 kg
lev.art.nr. 21586 

6495
/KG

7
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Ärtfläsk, Hedmans, kokt
3x ca 1,7kg/krt 

Artnr. 2610/180559

7395

Sidfläsk, rimmat, lättstekt
2x ca 1,5 kg/krt

Artnr. 12156/368030

12995

Kebabsplit, basic, rå, 
30x30x3
3,2 kg/krt 

Artnr. 7029/413553

6995
/kg

Bratwurst 120g, naturskinn, 
Fri från

4x1,8 kg/krt
Artnr. 18039/7732

Porterstek med sky, sous vide
4x ca 2 kg/krt

Artnr. 4388/7475

10995
/kg

6995
/kg

/kg/kg

Pork Brisket - benfritt revbensspjäll 
med sky, sous vide, Signature

6x ca 1kg/krt 
Artnr. 33851/7130

www.atriafoodservice.se

9895
/kg

Atria_Grosshandlarn 3_210x297.indd   1 2020-02-07   10:08:29
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Kalvbringa sous-vide 
art.nr. 42563
Färsk, 2 kg
lev.art.nr. 42563 

8995
/KG

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

5695
/KG

Fransyska 
art.nr. 48742
Fryst, nöt, 4–5 kg,  
Polen
lev.art.nr. 1974 

6995
/KG

Kalvbogstek 
art.nr. 91072
Fryst, putsad,
lev.art.nr. 3563 

9495
/KG

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

8695
/KG

Tri-tip kalv 
art.nr. 103010
Färsk, ca 750 g,  
Holland
lev.art.nr. 3617 

7495
/KG

Kalvflankstek 
art.nr. 103009
Fryst, vac, ca 800 g, 
Irland
lev.art.nr. 1170 

9495
/KG

 Högrev 
art.nr. 39517
Fryst, nöt, ca 4,5 kg,  
Polen
lev.art.nr. 1970 

5895
/KG
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Lammfärs 
art.nr. 78272
Fryst, 400 g, 
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1390 

4495
/PKT

 Lammkotletter 
art.nr. 102123
Fryst, enkla, 1,5 kg,  
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1392 

14595
/PÅS

Lammkotletter 
art.nr. 102124
Fryst, dubbla, 1,5 kg,  
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1393 

15595
/PÅS

Innanlår 
art.nr. 74248
Färsk, nöt, ca 6 kg,  
Australien
lev.art.nr. 7316 

10995
/KG

 Lövstek 
art.nr. 99438
Fryst, nöt, 140 g
lev.art.nr. 1-8924 F  
x-pris 242.95/PÅS

1350
/ST

10



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10–12 Kött & chark

HKSCANFOODSERVICE.SE

VÄLJ SVENSKT 
KVALITETSKÖTT

BÄSTA 
BURGERTIPSET

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

och färskt grönt.

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

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

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

7495 
KR/KG

11995 
KR/KG

7495 
KR/KG

7495 
KR/KG

  
RYGGBIFF +4
4 st, ca 19,6 kg/krt.
Scan art nr: 422233
SC art nr: 1050

  
ENTRECOTE +3
2 st, ca 6,8 kg/krt.
Scan art nr: 424630
SC art nr: 1012

  
FLANKSTEK 
2 st, ca 6 kg/krt.
Scan art nr: 524835
SC art nr: 9030

17495 
KR/KG

 
SCHNITZEL 150 G   
30 st, 4,5 kg/krt.
Scan art nr: 299483
SC art nr: 52928

6995 
KR/KG

  
NÖTBIT 150 G  
25 st, 3,75 kg/krt.
Scan art nr: 299482
SC art nr: 52546

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

10295 
KR/KG

7995 
KR/KG

17795 
KR/KG

11
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 Lunchkorv 

art.nr. 4343
Färsk, 150 g, ca 2 kg
lev.art.nr. 7005 

4795
/KG

Chorizo 
art.nr. 5470
Färsk, 150 g,  
lev.art.nr. 7069 

5250
/KG

Maggans köttbullar 
art.nr. 9112
Färsk, ca 5,5 kg
lev.art.nr. 18850  
x-pris 316.25/KRT

5750
/KG

 Prime hamburgare 
art.nr. 84193
Fryst, högrev, 
bringa, 40x150 g
lev.art.nr. 1-8870 F  
x-pris 497.70/KRT

8295
/KG

Färdigstekt pannbiff 
art.nr. 99439
Fryst, 125 g
lev.art.nr. 1-8922 F  
x-pris 131.90/PÅS

6595
/KG

12
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 Grillad kycklingfilé 
art.nr. 5977
Fryst, skivad, 2,5 kg,  
Thailand
lev.art.nr. 320031  
x-pris 174.87/PÅS

6995
/KG

13
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 Grillad kycklingfilé 

art.nr. 5975
Fryst, strimlad, 
2,5 kg, Thailand
lev.art.nr. 320030  
x-pris 184.87/PÅS

7395
/KG

www.guldfageln.se/foodservice

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

73,95
kr/kg

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

89,95
kr/kg

MAJSKYCKLINGLÅRFILÉ 
UTAN SKINN
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1306, SC Art nr: 78944
Pris/krt: 443,70 kr

KYCKLINGFÄRS
Fryst, rå 2 x 1,8 kg/krt.
Art nr: 1313, SC Art nr: 73512
Pris/pkt: 104,31 kr, 
Pris/krt: 208,62 kr

57,95
kr/kg

89,95
kr/kg

SALLADSKYCKLING
GRILLAD TÄRNAD
Fryst, ätklart 2 x 3 kg/krt.
Art nr: 2645, SC Art nr: 5360
Pris/krt: 539,70 kr

Guldfågeln_SvenskCaterP3_2020_180x124mm.indd   1 2020-02-05   15:55:54

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

6250
/KG

14

Kalkonköttbullar 
art.nr. 102865
Fryst, 1,5x6 kg
lev.art.nr. 4024  
x-pris 82.42/PÅS

5495
/KG
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KAPKUMMELFILÉ, MSC
Skinn- & benfri, Shatterpackad  
60-120 g/st 
2x5 kg/krt, 799:50 /krt
Lev. art. nr: 104  
SC art nr: 23073

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

SPRÖDBAKAD SEJFILÉ, MSC
Benfri, förstekt  
140-160 g/st 
5 kg/krt, 329:75 /krt
Lev. art. nr: 3325  
SC art nr: 24122

TORSKFLÉ, MSC
Benfri, styckfryst  
125-250 g/st 
5 kg/krt, 514:75 /krt
Lev. art. nr: 212  
SC art nr: 87308

URVATTNAD STEKSILLFILÉ, MSC
Utan skinn, av norsk fetsill 
 
3,5 kg/hink (avrunnen vikt)
Lev. art. nr: 8114  
SC art nr: 27083

PANKOPANERAD TORSKFILÉ, MSC
Benfri, förstekt  
140-160 g/st 
5 kg/krt, 399:75 /krt
Lev. art. nr: 2323  
SC art nr: 16759

DET BÄSTA FRÅN HAVET
MSC-C-50132

Fisk och skaldjur med  
detta märke kommer  

från ett MSC-certifierat  
hållbart fiske.  

www.msc.org/se

SE PRISET!

7995
/kg

SJÖFRYST

RYGGFILÉ AV SEJ, MSC
Benfri, styckfryst
100-160 g/st  
5 kg/krt, 344:75 /krt
Lev. art. nr: 320  
SC art nr: 88604 6895

/kg

6995
/kg

Klassisk vitfisk

6595
/kg

10295
/kg

23750
/hink

7995
/kg

Frasig panad

SPRÖDBAKAD KUMMELFILÉ
Förstekt, benfri  
ca 135 g/st 
5 kg/krt, 329:75 /krt
Lev. art. nr: 7331  
SC art nr: 69776 5395

/kg

SE PRISET!
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www.atriafoodservice.se

NYHET! 
Linsfärs, formbar, vegansk  
art 100099/800052
5x1 kg/krt  
   
Vegansk färs gjord på linser, grillad aubergine 
och pumpafrön. Forma till burgare, biffar eller 
bollar och smaksätta alt. skär en skiva och stek 
den som den är. 

  Baserad på baljväxter (ej soja) 
  och grönsaker

  Rik på fiber och källa till  
  protein

  Formbar

  Tillverkad i Sverige

7195
/kg

5195
/kg

Sojabönor, gröna
art 45588/1970
5x1 kg/krt

     Smakrik böna med härligt grön färg
     Passar perfekt till både salladsbord och 
     matlagning
     Ångkokta och lösfrysta 
     Inga tillsatser

Atria_Groshandlarn_3_180x124.indd   1 2020-02-07   09:49:22

FISK OCH SKALDJUR AV 
HÖGSTA KVALITET

JO FOOD AB
Vi är ett en fullsortimentsgrossist av fisk, skaldjur och seafood, ett 
familjeföretag med 30 år i branschen. Med kontor och stort fryslager i 
Fiskehamnen, Göteborg, finns JO Food mitt i händelsernas centrum när det 
gäller import och export av fisk och skaldjur.

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

FÖRNYELSE & UTVECKLING
Vårt frysta och kylda sortiment är i ständig förnyelse och utvecklas 
kontinuerligt med nya produkter och partners över hel världen.

KUNDNYTTA & ENGAGEMANG
Vårt erbjudande, våra produkter och omsorg för våra kunder att alltid vara 
det bästa alternativet har gjort oss till partner för många inom grossist-, 
detaljhandel och storköksmarknaden.

IP
CERTIFIERAD
PRODUKTION

IP 16-25717

JO FOOD AB 
FISKHAMNSPIREN 1, 414 58 GÖTEBORG. 

WWW.JOFOOD.SE

A PART OF 

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

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

Stillahavs- 
torskfilé

Stillahavs- 
spättafilé

Sprödbakad 
Sej

Fjällröding-
filé

Art.nr. 82968 100-300g

Skinn- och benfri 

4 kg netto

Art.nr. 66221 85-130g

Skinn- och benfri 

4 kg netto

Art.nr. 95610 50g

Glutenfri

5 kg netto

Art.nr. 82571 
10 kg netto

399,80 kr/kart 359,80 kr/kart 274,75 kr/kart 1.189,5 kr/kart

kr/kg kr/kg kr/kg kr/kg
99,95 89,95 54,95 118,95



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10–12

17

Rotfruktspytt - 4622
3N/Aviko artnr 15949. Härligt
och mättande vegetariskt alternativ till 
vanlig pyttipanna. Eller tillsammans med 
kyckling i en pytt. 10 mm. 5 kg/påse

Våra potatis- och rotfruktsprodukter blir nyttiga och energirika 
ingredienser i Mänskliga rätter. Inspireras av Nibras och våra andra 
medarbetares recept och matkulturerna i deras hemländer. 

avikonorden.se eller facebook.com/avikonorden
Delikata 

i soppor,

grytor oc
h gratän

ger! 

Rotfruktsstavar - 100149
3N/Aviko artnr 125959. En favorit rostad, 
som rotfruktsgratäng eller marinerade 
på salladsbordet. Gul morot, morot, 
plasternacka och potatis.  15 mm. 2 kg/påse.

Rotfruktsbas - 67710
3N/Aviko artnr 125939. Blanda ut eller ersätt 
köttfärs med Rotfruktsbas för en mer klimats-
mart , saftig färs med utsökt smak. 
1,1 mm. 2 kg/påse.

MÄNSKLIGA RÄTTER
från världens alla hörn

Våra medarbetare presenterar

Just nu!

 
kr/kg

3195
Just nu!

 
kr/kg

3195
Just nu!

 
kr/kg

2795

”I mitt hemland har vi rött ris 
till fisk, brunt till biryani och 
vitt till röda såser. Mycket ris 
och mycket färger blir det!” 

Nibras,
från Irak

Aviko-annons-210x297-grosshandlarn.indd   1 2020-02-11   13:23:41
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Potatismos komplett 
art.nr. 49040
6,75 kg
lev.art.nr. 8481  
x-pris 293.60/KRT

4350
/KG

Pommes m skal 
art.nr. 74421
Sure Crisp, 6 mm,  
5x2,5 kg
lev.art.nr. 
1000007739  
x-pris 161.87/KRT

1295
/KG

Dip pommes m skal 
art.nr. 102607
Sure Crisp, 5x2,5 kg
lev.art.nr. 
1000007741  
x-pris 161.87/KRT

1295
/KG

 Potatisgratäng 
art.nr. 49036
2 kg
lev.art.nr. 135383  
x-pris 59.90/PÅS

2995
/KG

 Klyftpotatis 
art.nr. 49175
2 kg
lev.art.nr. 112082  
x-pris 31.00/PÅS

1550
/KG

Små parisienne 
art.nr. 49083
Förkokt potatis, 
6x2 kg
lev.art.nr. 117382  
x-pris 287.40/KRT

2395
/KG
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WE MAKE  
  YUMMY

 healthy  

/KG

SKALAD POTATIS 
FAST MEDEL 2X7KG 
ART NR: 101852  

SKALAD POTATIS
MJÖLIG 2X7KG
ART NR: 101855

1195
/KG1195

MELON 
CANTALOUP 4-6ST 5KG 
ART NR: 67967

ÄPPLE
ROYAL GALA 70/75  
2 LAGS 13KG 
ART NR: 70138 1795

HALLON  
DG 12X125G
ART NR: 24086

AUBERGINE 
FLOW 5KG 
ART NR: 68283

/KG

1350
/ST

FRUKTSALLAD 
BLOSSOM 8X125G 
ART. NR: 85355

BÖNSALLAD
GOOD BEANS 6 X250G 
ART. NR: 67866

2095
/KG

2350
/KG 6295

/ST

1795
/ST

MANGO 
KENT 10ST
ART NR: 24919

695
/ST1950

/ST

MANGOLD SALLAD
JUNGFRU RÖD 2X500G
ART NR: 45396

 

 

Vad är det ultimata tricket för 
att lyckas med sin sallad? Vi skulle vilja 

påstå att det är att mixa texturer. Något 
knaprigt, krispigt och matigt – där har du din 
blandning. Vi vill tipsa om matiga sallader.En 

fräsch potatissallad med äpple, mangoldblad och 
bönor.  

Det matiga får du från potatisen och bönorna, 
äpplet står för det krispiga och mangolden står 

för det gröna.  Tänker du på alla potatisar du 
kanske behöver skala? Oroa dig inte, 

det har vi redan tagit hand om.

MATIGA
SALLADER
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 Panerade lökringar 
art.nr. 62478
1 kg
lev.art.nr. AFJ210 

3095
/PÅS

Broccolibuketter 
art.nr. 12538
2,5 kg
lev.art.nr. BR1610 

5595
/PÅS

Grönsaksblandning 
art.nr. 22622
Galamix, 2,5 kg
lev.art.nr. SU1002355 

5995
/PÅS

 Vegansk tacofärs 
art.nr. 90645
2 kg
lev.art.nr. 4780  
x-pris 271.90/KRT

13595
/KG

Mix vegansk färs 
art.nr. 90644
Indian style, 3 kg
lev.art.nr. 4781  
x-pris 271.90/KRT

13595
/KG

Vegetarisk burgare 
art.nr. 99787
Fryst, 36x113 g
lev.art.nr. 3003  
x-pris 419.80/KRT

10495
/KG

Vegetarisk färs 
art.nr. 99789
4 kg
lev.art.nr. 3004  
x-pris 287.80/KRT

7195/KG



Lunch

Duka upp en 
– inbjudande 
salladsbuffé 

Heja husman!
Pasha serverar 
– lunch med 
libanesiska smaker

T E M A



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

PASHA SERVER AR

LUNCH MED  
LIBANESISKA SMAKER

Pasha är ett familjeföretag som hon 
driver tillsammans med sina bröder. 
Den som kliver in på restaurangen 
möts av antika möbler, äkta mattor på 
golvet och kristallkronor i taket. 

– Vi ville skapa något mer än bara 
en vanlig lunchrestaurang, gästerna 
ska känna att de välkomnas in i vårt 
hem, säger Susan. Hon berättar att 
de köpt det mesta av inredningen 
på loppis, auktioner och Blocket, så 
mycket är återanvänt.

Hit letar sig alla typer av gäster, både 
de som arbetar på lagren intill men 
också säljare som åkt över hela staden. 
Barn och pensionärer välkomnas med 
förmånliga specialpriser. 

– Våra barnpriser är lite unika, 
gästerna betalar 1 kr per år av barnets 
ålder upp till 10 år, berättar hon.

SMAKRIK MEN INTE STARK
På lunchmenyn blandas det klassiska 
svenska köket med det allra bästa från 
det libanesiska.

– Vår mat är smakrik men inte för 
stark, vilket många uppskattar. Vi 
kan till exempel krydda en klassisk 
gräddsås med libanesiska smaker och 
servera med värmländsk kulpotatis, 
säger Susan. Resultatet blir välkända 
rätter som ändå överraskar med lite 
extra örter och kryddor. 

Från det libanesiska köket serverar 
de till exempel ris tillagat med 
vermicelli (små nudlar av durumvete), 
grillad blomkål, libabröd och på 
salladsbordet finns alltid hummus. 
Efter måltiden finns ett dignande 
dessertbord att njuta av, och det ingår 
i lunchpriset. 

– Det mesta bakar vi själva som 
äpple-, morots- och chokladkakor 
men det finns också frukt och 
lösgodis så att alla kan hitta något 
gott, berättar hon. 

SERVERING MED OMTANKE
Hit till Pasha är alla gäster lika 
välkomna och den familjära känslan 
innefattar också mänsklig omtanke. 

– Även om det är många gäster som 
besöker oss kan jag säga att vi ser alla 
och tar oss alltid tid att prata lite, säger 
Susan. Hon berättar att de till och 
med kan ringa och kolla läget med 
gäster som inte dykt upp på ett tag. 

– Det uppskattas mycket att vi hör 
av oss, speciellt om någon blivit sjuk 
eller liknande. Det är inget vi gör för 
att sälja mer utan genuin omtanke 
från vår sida, avslutar hon.

I ett industriområde strax intill Vänern ligger en av Karlstads mest populära 
lunch restauranger. Utsidan avslöjar ingenting om den varma stämningen på 

insidan där kryddiga smaker blandas med mänsklig omtanke. Susan Al-Zaen, 
restaurangchef, berättar mer om tanken bakom Pasha.

- Någonstans i Sverige -
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Servera vällagad mat. Välj bra råvaror 
och fokusera på rena, vällagade rätter. Låt 
menyn vara rullande, det är viktigt att 
gästerna känner igen sig och vet vad de får.

Ta hand om gästerna. Var inte rädd för att 
prata med era gäster! Kolla hur de tycker att 
maten smakar, kanske också fråga hur de 
mår. Ett gott bemötande är väldigt viktigt.

Fortsätt utvecklas. Varje dag kan bli 
bättre än dagen innan, inget är så bra att 
det inte kan förbättras. Fortsätt utmana er 
själva, överraska och bjud på nytt.  

SUSANS TRE TIPS 
för dig som vill servera 
bra lunch.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

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

servera en grönare meny med 
KLIMATSMARTa rätter

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

VEGGIE, FÄRS
3 kg 
art.nr 8198 73,50 kr/kg

PEASE, PULLED, CHILI/VITLÖK
VEGANSK
1,5 kg 
art.nr 85647 117,95 kr/kg

Recept!
SPAGETTI MED QUORNBOLOGNESE

10 portioner
800 g Spaghetti200 g Morötter3 st Gul lök6 st Vitlök, klyftor30 g Tomatpuré4 dl Grönsaksbuljong, färdig

1, 2 kg Krossade tomater4 ,msk Oregano15 g Salt4 g Svartpeppar4 msk Rödvinsvinäger1 dl Olivolja5 g Tabasco100 g Parmesanost700 g Quorn färs30 g Basilika
Koka pasta enligt anvisning på förpackning.

Riv morötter, hacka gul lök och vitlök. Fräs 

upp ingredienserna tillsammans med olivolja 

och tomatpuré. Tillsätt krossade tomater, 

rödvinsvinäger och grönsaksbuljong, låt koka 

ett par minuter. Smaka av med tabasco, 
torkad oregano, salt och peppar. Tillaga 
Quorn färs enligt anvisning på förpackning. 

Häll därefter över tomatsåsen och rör om.

Servera spaghettin med Quorn bolognese 

och hyvla över parmesan och krydda med lite 

svartpeppar. Toppa med några basilikablad.

VEGGIE, FÄRSPEASE, PULLED, CHILI/VITLÖK

4 ,msk Oregano15 g Salt4 g Svartpeppar4 msk Rödvinsvinäger1 dl Olivolja5 g Tabasco100 g Parmesanost700 g Quorn färs

torkad oregano, salt och peppar. Tillaga 
Quorn färs enligt anvisning på förpackning. 

Häll därefter över tomatsåsen och rör om.

Servera spaghettin med Quorn bolognese 

och hyvla över parmesan och krydda med lite 

svartpeppar. Toppa med några basilikablad.

servera en grönare meny med 
KLIMATSMARTa rätter

30 g Basilika
Koka pasta enligt anvisning på förpackning.

Riv morötter, hacka gul lök och vitlök. Fräs 

upp ingredienserna tillsammans med olivolja 

och tomatpuré. Tillsätt krossade tomater, 

rödvinsvinäger och grönsaksbuljong, låt koka 

ett par minuter. Smaka av med tabasco, 
torkad oregano, salt och peppar. Tillaga 

5 g Tabasco100 g Parmesanost700 g Quorn färs30 g Basilika
Koka pasta enligt anvisning på förpackning.

Riv morötter, hacka gul lök och vitlök. Fräs 

upp ingredienserna tillsammans med olivolja 

och tomatpuré. Tillsätt krossade tomater, 

rödvinsvinäger och grönsaksbuljong, låt koka 

ett par minuter. Smaka av med tabasco, 
torkad oregano, salt och peppar. Tillaga 
Quorn färs enligt anvisning på förpackning. 

0,8
CO2e +++

0,8
CO2e +++

1,1
CO2e +++

Veggie färs lasagne 
med spenat

Sötpotatissallad med Pease, feta och cashew

QUORN, FÄRS
5 x 1 kg / 5 kg 
art.nr 42891 85,95 kr/kg



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

servera en grönare meny med 
KLIMATSMARTa rätter

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

VEGGIE, FÄRS
3 kg 
art.nr 8198 73,50 kr/kg

PEASE, PULLED, CHILI/VITLÖK
VEGANSK
1,5 kg 
art.nr 85647 117,95 kr/kg

Recept!
SPAGETTI MED QUORNBOLOGNESE

10 portioner
800 g Spaghetti200 g Morötter3 st Gul lök6 st Vitlök, klyftor30 g Tomatpuré4 dl Grönsaksbuljong, färdig

1, 2 kg Krossade tomater4 ,msk Oregano15 g Salt4 g Svartpeppar4 msk Rödvinsvinäger1 dl Olivolja5 g Tabasco100 g Parmesanost700 g Quorn färs30 g Basilika
Koka pasta enligt anvisning på förpackning.

Riv morötter, hacka gul lök och vitlök. Fräs 

upp ingredienserna tillsammans med olivolja 

och tomatpuré. Tillsätt krossade tomater, 

rödvinsvinäger och grönsaksbuljong, låt koka 

ett par minuter. Smaka av med tabasco, 
torkad oregano, salt och peppar. Tillaga 
Quorn färs enligt anvisning på förpackning. 

Häll därefter över tomatsåsen och rör om.

Servera spaghettin med Quorn bolognese 

och hyvla över parmesan och krydda med lite 

svartpeppar. Toppa med några basilikablad.

VEGGIE, FÄRSPEASE, PULLED, CHILI/VITLÖK

4 ,msk Oregano15 g Salt4 g Svartpeppar4 msk Rödvinsvinäger1 dl Olivolja5 g Tabasco100 g Parmesanost700 g Quorn färs

torkad oregano, salt och peppar. Tillaga 
Quorn färs enligt anvisning på förpackning. 

Häll därefter över tomatsåsen och rör om.

Servera spaghettin med Quorn bolognese 

och hyvla över parmesan och krydda med lite 

svartpeppar. Toppa med några basilikablad.

servera en grönare meny med 
KLIMATSMARTa rätter

30 g Basilika
Koka pasta enligt anvisning på förpackning.

Riv morötter, hacka gul lök och vitlök. Fräs 

upp ingredienserna tillsammans med olivolja 

och tomatpuré. Tillsätt krossade tomater, 

rödvinsvinäger och grönsaksbuljong, låt koka 

ett par minuter. Smaka av med tabasco, 
torkad oregano, salt och peppar. Tillaga 

5 g Tabasco100 g Parmesanost700 g Quorn färs30 g Basilika
Koka pasta enligt anvisning på förpackning.

Riv morötter, hacka gul lök och vitlök. Fräs 

upp ingredienserna tillsammans med olivolja 

och tomatpuré. Tillsätt krossade tomater, 

rödvinsvinäger och grönsaksbuljong, låt koka 

ett par minuter. Smaka av med tabasco, 
torkad oregano, salt och peppar. Tillaga 
Quorn färs enligt anvisning på förpackning. 

0,8
CO2e +++

0,8
CO2e +++

1,1
CO2e +++

Veggie färs lasagne 
med spenat

Sötpotatissallad med Pease, feta och cashew

QUORN, FÄRS
5 x 1 kg / 5 kg 
art.nr 42891 85,95 kr/kg

Färska 
isterband

art.nr.  5780 
150 g, ca 2,5 kg 
lev.art.nr.  7018  

 51 50 
/ KG

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Älskad 
husmanskost!
Stekta isterband serverade med grädd-
stuvad potatis och rödbetor är en riktig 
klassiker. Smaksätt stuvningen med dill, 
persilja eller gräslök. Toppa med en rejäl 
klick grov senap.
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CO2e-VÄRDET
Värdet anger klimatavtryck i form av kg CO2e som receptet avger per portion.

servera en grönare meny med 
KLIMATSMARTa rätter

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

VEGGIE, FÄRS
3 kg 
art.nr 8198 73,50 kr/kg

PEASE, PULLED, CHILI/VITLÖK
VEGANSK
1,5 kg 
art.nr 85647 117,95 kr/kg

Recept!
SPAGETTI MED QUORNBOLOGNESE

10 portioner
800 g Spaghetti200 g Morötter3 st Gul lök6 st Vitlök, klyftor30 g Tomatpuré4 dl Grönsaksbuljong, färdig

1, 2 kg Krossade tomater4 ,msk Oregano15 g Salt4 g Svartpeppar4 msk Rödvinsvinäger1 dl Olivolja5 g Tabasco100 g Parmesanost700 g Quorn färs30 g Basilika
Koka pasta enligt anvisning på förpackning.

Riv morötter, hacka gul lök och vitlök. Fräs 

upp ingredienserna tillsammans med olivolja 

och tomatpuré. Tillsätt krossade tomater, 

rödvinsvinäger och grönsaksbuljong, låt koka 

ett par minuter. Smaka av med tabasco, 
torkad oregano, salt och peppar. Tillaga 
Quorn färs enligt anvisning på förpackning. 

Häll därefter över tomatsåsen och rör om.

Servera spaghettin med Quorn bolognese 

och hyvla över parmesan och krydda med lite 

svartpeppar. Toppa med några basilikablad.

0,8
CO2e +++

0,8
CO2e +++

1,1
CO2e +++

Veggie färs lasagne 
med spenat

Sötpotatissallad med Pease, feta och cashew

QUORN, FÄRS
5 x 1 kg / 5 kg 
art.nr 42891 85,95 kr/kg



• Bygg upp buffébordet med fat och skålar i olika 
storlekar. Arbeta med olika höjder och många 
skedar och salladstänger.

• Överraska med ovanliga grönsaker och kombi-
nationer. Ett kreativt sätt att få gästerna att prova 
sådant de kanske inte testat förut.

• Blanda olika färger, former och texturer. Hackat, 
rivet eller spiralsera – gör själv eller köp färdigskuret.

• Lägg upp de billigare råvarorna i större skålar, 
och de lite dyrare i mindre. Låt personalen fylla på 
ofta så att buffén alltid ser fräsch ut, oavsett när 
gästen kommer. 

• Låt ingredienserna rinna av ordentligt efter sköljning 
så att det inte blir blött i botten på skålarna. Då håller 
buffén sig fräsch längre.

• Servera dressing och oljor i flaska med liten 
öppning istället för i stora behållare med slev så kan 
ni hjälpa gästerna att ta en mer hälsosam mängd.

• Marinera, pickla och gör goda röror med en 
egen prägel.

• Erbjud flera olika toppings som krutonger, smulade 
grönkålschips eller rostade och kryddade frön.

• Variera serveringen av en och samma råvara, till 
exempel blomkål kan serveras i skivor, buketter, 
kokt, rostad eller i en krämig röra.

• Frukt i skivor och bitar kan tillföra både härliga 
smaker och färger till buffén.

• Om ni har extra hungriga gäster eller de som bara 
äter från salladsbuffén, gör matiga sallader på 
quinoa, vildris eller bulgur som bas. 

• Bönor, linser och kikärtor i alla dess former är både 
mättande och proteinrika.

• Nybakt bröd både smakar och luktar gott. Välj 
gärna olika sorter, vitt och grovt. Skär gärna upp 
det i bitar eller skivor. Komplettera med kryddiga 
kex och knäckebröd. 

• Bjud på det lilla extra, kanske något lite lyxigare 
som blivit över från kvällen innan och måste göras 
slut på.

Duka upp en
INBJUDANDE 

SALLADSBUFFÉ
En läcker buffé av frukt och grönt som ofta varieras och ger gästerna 
möjlighet att upptäcka nytt, det kan bli en riktigt stark konkurrens-

fördel bland alla lunchrestauranger. Här kommer några tips på hur ni 
kan öka kvaliteten på er buffé och därmed kanske också lönsamheten.

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 26
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Blanda kallt vatten med

• Färdig ingefärsshot och skivad citron 

• Delade skivor av blodgrape och rosmarin

• Färska blad av mynta och citronmeliss

• Rödbetsjuice och skivad lime

• Tunna skivor av päron och fänkål

• Blåbär och apelsinskivor

• Tunna klyftor av äpple och kanelstång 

Låt stå en stund så att smakerna hinner sprida 
sig, fyll sedan på med is och servera!

Fräscht vatten 
med smak

Take away – lunch på rulle!
Det finns många fördelar med att servera lunch 
på rulle. Gästerna kan lätt äta med en hand och 
den andra blir fri att sköta mobilen utan kladd. 
Varken bestick eller engångsförpackningar behövs 
eftersom det bara är att vira ett papper runt rullen. 
Gott kan det också bli såklart! 

Sushirulle – görs på samma sätt som makirullar med 
nori runt, men istället för att skära upp den i bitar 
serveras rullen hel, eller i två halvor. Fyll med sushiris 
och fisk, skaldjur eller tofu, grönsaker, majonnäs och 
smaksättare som ingefära och wasabi. 

Pannkakor – ta inspiration från matiga varianter i 
de asiatiska köken. Fyll med fläsk, räkor, svamp eller 
kyckling, mycket grönsaker och kryddiga såser.   

Wraps – klassiker som alltid utvecklas. Fyll ett 
valfritt tunnbröd med bönröra och rostad sötpotatis, 
lax och keso eller kyckling och avokado. Perfekt att 
fylla med rester!

Framtidens lunch!
Vad kommer vi att se mer av kring 
framtidens luncher? Hur kommer de 
att fungera? Detta är några exempel 
på utveckling det pratas om.

Svinnlunch – fler serveringar utan fasta menyer 
som bara lagar mat på svinn från matbutiker, 
grossister, caféer och restauranger.  

Digitalisering – lunchen beställs via smidiga 
appar och leveranser sker med robotar.

Hälsa och hållbarhet – större efterfrågan på 
närodlat, ekologiskt, vegetariskt och hälsosamt.

Mer internationell – matkulturer från hela 
världen inspirerar med smaker, kreativitet 
och servering. 

Lunch som mötesplats – när allt fler arbetar 
hemma kan lunchen få en större betydelse som 
plats för möten och umgänge, både inom jobbet 
och rent socialt.

Smaksatt vatten är en fräsch 
måltidsdryck till lunchen. Förutom 
klassikerna citron, gurka och 
bär finns många andra smak-
sättare som kan komplettera maten. 
Serverat i stora tillbringare kan det 
också bli väldigt vackra och bidra 
med en exklusiv känsla. 



UPPTÄCK  
PREMIUM BRÖDS- 

EFFEKTEN! 

*Gjord av Lantmännen Unibake 2019

En färsk undersökning* visar att gäster i genom-
snitt är villiga att betala hela 25 kr mer för en 
premiumburgare än en standardburgare. Ett 
enkelt sätt att uppgradera din burgar portion är 
att växla upp brödet. 

– Kommer man någonstans där man ser att de 
har ett bra bröd så vet man nästan på förhand 
att det är en bra burgare. Det sätter tonen redan 
innan första tuggan, säger Marcus Sjöström 
en av grundarna till Burgerdudes som driver 
Sveriges största recensionssajt för hamburgare. 

Svenskarna, i alla åldrar, verkar älska hamburgare. Burgar-
konsumtionen växer stadigt vilket också leder till mer 
kunniga gäster som ställer högre krav. De är också villiga att 
betala mer för högre kvalitet. 

– Jag är verkligen glad att det finns mer variation på 
bröd nu än det klassiska gatuköksbrödet med sesamfrön. 
Brioche, Pretzel, Potato Bun och Sweet Potato Bun är bara 

några favoritexempel. För olika bröd kan verkligen lyfta 
olika typer av burgare, fortsätter Marcus.

Enligt en undersökning gjord av Lantmännen Unibake 
så uppger hela 90% att de äter hamburgare utanför hemmet 
minst en gång i månaden. Vad gäller betalningsviljan 
så är man generellt villig att betala hela 25 kr mer för en 
premiumburgare, vilket motsvarar ett 39% högre pris. Det 
är ännu mer tydligt hos de unga i åldern 18–25 år. Ju yngre 
man är desto mer benägen är man att välja premium burgare 
före en standardburgare och desto högre pris är man beredd 
att betala.

Burgerdudes har provat mer än 350 burgare i över 50 
olika länder, något som borgar för att de vet mer än de flesta 
om burgare. 

– När man kommer till ett ställe och ser att de verkligen 
har lagt ner omtanke på sitt bröd blir man så himla glad. 
För det är något som ofta faller bort. Det är mycket kött-
fokus. Men många glömmer att brödet faktiskt är det är det 
första man både ser och känner, avslutar Marcus Sjöström.

Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 28

TEMA • LUNCH



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

OM BURGERDUDES
• Grundare: Marcus Sjöström, Linus 

Josephson, Toby Lee och John Wästerlund.

• Burgerdudes.se är Sveriges (kanske till 
och med världens) största recensionssajt 
för hamburgare.

• De har rest världen över och recenserat över 
350 olika burgarrestauranger. Allt i jakten 
på den perfekta burgaren.

Olika bröd lyfter 
olika smaker, 
prova dig fram!

LOCKA LUNCHGÄSTERNA 
MED PREMIUMBURGARE! 
Många gäster är stammisar på en eller några få 
lunchrestauranger, då gäller det att erbjuda något 
extra. Här får du tre tips kring burgare som gör det 
lätt för gästerna att besöka just er igen och igen!

Gör din egen grej – Är det din picklade rödlök, 
fetaostfyllning eller makalösa barbecuesås som får 
gästerna att återvända? Med kreativitet och enkla 
medel kan du få stor effekt på helheten!

Rosta brödet – Genom att välja ett bröd av hög 
kvalitet och förädla det kan du skapa mervärde. Rosta 
snittytan gyllenbrun, pensla sedan överdelen med 
lite smör eller olja för att få upp glansen.

Lägg till mer smak – Sätt lite extra smak på brödet 
genom att rosta det i smör smaksatt med örter, vitlök 
eller chiliflakes. En extra spännande smaksättning får 
brödet om du penslar det med spad från syrad gurka.

tycker att köttet är det viktigaste när man 
köper en hamburgare  på restaurang

men på andra 
plats kommer 
brödet tycker hela

Upptäck vår webshop på svenskcater.se 29
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HEJA HUSMAN 
– ETT HÅLLBART OCH VINNANDE 

KONCEPT FR ÅN ORKLA

Experten tipsar

Svensk husmanskost är hur het som helst och passar att 
servera på alla typer av restauranger. Den är dessutom 
enkel att modernisera med nya tillbehör eller vegetariska 
råvaror utan att tappa den magiska grunden och de 
traditionella smakerna. Det bästa av allt? Du behöver inte 
ens fundera ut hur du ska gå tillväga. Vi har nämligen 
gjort jobbet åt dig. 

I konceptet Heja Husman hämtar vi inspiration från 
Felix® gamla receptskrin. Recepten är enkla och passar 
även nybörjare i köket, många av dem anges dessutom i 
både stor och liten portion. Här kan du hitta älskade klas-
siker som pyttipanna, oxjärpar och Wallenbergare men 
också nya och spännande rätter som åkerbönsnuggets, 
ängsköttbullar och vegetarisk gulasch.

På orklafoodsolutions.se kan du läsa mer om modern 
husmanskost och ladda ner receptbroschyren Heja 
Husman för ännu mer inspiration. Lycka till i köket!

Morot
Husmanskost
• En god trend

• Älskad av unga och gamla

• Hållbart och närodlat i 
grunden

• Zero Waste gastronomi 
– originalet

• Lätt att modernisera 
och förnya
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Morot
RÅVARA i fokus

Under vintersäsongen är det bra att välja grova 
grönsaker och rotfrukter från svenska skördar som 
lagts på lagring. Morötter är ett perfekt val. Förutom 
sin goda smak, rika mångsidighet, höga halter av fibrer 
och betakaroten så är de också klimatsmarta. Enligt 
Naturskydds föreningen orsakar ett kilo morötter 
bara en femtedel så mycket växthusgaser som ett kilo 
tomater. Morötter tillför dessutom en varm och vacker 
färg till maten vilket får den att se extra god ut. Dessa 

populära rotfrukter kan användas till 
både mat, dryck och dessert. 

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

MÅNADENS NYHET

• Rivna i sallad med röd- eller vitkål och blodgrape

• Pressade ger de en vackert orange och välsmakande juice

• Mixade i krämiga soppor med milda örtkryddor eller het 
curry 

• Gravade i kryddad lag, som vegoalternativ till lax

• Med andra rotfrukter i klassiska kött- eller grönsakssoppor

• Rostade i ugn med frön, nötter, örtkryddor och 
yoghurtdressing

• Finskurna morötter picklade med rättika passar 
bra till buns och banh mi

• Vätskan i bröd och 
vetebröd kan bytas ut mot 
morotsjuice

• Morötter kan bli fräsch 
marmelad med apelsin och 
ingefära

• I desserten halwa kokas 
morötter i sötad mjölk och 
kryddas med kardemumma

• Rivna morötter och selleri 
blandas i köttfärsen till en 
traditionell bolognese
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För oss på Lecora® är det viktigt att tillaga 
goda och hållbara produkter. Det betyder att 
vi noggrant väljer råvaror som både håller 
hög kvalitet, och i möjligaste mån är när-
producerade. Alla våra produkter är tillagade 
i Vadstena, Sverige.

Morotsboll 
Ekologisk
3,4 kg ca 227 st à 15 g
Art nr 2160
214:03/kart  

62:95/kg

Åkerbönsnugget  
med rödbetor Eko
2,65 kg ca 416 st à 12 g
Art nr 2165
172:12/kart

64:95/kg

Green Burger
3,1 kg ca 36 st à 85 g
Art nr 1215
178:20/kart 57:48/kg

4:95/st

Kroppkakor
5 kg ca 50 st à ca 100 g
Art nr 9570
265:-/kart 

53:-/kg

Vi har lagat 
mat sedan 1963 

Klimat- och näringsberäknade recept 
hittar ni enkelt på vår hemsida

orklafoodsolutions.se
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 Vi engagerar oss

lokalt!
Vid våra 19 kontor och lager odlar vi 
nära relationer. På plats sammanför 
vi lokala odlare och producenter med 
lokala cafeér och restauranger. Sen 
skapar vi goda förutsättningar 
för lönsamma a� ärer för alla 
parter. Vår närhet ger ökad 
trygghet och god service. 

Vill du veta mer om vad 
vi kan erbjuda i just din 
region? Kontakta ditt 
närmaste kontor, du hittar 
det på svenskcater.se.
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NYH
ETE

R!

orklafoodsolutions.se

Nu kommer tre ärtiga nyheter från Anamma!  
Vegobullar Ärta,  Vegonuggets Ärta och Formbar 
 Vegofärs Ärta. Oavsett vilken du  serverar dina gäster, 
kommer de att uppleva en helt ny grön smaksensation. 
Sista ursäkten att äta kött försvann precis!

Easy, peasy!

Formbar  
Vegofärs

Vego  
nuggets

Vego 
bullar

Pappardelle grande 
art.nr. 20483
Färskfryst pasta, 4 kg
lev.art.nr. 844490  
x-pris 286.00/KRT

7150/KG

Senap 
art.nr. 16869
5 kg
lev.art.nr. 8446 

11295
/HINK

 Gulaschsoppa 
art.nr. 29175
Österrikisk, 2x1,5 kg
lev.art.nr. 17352002  
x-pris 358.50/KRT

11950
/KG
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For den goda smakens skull!

ISHAV
BAGUET TESALLAD 

2,5 KG
ART.NR 59011

16295

st
  

17395

st
  14995

st
  21895

st
  14495

st
  

OST & SKINKA
BAGUET TESALLAD 

2,5 KG
ART.NR 62148

SKAGEN
BAGUET TESALLAD 

2,5 KG
ART.NR 61408

TONFISK
BAGUET TESALLAD 

2,5 KG
ART.NR 59048

kYCKLING & SWEET CHILI
BAGUET TESALLAD 

2,5 KG
ART.NR 59025

KYCKLING & BACON
BAGUET TESALLAD 

2,5 KG
ART.NR 47824

KYCKLING & CURRY
BAGUET TESALLAD 

2,5 KG
ART.NR 59199

 KEBAB
BAGUET TESALLAD 

2,5 KG
ART.NR 37304

16295

st
  17795

st
  17895

st
  

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.

Jordgubbssylt 
art.nr. 46121
5 kg
lev.art.nr. 23080 

15995
/HINK

 Våffelmix 
art.nr. 72730
Fras, 4 kg
lev.art.nr. 13029  
x-pris 131.80/KRT

3295
/KG
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Bong Touch of Taste – Smaksättaren!
Fler recept och inspiration hittar du på www.continentalfoodservice.se

– Smaksättaren –

Rena råvaror

ger ärlig smak!

NJUT AV VÅREN!
HÄLL I OCH SMAKA AV

Brun Kalvfond, BNR 28720
Ljus Kalvfond, BNR 16043
Oxfond, BNR 16052
Kycklingfond, BNR 28707
Viltfond, BNR 28038
Hummerfond, BNR 28730

143:50/st
125:50/st
129:55/st

152:50/st
143:50/st

132:50/st

125:50/st
125:50/st
125:50/st

124:50/st Fiskfond,MSC, BNR 28701
Grönsaksfond, BNR 28726
Kantarellfond, BNR 16122
Brynt Schalottenlökfond, BNR 16202
Asian Fond Red and Hot, BNR 78790
Asian Fond Green and Fresh, BNR 78791

132:50/st
132:50/st
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QUINOAFRÖ VITA 5 KG
Är mycket nyttiga och dessutom glutenfria. 
Quinoafrön har lätt nötig smak och passar 
bra i sallader. Kan med fördel ersätta ris, 
couscous och pasta.
ART 43750
5 kg påse. 
Pris/påse 299:75
Pris/kg                    5995

TÅRTA SCHWARTZWALD 1150 G
En dekorativ chokladtårta med grädde och 
kanderade körsbär. 12-14 portioner/tårta.
ART 56438
Pris 1150 g     18595

TÅRTA DELLA NONNA 1300 G
Citroncrèmetårta toppad med mandel och 
pinjenötter i en mördegsbotten.  
12-16 portioner/tårta.
ART 16551
Pris 1300 g     19695

TÅRTA CHOKLADFONDANT 16X147 G
Chokladkaka fylld med chokladcrème 
dekorerad med mjölkchokladflakes. 
Portionsskuren tårta i 16 bitar.
ART 47917
16x147 g
Pris/tårta 296:00
Pris/bit                    1850

HALLONPURÉ 1 KG
Hallonpuré, fryst, av Meekerhallon.
ART 30065
Pris/kg   12495

BULGUR 5 KG
Det vita vetet har samma näringsvärde som 
fullkornet men är något mildare i smaken. 
Bulgur används bl.a. som varmrättstillbe-
hör och i sallader.
ART 72575
5 kg påse. 
Pris/påse 99:75
Pris/kg                    1995

LINSER BELUGA 5 KG
Svarta linser som ger en lite lyxigare känsla 
när man kokat dem eftersom de gnistrar. 
Perfekta som tillbehör i sallader, soppor 
eller grytor.
ART 76205
5 kg påse. 
Pris/påse 224:75
Pris/kg                    4995

OLIVOLJA WERNERS 500 ML
Fruktig olivolja från Provence med mild 
och balanserad karaktär. Endast de bästa 
oliverna används i produktionen.
ART 64167
Pris/liter 339:50
Pris 500 ml   16975

Bong Touch of Taste – Smaksättaren!
Fler recept och inspiration hittar du på www.continentalfoodservice.se

– Smaksättaren –

Rena råvaror

ger ärlig smak!

NJUT AV VÅREN!
HÄLL I OCH SMAKA AV

Brun Kalvfond, BNR 28720
Ljus Kalvfond, BNR 16043
Oxfond, BNR 16052
Kycklingfond, BNR 28707
Viltfond, BNR 28038
Hummerfond, BNR 28730

143:50/st
125:50/st
129:55/st

152:50/st
143:50/st

132:50/st

125:50/st
125:50/st
125:50/st

124:50/st Fiskfond,MSC, BNR 28701
Grönsaksfond, BNR 28726
Kantarellfond, BNR 16122
Brynt Schalottenlökfond, BNR 16202
Asian Fond Red and Hot, BNR 78790
Asian Fond Green and Fresh, BNR 78791

132:50/st
132:50/st
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54108  Earl Grey  4x100 pås med kuvert  76,50/krt
54901  English Breakfast  4x100 pås  76,50/krt
489980  Fyra Frukter   4x100 pås  92,95/pkt
73423  Svartvinbär   4x100 pås  92,95/pkt
64728  Grönt Te & Citron   4x100 pås  85,50/pkt
83803  Earl Grey KRAV   4x100 pås  93,95/pkt
83804  English Breakfast KRAV   4x100 pås  93,95/pkt
81366  Grönt Te & Citron Ekologisk   4x100 pås  104,95/pkt
47893  Sortimentskartong Te   12x25 pås 305,95/krt
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FEGA INT E UR .

SANTAMARIAFOODSERVICE.SE
Mer recept och inspiration på:

ART NR. PRODUKT PRIS

101209 Vitlök Granulerad 96,95 kr
101291 Persillade 65,95 kr
101218 Cayennepeppar 72,95 kr
101131 Basilika 44,95 kr
101836 Timjan 84,95 kr
100269 Pickling Spice Mix 56,95 kr
4116 Smoked Parika 67,95 kr

Det är dags att ge grönsakerna vad de förtjänar. Att låta dem bli 
något mer än fräscha och nyttiga. Så våga smaksätta dem med örter 

och kryddor från hela världen. Ta i och gå över gränsen. Locka fram 
grönsakernas enorma kraft och gör dem till hjältar på tallriken.

210x297_SvenskCater_Veggie_P3.indd   1 2020-02-12   16:24



Kampanjpriserna gäller vid beställning inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10–12

40

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

ARLA® SVENSKT SMÖR 
OSALTAT 82 % 

1 kg I Art nr: 63735

ARLA KO® MILD  
YOGHURT VANILJ EKO  
LÄTTSOCKRAD 1,4 %   
1 liter I Art nr: 83617

ARLA KO® MILD  
GREKISK YOGHURT  

NATURELL 6 %   
1 liter I Art nr: 94836

ARLA® PRO  
FÄRSKOST 25 %   

1,5 kg I Art nr: 67941

ARLA® PRO  
FÄRSKOST 16 %   

1,5 kg I Art nr: 68456

ARLA KÖKET®  
GREKISK YOGHURT 10 %   

5 kg I Art nr: 72921

WÄSTGÖTA KLOSTER®  
MUNKENS SVARTA 31 %   

1 kg I Art nr: 38590

ARLA® LATTE ART  
EKO 2,6 %  

1 liter I Art nr: 63398

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.

13,50 kr  
/lit

17,50 kr  
/lit

15,50 kr  
/lit

71,50 kr  
/kg

71,50 kr  
/kg

102,50 kr  
/kg

99,95 kr  
/hink

75,95 kr  
/kg

75,95 kr  
/kg
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När Krogpodden trendspanade om krogtrender för 
2020 såg de att vi kommer att få uppleva mer av de 
asiatiska köken, nya spännande och innovativa rätter. 
Tre exempel togs upp, håll utkik efter dessa. Japansk 
curry - en kryddad sås med ris och olika typer av 
topping. Billigt, gott och mättande. Bing - kinesiska 
pannkakor, streetfood som toppas med ägg, kött och 
grönsaker för att sedan vikas ihop. Passar till både 
snacks och måltid. Cheese tea - sötat smakrikt te med 
en fluffig ostkräm på toppen. Visst låter det gott?

MER FRÅN 
ASIATISKA KÖKEN

 

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

Edamer 
art.nr. 32029
2 rad, 1 kg
lev.art.nr. 72118 

5995
/PKT

Salladsost 
art.nr. 75964
1,8 kg, Tyskland
lev.art.nr. 101689 

11995
/HINK

Herrgårdsost 28% 
art.nr. 88853
Skivad, 750 g
lev.art.nr. 62366 

6195/PKT
Prästost mellan 31% 
art.nr. 101185
Skivad, 700 g
lev.art.nr. 64166 

5695
/PKT

 Mozzarella 
art.nr. 32396
125 g, Tyskland
lev.art.nr. 100986 

795
/ST

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

ARLA® SVENSKT SMÖR 
OSALTAT 82 % 

1 kg I Art nr: 63735

ARLA KO® MILD  
YOGHURT VANILJ EKO  
LÄTTSOCKRAD 1,4 %   
1 liter I Art nr: 83617

ARLA KO® MILD  
GREKISK YOGHURT  

NATURELL 6 %   
1 liter I Art nr: 94836

ARLA® PRO  
FÄRSKOST 25 %   

1,5 kg I Art nr: 67941

ARLA® PRO  
FÄRSKOST 16 %   

1,5 kg I Art nr: 68456

ARLA KÖKET®  
GREKISK YOGHURT 10 %   

5 kg I Art nr: 72921

WÄSTGÖTA KLOSTER®  
MUNKENS SVARTA 31 %   

1 kg I Art nr: 38590

ARLA® LATTE ART  
EKO 2,6 %  

1 liter I Art nr: 63398

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.

13,50 kr  
/lit

17,50 kr  
/lit

15,50 kr  
/lit

71,50 kr  
/kg

71,50 kr  
/kg

102,50 kr  
/kg

99,95 kr  
/hink

75,95 kr  
/kg

75,95 kr  
/kg

19375_ArlaPro_Grosshandlarn_nr3_210x297_LEV.indd   1 2020-02-03   13:29

Mozza/Cheddar 
art.nr. 75970
Riven, 80/20, 2 kg
lev.art.nr. 72300SC  
x-pris 127.90/PÅSE

6395
/KG
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PHILADELPHIA ORIGINAL
1,65 KG ~ ART. NR. 26400

131,50 KR/ST

PHILADELPHIA LAKTOSFRI 
1,5 KG ~ ART. NR. 4031845 

131,50 KR/ST

KAMPANJ-
PRISER!

MÅNGSIDIGHET
SOM GER
MER SMAK
TILL DYGNETS ALLA MÅLTIDER
RECEPT HITTAR DU PÅ PHILADELPHIA.SE

Philadelphia SvC v.10-12 180x124.indd   1 2020-02-07   16:13

 Vispgrädde 
art.nr. 63147
1 l
lev.art.nr. 315 

3595
/ST



Det finns många olika definitioner av vad närproducerat egentligen är, för oss är det enkelt. 
Ända sedan mejeriets start har vi gjort ost på mjölk från våra egna gårdar i Gäsene härad 
i trakten kring Ljung. Alla våra 23 gårdar ligger inom 25 minuter radie från mejeriet. Det är 
vad vi på Gäsene Mejeri kallar närproducerat. Är man Sveriges minsta mejeriförening måste 
man anstränga sig extra mycket. Har man ingen möjlighet att producera flest ostar kan man 
åtminstone göra de godaste.

Bondmoran 31% 1 kg
Mogen med tydliga syror och sälta 
som toppas av en rik krämig efter-
smak. Smakrik favorit med välut-
vecklad karaktär. En allsidig ost som 
passar lika bra på frukostmackan 
som smakbärare i gratäng.
Art.nr. 55099Minimunken 31% 1 kg vaxad

Med en lagringstid på 22 månader är 
Gäsenes Minimunk en krämig delika-
tessost med kraftfull smak. Skär den 
gärna med kniv eller bita med sked.
Art.nr. 55103

En västsvensk ost

Port Salut 31% 1 kg
En verklig klassiker. Mild och riktigt 
behaglig krämighet, karaktäristisk 
syrlighet och sälta. Smakar som ost 
gjorde förr.
Art.nr. 32013

99.95
/kg

79.95
/kg

74.95
/kg
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 Gruyère 6 mån 
art.nr. 32102
Ca 4 kg, Schweiz
lev.art.nr. 1381 

18995
/KG

Parmigiano Reggiano 
art.nr. 32120
Ca 1 kg, Italien
lev.art.nr. 2607 

17995
/KG

Pecorino Romano 
art.nr. 32122
Ca 1 kg, Italien
lev.art.nr. E746 

12495
/KG

Manchego D.O.P 12 mån 
art.nr. 50717
Ca 3 kg, Spanien
lev.art.nr. 107033 

17995
/KG

Brie De Meaux 
art.nr. 32143
Ca 3 kg, Frankrike
lev.art.nr. 1081 

15995
/KG

 Blåholm ädelost 
art.nr. 32165
Ca 1,5 kg
lev.art.nr. 7065 

9995
/KG
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Hummus Original
Vikt 2 x 2 kg
Art nr: 76207

14195/frp

Tzatziki Original
Vikt 6 x 350 g
Art nr: 101669

1995
/frp

Soltorkade 
tomater

Vikt 4 x 1,7(1,4) kg
Art nr: 102579

8995
/frp

Soltorkade tomater 
strimlade

Vikt 4 x 1,7(1,4) kg
Art nr: 102581

12195/frp

Grillad kronärtskocka 
kvartar

Vikt 4 x 1,7(1,4) kg
Art nr: 100881

15695
/frp

Svarta oliver 
utan kärna

Vikt 4 x 3,8(2) kg
Art nr: 102303

SVARTA
OFÄRGADE 

OLIVER

8995
/frp

Gröna oliver 
utan kärna

Vikt 4 x 3,8(2) kg
Art nr: 102582

8995
/frp

Gröna oliver 
 med pimiento 
Vikt 4 x 3,8(2,5) kg

Art nr: 102583

9995
/frp

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

Förpackningarna är dessutom 
Bisfenolfria och tar minimal plats i 
sophanteringen. 
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3,50 
/styck

Premiumbröd 
ökar värdet 

Du kan enkelt uppgradera din meny och öka 

portionens värde genom att byta till premiumbröd. 

Låt dina frukostgäster njuta av surdegsbröd som 

Gourmet Tranbär och Chia Ciabatta, och ge burgaren 

guldkant med rustika Brooklyn Burger Bun eller 

Pretzel med snittad yta. 

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

GLAZED BURGER BUN (70 g)
40 st per kartong
Art nr 3580

GOURMET TRANBÄR (75 g)
120 st per kartong
Art nr 4488

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

47,50
/kg

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

2,33
/styck

6,50
/styck

3,85
/styck

6,40 
/styckCHIA CIABATTA (100 g)

45 st per kartong 
Art nr 61660

KORVBRÖD ROYAL (50 g)
96 st per kartong
Art nr 3521

PRETZEL HAMBURGER-
BRÖD (80 g)
42 st per kartong
Art nr 3546

5,95
/styck

BROOKLYN BURGER  
BUN (70 g)
40 st per kartong
Art nr 3528

BISTRO BRIOCHE 
KORVBRÖD (60 g)
96 st per kartong
Art nr 3544

3,98
/styck

3,52
/styck

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

3,10
/styck

SvenskCater_GH_Nr3_210x297_Lunch_Mtrldag_0210.indd   1 2020-02-10   10:25

ALLERUM  
PRÄST
1050 g. Lagrad  
12 månader. Fetthalt  
35 %. Ursprung: Sverige. 
Art nr: 38499

PRÉSIDENT  
CRÈME BRULÉE
1 kg. Fetthalt 13 %.
Art nr: 96952

PRÉSIDENT BLEU 
D’AUVERGNE
1,3 kg. Ursprung: Frankrike. 
Art nr: 29430

97,95:–/kg

PRÉSIDENT  
BRIE
1 kg. Ursprung: Frankrike. 
Art nr: 102643

ALLTID MOGEN 
FÖR SERVERING
Få ostar är så tacksamma som en brie. Den har inga 
kanter som måste skäras av och en smak som  
uppskattas av de allra flesta. Brie är ett måste på 
buffébordet, men också svårslagen till baguetter och 
smörgåsar. Président Brie har en mild, frisk karaktär 
och är alltid serveringsklar från leverans. Rums- 
temperera osten före användning för bästa smak. 
Recept och inspiration på  
storhushall.skanemejerier.se

77,95:–/kg 111,95:–/kg 45,95:–/kg

Président Brie 
Président Bleu d’Auvergne
Galiamelon
Semitorkade tomater
Sallad

Ost på pinne
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3,50 
/styck

Premiumbröd 
ökar värdet 

Du kan enkelt uppgradera din meny och öka 

portionens värde genom att byta till premiumbröd. 

Låt dina frukostgäster njuta av surdegsbröd som 

Gourmet Tranbär och Chia Ciabatta, och ge burgaren 

guldkant med rustika Brooklyn Burger Bun eller 

Pretzel med snittad yta. 

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

GLAZED BURGER BUN (70 g)
40 st per kartong
Art nr 3580

GOURMET TRANBÄR (75 g)
120 st per kartong
Art nr 4488

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

47,50
/kg

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

2,33
/styck

6,50
/styck

3,85
/styck

6,40 
/styckCHIA CIABATTA (100 g)

45 st per kartong 
Art nr 61660

KORVBRÖD ROYAL (50 g)
96 st per kartong
Art nr 3521

PRETZEL HAMBURGER-
BRÖD (80 g)
42 st per kartong
Art nr 3546

5,95
/styck

BROOKLYN BURGER  
BUN (70 g)
40 st per kartong
Art nr 3528

BISTRO BRIOCHE 
KORVBRÖD (60 g)
96 st per kartong
Art nr 3544

3,98
/styck

3,52
/styck

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

3,10
/styck

SvenskCater_GH_Nr3_210x297_Lunch_Mtrldag_0210.indd   1 2020-02-10   10:25
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PRIS/STYCK 

204:95

Gott & räddat

www.graysbakery.se
TEL 08-715 95 20

RÄDDAD 
ÄPPELPAJ
ARTIKEL NR: 102589
VIKT: 1500 G

RÄDDAD  
BANOFFEEKAKA
ARTIKEL NR: 102584
VIKT: 100 G

PRIS/STYCK 

344:95

RÄDDAD  
KEY LIME PIE
ARTIKEL NR: 102587
VIKT: 1400 G

PRIS/STYCK 

15:50

Grays SvenskCater 3 2020.indd   1 2020-02-12   09:25

Caramel Latte 5 liter
Gräddglass med smak av  
kaffe latte och kolasås
art nr 10322 
241,50 kr/tråg

För att lyckas med kaffedrinken krävs en äkta grädd-
glass. Med vår goda glass får du extra kvalitet och en 
krämigare konsistens.

För en snabb och enkel dessert och drink i ett – lägg en 
kula glass i kaffet!

Just nu! Kampanjpris på en av årets nyheter

Glass i  
kaffedrinken

Alltid svensk färsk grädde • Alltid tillverkad i Sverige • Alltid fri från palmolja

180x124 mm_Annons Grosshandlarn nr 3 2020.indd   1 2020-02-05   15:51:02

FÖLJ OSS PÅ

YouTube
Nya filmer  

   varje månad! 
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Delicacaoboll Hallon Mini
Art nr 88599 48x18g
Kampanjpris
127,20:-/kfp 2,65kr/bit

Delicatoboll Mini
Art nr 85360 48x18g
Kampanjpris
127,20:-/kfp 2,65kr/bit

Chokladruta Hallon Lakrits
Art nr 101925 30x37g

Kampanjpris
142,50/kfp 4,75kr/bit

Veganska nyheter
Två olika rutor i ett nytt format,  
framtaget för att maximera er 
lönsamhet och minimera svinnet 
på fikatallriken. Missa inte att 
beställa våra chokladbollar mini 
”Är dom små får man ta två”.

Chokladruta Havssalt
Art nr 102304 30x37g

Kampanjpris
142,50/kfp 4,75kr/bit

Vi har njutit av den till falafel, på mackor och i sallader, nu har 
vi också möjlighet att äta hummus till dessert. Inte vanlig med 
tahini och vitlök, utan söta varianter där kikärtor blandas med 
samma kryddor, frukter och bär som finns i glass och bakverk. 
Ofta sötas hummusen med agave sirap eller honung.  Ett mer 
hälsosamt och proteinrikt alternativ som antingen kan ätas 

med sked eller serveras som dip till 
små kex eller fruktbitar. Vad 

sägs om söt hummus med 
smaker som morotskaka, 

jordgubbscheesecake 
eller choklad med 

jordnötssmör?  
Mums!

Hummus till dessert
T R E N D R A P P O R T
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Carlsberg Export 5%  

33cl EG,  24 st/kolli

Art nr: 19415
12,95:-/flaska 

Carlsberg Unfiltered 4,5%  

33cl EG,  24 st/kolli

Art nr: 93998
12,95:-/flaska

Carlsberg Alcohol Free 0,5%  

33cl EG,  24 st/kolli

Art nr: 66217
9,95:-/flaska

Tänk ekologiskt. Välj 
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NY 
smak

NY
PASSION?
ART.NR  PRODUKT  ANTAL/KOLLI 

102814	 Ramlösa	Passion	50cl	PET	 24	st	
64797	 Ramlösa	Citrus	50cl	PET	 24	st
66631	 Ramlösa	Fläder	Lime	50cl	PET	 24	st
85186	 Ramlösa	Granatäpple	50cl	PET	 24	st
64954	 Ramlösa	Mango	50cl	PET	 24	st
50465	 Ramlösa	Original	50cl	PET	 24	st	
65142	 Ramlösa	Smultron	50cl	PET	 24	st	
83770	 Ramlösa	Vattenmelon	50cl	PET	 24	st
96437	 Ramlösa	Persika	Apelsin	50cl	PET	 24	st

 5,95  
kr/flaska 

(exkl.	pant)

Art. nr 20907
Staropramen   

5% 50cl EG
20 st/kolli

The Spirit of Prague

KAMPANJPRIS

kr/flaska

14:50

Art. nr 23961 
Staropramen 
Non Alcoholic 
0,5% 33cl EG
24 st/kolli

KAMPANJPRIS

kr/flaska

11:50

VI HAR EN NY  
WEBBSHOP!

Läs mer och besök den  
på svenskcater.se!

 • Flera smarta funktioner

 • Användarvänlig design

 • Underlättar dina inköp



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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