
VECKA 23-25  
1 JUNI – 21 JUNI 

DIN LOKALA MATGROSSIST

Temainlaga:

SOMMAR-
SERVERING

& DRICKBART

Erbjudanden & 
säsongsvaror 

Ryggbiff 4+  
m kappa
art.nr. 2734

Fryst, ca 4 kg, Brasilien
lev.art.nr. 8290 

10495
/KG



INNEHÅLL

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

Ulf Karlsson 
KAM
Vad arbetar du med?
Tidigare var jag utesäljare, men sedan 2019 har 
jag hand om ett par kedjekunder. Jag håller koll på 
deras sortiment och priser men ser också till att 
kontoren som ska leverera har rätt info och artiklar. 
Det blir mycket administration och leverantörs- 
kontakt. Främst arbetar jag med Pinchos och sitter 
hos dem två dagar i veckan.

Hur är det att sitta ute hos kund?
Man får en bättre inblick i kundens verksamhet 
men det är också speciellt eftersom man blir en del 
av två parter och ska hitta lösningar som är bra och 
lönsamma för båda. På Pinchos får jag arbeta med 
ett unikt koncept och gott gäng där jag känt flera 
sedan de startade 2012. Tillsammans bollar vi idéer 
kring nya rätter och sedan letar jag upp leverantörer 
som kan uppfylla deras krav.

Nämn något du gör på fritiden?
Jag är väldigt sportintresserad, både följer och 
utövar. Tidigare spelade jag hockey men nu är det 
golf och slalom som gäller. Tränar på gym, springer 
och åker rullskidor. Familj, hus och trädgård får 
också stort utrymme.

Favoritmat?
Svensk husmanskost.

Priserna gäller endast under kampanjperioden. 
Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning och tryckfel.  
Alla priser är exkl. moms och pant. 
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merxteam.com

Låt dig inte begränsas av namnet! 
Paellapannan från Exxent är tillverkad i 

kolstål som närmst kan liknas vid en lättare 
variant av gjutjärn. 

Kolstål leder och behåller värme utmärkt 
och skapar en rad av kulinariska möjligheter.

1. Paellapanna
 Kolstål
 Ø 40 cm 3,5 L 283 kr 
 63254 (ord. pris 354 kr)

2. Stekpanna
 Kolstål 
 Ø 28 cm 2,7 L 188 kr 
 63251 (ord. pris 235 kr)

3. Huggbräda
 Gummiträ 
 45 x 30 cm 328 kr 
 78500 (ord. pris 410 kr)

4. Stekspade
 18/0, POM-skaft
 36 cm 71 kr 
 65442  (ord. pris 84 kr)

 50 cm 79 kr 
 65443  (ord. pris 93 kr)

6. Kylplatta
 Aluminium
 1/1, silver 1295 kr 
 90113 

 1/1, grå 1295 kr 
 90111  

 1/1, svart 1295 kr 
 90112  

5. Roma Kockkniv
 20 cm 115 kr 
 68512  (ord. pris 135 kr)

 25 cm 156 kr 
 68511  (ord. pris 183 kr)

1.

2.

3.
4.

5.

6.



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25Kött & chark

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

6995
/KG

 Fläskfilé sous-vide 
art.nr. 43569
Färsk, 1 kg
lev.art.nr. 43569 

7995
/KG

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

7495
/KG

Fläskfilé 
art.nr. 23164
Färsk, 1 kg, EU
lev.art.nr. 7707 

6395
/KG

 Fläskschnitzel 
art.nr. 2698
Fryst, 40x160 g
lev.art.nr. 3-6880 F  
x-pris 492.48/KRT

7695
/KG
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25 Kött & chark

Kamben sous-vide 
art.nr. 42564
Färsk, 1,5 kg
lev.art.nr. 42564 

7995
/KG

Kamben sous-vide 
art.nr. 41395
Färsk, 1,5 kg, Sverige
lev.art.nr. 41395 

7995
/KG

 Kamben 
art.nr. 19921
Fryst, 1 kg, Polen
lev.art.nr. 5522 

5495
/KG

Ryggbiff m kappa 
art.nr. 67688
Färsk, ca 5 kg, 
Australien
lev.art.nr. 7310 

23595
/KG

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

7495
/KG

™

Hickory

Naturell
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25Kött & chark

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

8495
/KG

Oxfilé 3/4 
art.nr. 1584
Fryst, ca 1,5 kg, EU
lev.art.nr. 8053 

13995
/KG

 Oxfilé 1,8+ 
art.nr. 1132
Färsk , ca 1,8 kg,  
Brasilien
lev.art.nr. 8221 

21195/KG

 Flankstek 
art.nr. 68665
Färsk, ca 1,8 kg, 
Australien
lev.art.nr. 7314 

20995
/KG

Flankstek PAD 
art.nr. 103009
Fryst, ca 900 g,  
Irland
lev.art.nr. 1170 

9495
/KG

Entrecôte
art.nr. 34733
Fryst, ung rosékalv, 
1 kg, Holland
lev.art.nr. 3571 

13995
/KG
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25 Kött & chark

www.atriafoodservice.se

Restaurangbacon, skivat, 
lättstekt  
2x1,5 kg/krt  
Art 4227/368014 16995

/kg

Arbogapastej, skivbar  
4x2,23 kg/krt  
Art 5614/180320 

Köttfond mörk  
6x1 kg/krt  
Art 16194/7964

4995
/kg

Ryggbiff av nöt, u kappa  
3x ca 4,8 kg/krt  
Art 64980/3022

Picanha av nöt  
6x ca 1 kg/krt  
Art 98526/8808

Högrev av nöt  
3x ca 4,8 kg/krt  
Art 67699/8803

16495
/kg

7995
/kg

8995
/kg

9995
/kg

Atria_ kött_Grosshandlarn6_180x124_2.indd   1 2020-05-11   11:28:13

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

5995
/KG

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

8995
/KG

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

11095
/KG
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25Kött & chark

8

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

7895
/PKT

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

3495
/PKT

Pepparsalami 
art.nr. 5678
Skivad, 500 g
lev.art.nr. 70131613 

6195/PKT

Luftikus skinka 
art.nr. 4530
Skivad, 500 g
lev.art.nr. 70942177 

7795
/PKT

 Anchochili chorizo 
art.nr. 81994
Färsk, lättrökt, 
ca 1 kg
lev.art.nr. 7563 

7750
/KG

Jalapeno- ostkorv 
art.nr. 93884
Färsk, 100 g
lev.art.nr. 7722 

6650
/KG



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25 Kött & chark

HKSCANFOODSERVICE.SE

FAVORITER 
PÅ GRILLEN

TIPS!
Lägg gärna köttet direkt på  

brödet i botten, det gör grunden 
till din burgarstapel mer stabil 

och förhindrar att kött och 
fyllning glider omkring.

  
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

7195 
KR/KG

7195 
KR/KG

7195 
KR/KG

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

  
ENTRECOTE +3
3 st, ca 10,20 kg/krt.
Scan art nr: 424630
SC art nr: 1012

19995 
KR/KG

  
PLUMA 
Svensk Rapsgris®  
2 st, ca 5,6 kg/krt.
Scan art nr: 507438
SC art nr: 63728

 
KÄLLARRÖKT  
BACONSIDA 
Svensk Rapsgris®   
3 st, 6 kg/krt.
Scan art nr: 676593
SC art nr: 82597

10995 
KR/KG

9995 
KR/KG

19495 
KR/KG
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25Kött & chark

Renstek 
art.nr. 6242
Fryst, skivad, 
rökt, 500 g
lev.art.nr. 322230 

14795
/PKT

 Reninnanlår u kappa 
art.nr. 42120
Fryst, 0,6–1,2 kg,  
Ryssland
lev.art.nr. 921280 

30995
/KG

 Lamm frenched racks 
art.nr. 3001
Fryst, ca 600 g, 
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1249 

25995
/KG

Lammytterfilé 
art.nr. 2112
Fryst, ca 400 g, 
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1254 

19495
/KG

Lammracks karré 
art.nr. 103618
Fryst, Saratoga, 
ca 570 g, Irland
lev.art.nr. 2069 

15995
/KG

10



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25 Fågel

www.guldfageln.se/foodservice

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

CHICKEN NUGGETS CRISPY
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 7540, SC Art nr: 16811
Pris/krt: 407,70 kr

67,95
kr/kg

KYCKLINGBEN/DRUMSTICKS 
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1700, SC Art nr: 24373
Pris/krt: 149,70 kr

24,95
kr/kg

SALLADSKYCKLING, 
GRILLAD, TÄRNAD
Fryst, ätklart 2 x 3 kg/krt.
Art nr: 2645, SC Art nr: 5360
Pris/krt: 521,70 kr

86,95
kr/kg

92,95
kr/kg

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

87,95
kr/kg

KYCKLINGBRÖSTFILÉ,     
2-DELAD, MÖRAD
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1875, SC Art nr: 100779
Pris/krt: 557,70 kr

Perfekt till sommaren!
Guldfågelns färdiggrillade sal-
ladskyckling och kycklingspett 
är perfekta sommarprodukter då    
de kan ätas både kalla och varma. 
Servera en sallad toppad med   
tärnad salladskyckling eller duka 
upp en buffé med våra grillade 
kycklingspett. Snabbt, enkelt och 
gott.

Färdiggrillade kycklingspett, 
perfekt för sommarens varma 
dagar tillsammans med en 

god sallad!

KYCKLINGSPETT, GRILLADE, 
GRILLKRYDDA
Fryst, ätklart 2 x 2,5 kg/krt.
Art nr: 2616, SC Art nr: 5631
Pris/krt: 514,75 kr

102,95
kr/kg

Guldfågeln_SvenskCaterP6_2020_180x254mm.indd   1 2020-05-04   08:57:08
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25Fågel
Salladskyckling 
art.nr. 5976
Grillad, tärnad, 2,5 kg
lev.art.nr. 320071 

18995
/PÅS

SOMMARSILLMATJESSILL I BIT, MSC
Plasthink 2,9 kg,  
Avrunnen vikt 1,6 kg 
Lev. art. nr: 8116  
SC art nr: 25091 11995

/hink
FRÅN FELDT’S

INLAGD SILL, MSC
Plasthink 2,9 kg,  
Avrunnen vikt 1,3 kg
Lev. art. nr: 8121  
SC art nr: 27100

MATJESSILLFILÉER, HELA, MSC
Plasthink, 2,9 kg,  
Avrunnen vikt 1,6 kg
Lev. art. nr: 8113 
SC art nr: 27525

SENAPSSILL, MSC
Plasthink 2,7 kg,  
Avrunnen vikt 1,3 kg 
Lev. art. nr: 8109  
SC art nr: 27522

LÖKSILL, MSC
Plasthink 3 kg,  
Avrunnen vikt 1,5 kg 
Lev. art. nr: 8123  
SC art nr: 27110

11995
/hink

10995
/hink13495

/hink

FÄRDIGSKUREN

PRISVÄRD

9995
/hink

 Kycklingspett BBQ 
art.nr. 41771
30 g, Thailand
lev.art.nr. 4-2306 F 

13995
/PÅS

Kycklingspett Satay 
art.nr. 50295
30 g, Thailand
lev.art.nr. 4-2314 F 

13995
/PÅS

Fisk & Skaldjur
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25 Fisk & Skaldjur

Kapkummelfilé, MSC 
130-170 g/st, 5 kg/krt  
Art 23330/1292 
Hel, sprödbakad filé MSC, från syd-  
östra Atlanten. Kapkummel har ett 
fast, vitt kött med en mild smak. 
Utan E-nr, få ingredienser och 
nyckelhålsmärkt. Förfriterad   
i solrosolja. 6995

/kg

Torskfiléburgare MSC  
110g/st, 5 kg/krt  
Art 104401/800034 
Fiskburgare gjord på bitar av torsk- 
filé  MSC med krispig, glutenfri corn- 
flakespanad, sprödbakad i solros- 
olja. Nyckelhålsmärkt.

7195
/kg

www.atriafoodservice.se

Atria_ Fisk_Grosshandlarn6_118x124.indd   1 2020-05-11   11:56:49

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

Torskifilé - tempura
Art.nr: 47932 
5 kg/krt, 180-200 g/st

Alaska Pollock - tempura
Art.nr: 22612
5 kg/krt, 140-170 g

Riktig Fish ’n’ chips

106,95
  kr/kg

 64,95
  kr/kg

Riktig Fish ’n’ Chips är tempurainbakad som gör 
fisken extra spröd och god - en sommarsuccé!  

 Räkor 100/200
art.nr. 46212
Fryst, MSC, 
skalade, 2,25 kg
lev.art.nr. 800101 

37043
/PÅS
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25Fisk & Skaldjur

SOMMARMAT FRÅN HAVET
MSC-C-50132

Fisk och skaldjur med  
detta märke kommer  

från ett MSC-certifierat  
hållbart fiske.  

www.msc.org/se

GRILL-FISK

NORSK LAXFILÉ
Med skinn, C-trim  
1,5-2,5 kg/st 
ca 12 kg/krt
Lev. art. nr: 9128  
SC art nr: 51121

BLÅMUSSLOR I SKAL, Chile, ASC
Kokta, vakuumpackade  
40-60/kg 
5x1 kg/krt
Lev. art. nr: 9215  
SC art nr: 102775

TONFISK-STEAK, Gulfenad
Benfri med skinn, styckfryst,  
180-220 g/st 
900 g/förp
Lev. art. nr: 9261 
SC art nr: 104423 13995

/frp12995
/kg

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

/kg

STENBITSROM, Svart, MSC
Glasburk, 340 g/st
12 burkar/kart 
Lev. art. nr: 8230  
SC art nr: 27003 11495

/st

”Vegetarisk rom”

CAVI•ART, Röd
Tång-caviar, Burk 500 g
6 burkar/kart
Lev. art. nr: 8263  
SC art nr: 25011 5495

/st

PRISVÄRD

ALASKAFILÉ, MSC
Benfri, styckfryst  
110-170 g/st 
5 kg/krt, 299:75 /krt
Lev. art. nr: 4113  
SC art nr: 1326 5995

/kg

STENBITSROM, Röd, MSC
Glasburk, 340 g/st
12 burkar/kart
Lev. art. nr: 8232 
SC art nr: 27004 11495

/st

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

KRÄFTSTJÄRTAR I LAKE
Plastburk, 1 kg kräftor 
5x1 kg/kart
Lev. art. nr: 7010  
SC art nr: 26074 23995

/st

”Vegetarisk rom”

CAVI•ART, Svart
Tång-caviar, Burk 500 g
6 burkar/kart
Lev. art. nr: 8265  
SC art nr: 20309 5495

/st 3995
/kg



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25 Frukt, grönt & vegetariskt
 Broccolibuketter 

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

5595
/PÅS

Adzukibönor  
5x1 kg/krt  
Art 94017/1973 4295

/kg

Mungbönor  
5x1 kg/krt  
Art 94015/1975 3995

/kg

Svarta bönor  
5x1 kg/krt  
Art 94003/1977 3795

/kg

Tzatziki  
2,5 kg/hink, 144,95/hink   
Art 61215/13825 5798

/kg

www.atriafoodservice.se

Atria_ Grosshandlarn6_180x124.indd   1 2020-05-11   11:40:53

Ärtor/majs/paprika 
art.nr. 82568
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr. 
SU1002307 

4995
/PÅS

Grönsaker sommarmix 
art.nr. 93566
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr. 
SU1002325 

4195/PÅS

Wokmix big cut 
art.nr. 88688
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr. MBW5EG 

5195/PÅS
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25Frukt, grönt & vegetariskt
 Gröna ärtor 

art.nr. 88910
Fryst, skandinaviska, 
2,5 kg
lev.art.nr. EK45EG 

4895
/PÅS

Sockerärtor
art.nr. 43402
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr. PSS610 

7895
/PÅS

Lök 
art.nr. 43772
Fryst, Hackad, 2,5 kg
lev.art.nr. AJB5EG 

4195/PÅS

16

Allt fler blir bekanta med rätter och ingredienser 
från de asiatiska köken. Från Korea ser 
vi ingredienser som doenjang ( jäst 
sojabönspasta), gochugaru (chilipulver) 
och gochujang (chilipasta) och rätter 
som kimchi, bulgogi och tteokbokki. 
Från Kina ser vi shaoxing (risvin), 
chinkiang (svart risvinäger) och 
många typer av soja med olika 
egenskaper. Dan Dan är en älskad 
kinesisk klassiker, nudlar med färs 
(fläsk eller vego) kryddad med 
sichuanpeppar och chiliolja, ibland 
sesampasta och/eller jordnötssmör, 
och toppad med skivad salladslök. 
Hett och smakrikt!

ÄKTA ASIATISKA 
SMAKER

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



LÄTTA SALLADER 
SOM MÄTTAR 

Vi går mot varmare tider vilket brukar innebära 
att vi äter ”lättare” måltider. Fräsha sallader med 

en härlig mix av både frukt och grönsaker tar 
plats på menyerna. 

Vi vill tipsa om vår favorit! Melon och 
tomatsallad! Så gott att äta som den är eller  

till någon härligt grillad köttbit! 

RÄDISOR
KN 15 ST NL/DE 
ART NR: 43194

6,9550

EXOTISK MIX
FRUKTSALLAD 
6X200G
ART NR: 98571

MIXTOMAT 
3KG, SE 
ART NR: 98705

/KN

8995
/KG 2650

/KG

2295
/KG

ROAST MED  
SÖTPOTATIS 
4X1KG
ART NR: 37614 6650

/KG

SATSUMAS 
PE/ZA
ART NR: 104419

RABARBER 
8KG SE 
ART NR: 98942

2015
/ST

1950
/KG

VATTENMELON 
ES 
ART NR: 104418

1950
/ST

PERSIKA B 
IT/ES
ART NR: 32417



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25Frukt, grönt & vegetariskt

 Sure Crisp 
art.nr. 74421
Fryst, m skal, 
5x2,5 kg
lev.art.nr. 
1000007739  
x-pris 243.75/KRT

1950
/KG

Sure Crisp 
art.nr. 102607
Fryst, dip m skal,  
6 mm, 5x2,5 kg
lev.art.nr. 
1000007741  
x-pris 256.25/KRT

2050
/KG

UPPTÄCK 

VÅR WEBSHOP

SVENSKCATER.SE

 Vegetarisk burgare 
art.nr. 99787
Fryst, 113 g, ca 4 kg
lev.art.nr. 3003  
x-pris 406.59/KRT

9995
/KG

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

7195/KG
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APRIKOSPURÉ
2 kg  
art.nr 30849 71,95 kr/kg

EXOTISK PURÉ
2 kg  
art.nr 30810 66,95 kr/kg

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

Läskande drycker & deSserter 
med puréer 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

 fler Recept och Hela 
sortimentet hittar du alltid 

på findusfoodservices.Se

MANGOPURÉ
2 kg  
art.nr 30840

JORDGUBBSPURÉ
2 kg  
art.nr 30847

70,95 kr/kg

76,95 kr/kg

Recept!
JORDGUBB & YOGHURT-
MOUSSE MED GRANOLA

ANANASPURÉ
2 kg  
art.nr 30806

HALLONPURÉ
2 kg  
art.nr 30805

67,95 kr/kg

80,95 kr/kg

0,1
CO2e +++

10 portioner

500 g Jordgubbspuré
300 g Smetana
5 dl Vaniljyoghurt
Rivet skal av citron
7 st Gelatinblad
Granola
Bär

Vispa grädde/smetana till 
mjuka toppar. Lägg gelatin-
blad i kallt vatten och låt 
stå i 10 minuter. Smält 
sedan gelatinbladen 
försiktigt i mikro eller 
kastrull. Tillsätt jordgubbs-
puré, yoghurt och rivet 
citronskal. Rör om ordentligt. 
Vänd försiktigt ner den 
vispade grädden och blanda 
runt. Låt stå kallt ett par 
timmar. Spritsa  eller skeda upp 
moussen. Sprinkla granolan 
över och dekorera med lite bär 
vid servering.

Pineapple Pleasure

Hallonpannacottatårta

Sour
Fruitdine

Aprikosbowl

Exotisk Smoothie
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 Dessertblandning 
art.nr. 42326
Fryst hallon, blåbär, 
björnbär, röda vinbär 
25% av varje, 2,5 kg
lev.art.nr. 480335 

13150/PÅS

Mango 
art.nr. 40040
Fryst, tärnad, 
2,5 kg, Peru
lev.art.nr. 481235 

12250
/PÅS
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T R E N D R A P P O R T

När hälsan allt oftare prioriteras ökar 
efterfrågan på renare måltider och 
produkter. Gästerna vill veta vad 
deras mat innehåller, hur och var den 
producerats. De vill se bra mat gjord på 
rena råvaror med mycket näringsämnen. 
Välj frukt och grönsaker, fibrer och 
fullkorn, närproducerat och nyskördat. 

BRA MAT PÅ
RENA RÅVAROR

Kombinera hälsa och hantverk genom 
att laga egna burgare, färser och korvar, 
funkar bra för både kött och vego. Baka 
egna bröd, kakor och bullar. Gör egna 
bars, smoothies och nötblandningar. 
Låt råvarornas färger och former sätta 
sin prägel på serveringen. 



 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.



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

– Smaksättaren –

NJUT AV SOMMAREN!
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
129:50/st

152:50/st
143:50/st

133:50/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

133:50/st
133:50/st

Rena råvarorger ärlig smak!
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OLIVOLJA ARMONIA 3 L
Mild och gräsig olivolja gjord på Picual 
(30%) och Arbequina (70%).
ART 69788
1x3 liter.
Pris/förp 377:85
Pris/liter                    12595

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
1x5 kg     9895

DIJONSENAP 2 KG
En klassisk dijonsenap som bara består av 
senapsfrön, vinäger och havssalt
ART 77343
1x2 kg     11495

CIDERVINÄGERSENAP 2 KG
En grovkornig senap av fransk typ som är 
oumbärlig vid tillagning av såser, kalla som 
varma. Lämpar sig speciellt bra till fisk.
ART 77344
1x2 kg     14495

TARTUFO CITRON 85 G
En kärna av Limoncellocrème täckt av 
citronglass och fint hackad maräng.
ART 56405
12x85 g
Pris/frp 186:00
Pris/dessert              1550

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
Pris/frp 519:00
Pris/dessert              2595

HALLON VALNÖT FÄRSKOST  
I GLAS 49 G
Minidessert i glas med krämig färskost, 
halloncoulis och honungsrostade valnötter. 
Dessertglasen är förpackade om 8 glas/
frigolitbox. Varje kartong innhehåller 6 
boxar.
ART 51741
2x24 glas
Pris/frp 1053:60
Pris/dessert              2195

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

ART NR. PRODUKT PRIS

70737 BBQ & Grill Mesquite 86,50 kr
70734 Chili Explosion 88,50 kr 
37088 Chicken & Steak 86,50 kr 
37089 Coriander & Chili 88,50 kr 
70736 Roasted Garlic & Pepper 93,50 kr
70733 Rock Salt 48,50 kr
70731 Tellicherry Black Pepper 95,50 kr

Vår smakguide lotsar dig genom grönsaksdjungeln och presenterar råvarornas bästa smakkompisar.
kolLA in vår SmAkguIdE!

SANTAMARIAFOODSERVICE.SE
Du hittar den på:

Missa inte att

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 + kvarnar_GH6.indd   1 2020-05-08   09:40
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 Tagliatelle 

art.nr. 73242
5 kg
lev.art.nr. 693821  
x-pris 324.75/KRT

6495
/KG
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Ä lskade drake

Dragonblad i vinäger
Art 87059. Avrunnen vikt 1 kg.
Välrensade dragonblad i
vinäger. Ett måste vid tillagning
av en klassisk bearnaise.
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Recept och mycket mer hittar  
ni på orklafoodsolutions.se

Pump up the pie! 
Felix® matpajer - nu ännu godare!
För att få en godare smak och ett mer 
hemlagat utseende på Felix® stora mat-
pajer, har vi nu förbättrat recepten. I sam-
band med detta, tog vi även hjälp av några 
duktiga matkreatörer utifrån som kom 
förbi och hjälpte oss med pimpet. Det  
blev så bra att vi nu har svårt att välja  
vilket pimp vi vill dela med oss av!  
 
Hitta mer inspiration och recept  
genom att besöka vår hemsida på 
orklafoodsolutions.se.  
 
Som ni säkert redan känner till är  
Felix® matpajer helt palmoljefria och  
innehåller svenska ägg från frigående 
höns. Som  alltid bakar vi dem i Dalarna.

Felix® Västerbottenpaj med  
broccoli, bottarga och hasselnötter

Västerbottenpaj 
4 st à 1,37 kg (odelad) 
art nr 26100 
686:00/kart 

171:50/st 

Lax & Spenatpaj 
4 st à 1,37 kg (6 bitar) 
art nr 26098 
522:00/kart 

130:50/st 

Grönkål & Fetaostpaj
4 st à 1,37 kg (6 bitar) 
art nr 26091 
518:00/kart 

129:50/st

Ost & Skinkpaj 
4 st à 1,37 kg (6 bitar) 
art nr 26097 
466:00/kart 

116:50/st

Felix® Lax & Spenatpaj  
med vårpesto och  
sparrissallad

SURF ’N TURF med  
Felix® Ost & Skinkpaj,
syltade kantareller, 
stenbitsrom, hängd  
gräddfil och örter



Sommar-
servering

Bjud semesterfirare på 
sköna matupplevelser

Njut av 
alkoholfritt vin!

BrS Lilla Hörna serverar 
– färsk fisk direkt från havet

T E M A

Recept och mycket mer hittar  
ni på orklafoodsolutions.se

Pump up the pie! 
Felix® matpajer - nu ännu godare!
För att få en godare smak och ett mer 
hemlagat utseende på Felix® stora mat-
pajer, har vi nu förbättrat recepten. I sam-
band med detta, tog vi även hjälp av några 
duktiga matkreatörer utifrån som kom 
förbi och hjälpte oss med pimpet. Det  
blev så bra att vi nu har svårt att välja  
vilket pimp vi vill dela med oss av!  
 
Hitta mer inspiration och recept  
genom att besöka vår hemsida på 
orklafoodsolutions.se.  
 
Som ni säkert redan känner till är  
Felix® matpajer helt palmoljefria och  
innehåller svenska ägg från frigående 
höns. Som  alltid bakar vi dem i Dalarna.

Felix® Västerbottenpaj med  
broccoli, bottarga och hasselnötter

Västerbottenpaj 
4 st à 1,37 kg (odelad) 
art nr 26100 
686:00/kart 

171:50/st 

Lax & Spenatpaj 
4 st à 1,37 kg (6 bitar) 
art nr 26098 
522:00/kart 

130:50/st 

Grönkål & Fetaostpaj
4 st à 1,37 kg (6 bitar) 
art nr 26091 
518:00/kart 

129:50/st

Ost & Skinkpaj 
4 st à 1,37 kg (6 bitar) 
art nr 26097 
466:00/kart 

116:50/st
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med vårpesto och  
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stenbitsrom, hängd  
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BRS LILLA HÖRNA SERVER AR

FÄRSK FISK 
DIREKT FRÅN HAVET

Brs Lilla Hörna är en del av ett familje
företag tillsammans med Bröderna 
Samuelssons fiskexport som driver 
grossistverksamhet och fiskbutik. 
Konceptet är att servera färsk fisk 
och skaldjur till humana priser i en 
miljö där alla ska känna sig välkomna. 
Förutom mat och dryck bjuds det 
ibland också på quiz och musik från 
trubadurer. Värme och kärlek är 
starka värdeord för hörnan.

HEMTREVLIG STÄMNING
AnnaCarin driver restaurangen för 

tredje året och har tillsammans med 
sin personal gett stället en ny profil.

– Det har blivit en mer hemtrevlig 
stämning, ny meny och rätter med lite 
högre standard. Idag har till exempel 
flera av våra kockar utbildning från 
Grythyttan. Jag har lyckats få hit 
riktigt bra personal som jag arbetat 

med tidigare, människor som ställer 
upp för både gäster och varandra, det 
bidrar mycket till den sköna, familjära 
stämningen, berättar hon.

FÄRSKA MATUPPLEVELSER
Kökets råvaror kommer till stor 
del direkt från havet via Smögens 
fiskauktion som ligger i samma hus. 
Kortare transport är svår att få till 
vilket gör att färskheten är oslagbar. 

– Vår fish and chips är gjord på färsk 
fisk med en krispig pankopanering, 
det är stor skillnad och den ger en helt 
annorlunda matupplevelse jämfört 
med alternativen i frysdisken, säger 
AnnaCarin. Andra populära rätter är 
fisksoppa med currybas, Moules frites 
och kräftor som kokats i kökets speci
alkryddade lag. Klassisk skaldjurstall
rik med romsås, aioli och nybakt bröd 
är också en stor favorit bland gästerna.

SOMMAR MED HÖGTRYCK
Restaurangen har som mål att vara 
öppen året runt, under lågsäsong 
på lunch, helger och för de som vill 
abonnera. 

– Vi har väldigt mycket ortsbor som 
gäster. Alla typer av människor som 
umgås över generationsgränserna 
och det är himla mysigt. ”Stammisar” 
kan köpa ett glas med sitt namn på 
och hänga det här, berättar Anna
Carin. Under högsäsongen, mellan 
april och september, ökar tempot 
och det kommer vanligtvis mycket 
turister och båtfolk – norrmän, tyskar, 
engelsmän och italienare. 

– Många av våra gäster återvänder 
till oss år efter år, för att de trivs, gillar 
maten och får bra service. Vi försöker 
komma ihåg dem alla och hälsa dem 
välkomna tillbaka, det brukar vara 
mycket uppskattat, säger hon.

Ett stenkast från den populära Smögenbryggan ligger BrS Lilla Hörna. Här serveras 
läckerheter från havet i en hemtrevlig och familjär miljö. Under sommaren köar 

turisterna för att få njuta av färsk fisk och nykokta skaldjur. Anna-Carin Fahlgren, 
restaurangchef, berättar mer om deras verksamhet.

- Någonstans i Sverige -

Upptäck vår webshop på svenskcater.se28

TEMA • SOMMARSERVERING
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 Grosshandlarn nr. 12 | Kampanjveckor 4952 FESTLIGT NYÅRSFIRANDE

Använd sunt förnuft. Undersök dina förutsättningar, 
fyll på med fakta om platsen och vilken typ av gäster 
som kommer att besöka er och vad de förväntar sig. 
Men våga också göra din egen grej.

Lyssna på gästerna. Fråga vad de vill se på menyn. 
Det ger en god grund för att ta fram attraktiva rätter 
som säljer bra men också idéer om hur menyn kan 
utvecklas och överraska.

Skapa god stämning. Var mänsklig och visa dina 
gäster omtanke. Skapa en mysig och god stämning 
som gör att gästerna känner sig välkomna. Då kommer 
de tillbaka.  

ANNA-CARINS TRE TIPS 
för dig som vill driva 
sommarservering.

BRSLILLA
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Salt & Pepparset

49 kr
ord. pris 58 kr
65211

Bordsstativ

569 kr
ord. pris 725 kr
78239

Paris stol, 2 st

1239 kr
ord. pris 1590 kr
78578

Bordsskiva

599 kr
ord. pris 765 kr
78579

Smörskål

19 kr
ord. pris 32 kr
20222

Brödkorg

29 kr
ord. pris 33 kr
89002

Notbricka

49 kr
ord. pris 59,50 kr
65468

Menyhållare

39 kr
ord. pris 49,50 kr
65245

Ljuslykta, 2 st

49 kr
ord. pris 65 kr
37508

Bestickkorg

49 kr
ord. pris 65 kr
89010

Salt/Pepparströare

49 kr
ord. pris 58,50 kr
65216

Smörskål

29 kr
ord. pris 34 kr
27501-S

Brödkorg

39 kr
ord. pris 54 kr
89066

Notpärm

49 kr
ord. pris 69 kr
65467

Menypärm

59 kr
ord. pris 76 kr
65483

Ljusstake

169 kr
ord. pris 220 kr
31117

Bestickkorg

99 kr
ord. pris 126,50 kr
89099

Pris för helt kit, 
2 stolar + bord:

1514 kr
ord. pris 2044 kr

art. 89920

Bordsstativ

359 kr
ord. pris 455 kr
78186

Valencia stol, 2 st

649 kr
ord. pris 824 kr
78224

Bordsskiva

599kr
ord. pris 765 kr
78644

merxteam.com

Rusta upp uteserveringen -
Kampanjpris vid köp av hela set!

Pris för helt kit, 
bordstillbehör:

268 kr
ord. pris 362 kr

art. 89921

Pris för helt kit, 
2 stolar + bord:

2282 kr
ord. pris 3080 kr

art. 89922

Pris för helt kit, 
bordstillbehör:

472 kr
ord. pris 638 kr

art. 89923
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MARINERADE 
SEMITORKADE 
TOMATER
med oregano och vitlök

1000 g Frigodan semitorkade tomater

Marinad:
2 msk socker 
2 tsk salt 
½ dl vitvinsvinäger 
3 dl olja 
2 msk Ardo oregano 
40 g Ardo tärnad vitlök 
nymald svartpeppar
2 msk citronjuice

Gör så här

Ingredienser

Låt tomaterna tina helt. Lös upp socker 
och salt i vinägern. Blanda i resten av 
ingredienserna till marinaden. Vänd ner 
tomaterna i marinaden, servera direkt.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Semitorkad 
tomat

art.nr.  11030 
Fryst, 1 kg

lev.art.nr.  809087  

 87 95 
/ PÅS
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 Ta chansen att visa hur mycket bra 
mat och matkultur det finns att 
upptäcka i vårt land. Förutom att 
servera på er egen restaurang kan 
ni sam arbeta med lokala aktörer 
och tillsammans förhöja era gästers 
upplevelser. 

Några tips på samarbeten
Campingplatser och stugbyar – gör 
färdiga paket för grillning med 
korvar, burgare, grillspett, fisk i paket, 
marinerat fläskkött, grönsaker och 
olika tillbehör.

Glamping – lyxig camping i större 
tält med riktiga sängar, även det en 
växande trend. Erbjud en trerätters-
meny av fina lokala råvaror och 
servera den på plats. 

Bjud semesterfirare på
SKÖNA MATUPPLEVELSER

Småbåtshamnar – sälj färdiga fru-
kost paket till båtfolket på morgonen.

Badplatser – på många ställen finns 
kiosker som säljer glass och godis. 
Kanske kan ni leverera fika, mackor 
och sallader till dem. 

Turistattraktioner – leverera mat till 
deras servering och färdigpackade 
matsäckar för eventuella dagsturer.

Mindre hotell – låna ut personal och 
ge dem möjlighet att höja standarden 
på sin mat.

Fiskeplatser – hjälp fiskaren att 
tillaga dagens fångst, eventuellt 
som workshop.

Skogsvandring – har du goda kun-
skaper i furagering, att leta mat i 

det vilda? Ta med gäster ut i skogen, 
plocka svamp och ätbara växter, visa 
sedan hur de kan användas i mat.

Lokala producenter – köp in och 
servera deras produkter, kanske 
också sälja vidare. Till odlare med 
gårds butiker kan ni erbjuda hjälp att 
förädla deras råvaror.

Egna aktiviteter – om er verksamhet 
har rätt förutsättningar kan ni fixa 
egna aktiviteter där små sällskap 
naturligt håller avstånd typ femkamp, 
bangolf eller poängpromenad.

Syns i sociala media – fotografera 
er mat och era produkter i den 
svenska sommarmiljön, använd 
#hemester och #svemester för att 
tagga era inlägg. 

I år kommer fler än vanligt att tillbringa sin semester i Sverige. Att skippa 
utlands resor och istället stanna hemma, njuta av naturen och upptäcka 

sevärdheter i sin närhet är en trend som växt de senaste åren, men nu gör 
coronapandemin trenden till norm. 

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 32
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Njut av primörer som sparris, sockerärtor och små 
tomater i olika färger. Salladsblad som frisé, roman 
och lollo rosso. Späda morötter, knipplök och 
rädisor, dessa fungerar också att servera ljumna i 
salladen precis som färsk potatis. Färska örter som
timjan, oregano och basilika sätter extra krydda. 

Fräscht och nyskördat

Låt dina gäster koppla av med en god fika i solen 
och njuta av klassiska bakverk, gärna hembakta. 
Smaker som känns välbekanta, är fyllda av minnen 
och drömmar om den idylliska svenska sommaren.

Kom ihåg för
sommarservering!
Speciella tider kräver speciella åtgärder, håll 
dig uppdaterad och följ Folkhälsomyndighet-
ens föreskrifter så slipper ni både smittsprid-
ning och andra tråkiga påföljder.  

Endast bordsservering – detta gäller även 
för uteservering.

Håll avstånd – placera bord och stolar så att de står 
glest. Se till att sällskapen inte flyttar allt för nära 
varandra.

God hygien – städa noga och torka av bord och 
stolar mellan varje sällskap.

Styr upp köer – visa vilket avstånd de köande vid 
entré, kassa och toalett bör hålla genom linjer på 
golvet, stenar på marken eller lite färgglada prickar 
att stå på. 

Extra utrymme – på många ställen finns möjlighet 
att ansöka om tillfälligt utökad ute servering. Kolla 
med din kommun.

Nu när många svenska råvaror är ny-
skördade och smakar som bäst är det läge 
att erbjuda era gäster ett sortiment av riktigt 
fräscha sallader. Det kan vara hela måltider, 
små mellanmål eller större komplement till 
familje middagen – alla kan så klart anpassas 
till take away. 

Sommarfika 
med hembakt!

• Sockerkaka med vinbär • Rabarberpaj med 
vaniljvisp• Knäckiga mandelflarn• Prinsesstårta med 
marsipanros• Gräddtårta med 
färska bär• Kardemummaskorpor• Krämfyllda biskvier• Mazariner med glasyr• Nöt- eller kokostoppar• Sju sorters småkakor

• Vaniljhjärtan• Rulltårta med 
smörkräm• Wienerbröd med 
jordgubbar

För de som hellre vill äta 
bullar i bersån, småkakor 
vid stranden eller tårta på 
terrassen kan du erbjuda 
speciella påsar eller paket 
med en blandning av söt
saker till saft och kaffe.  



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

ÄNTLIGEN ALKOHOLFRIA VINER 

MED HÖG  
KVALITET!
Nu kan fler upptäcka de rika smakerna från franska vingårdar, helt utan  
alkohol. Le Petit Béret erbjuder alkoholfria viner av mycket hög kvalitet. 

– Perfekta alternativ för de som vill leva nyktert och den växande målgruppen 
flexidrinkers, säger Magnus Hedman, VD, Béret Scandinavia AB.

Le Petit Bérets produkter tillverkas 
i Frankrike, där är de störst bland 
alkoholfria viner och säljer närmare 
6 miljoner flaskor per år. Den mång
faldigt prisbelönade master somme
liern Dominique Laporte säkerställer 
att produkternas smak och kvalitet 
håller absolut premiumklass. 

– Som exempel deltog vi med vår 
mousserande Muscat i ProWines 
blindtest av de bästa vinerna 2019, 
men utan att uppge att den var 
alkohol fri. Vinet hamnade på plats 63 
och blev det första alkoholfria vinet 
på topp 100, berättar Magnus. 

Vinerna tillverkas genom en unik 
process och stort hantverk. Druvorna 
skördas innan de är mogna för att 
hålla nere sockerhalten, sedan kokas 
de i omgångar till en juice. Allt sker 
utan jäsning. Av skal och kärnor 
görs ett te som tillsammans med 
naturliga smakämnen blandas med 
juicen. Sedan pastöriseras drycken 
istället för fermenteras, vilket gör den 
naturligt smakrik och helt alkoholfri 
från början till slut.

Fler väljer alkoholfritt 
– Hälsotrenden växer ständigt, 

idag tränar människor mycket, tar 
naturliga kosttillskott och läser 
på hur kroppen påverkas av mat 
och dryck. De tilltalas av våra rena 
produkter, säger Magnus. De som 
förr avstod från alkohol gjorde det 
ofta på grund av sjukdom, graviditet 
eller bilkörning. Nu väljer allt fler 
alkoholfritt för att öka sitt välmående 
och få bättre balans i livet, speciellt 
bland yngre. 

– Vi ser också många som ibland 
vill kunna gå på en middag och njuta 
av en god dryck som kompletterar 
maten, men ändå kunna köra hem 
och vara i god form dagen efter, säger 
han.

Passar alla tillfällen 
I sortimentet finns alkoholfria viner 
för alla tillfällen. Flera röda och vita 
viner speciellt framtagna för att passa 
ihop med olika typer av mat. Men 
också mousserande och rosé som 
passar till fördrink och mingel. 

– Nu till sommarens uteserveringar 
rekommenderar jag Blanc des Blancs, 
ett torrt mousserande vin, vår mousse
rande rosé eller vår stilla rosé, den är 
helt fantastisk, avslutar Magnus.

VIN FRÅN  
Le Petit Béret

• 0,0 % alkohol

• Ej dealkoholiserat

• Låg sockerhalt

• Fritt från sulfiter och  
konserveringsmedel

• Kalorisnålt

• Fritt från jäsning

• Veganvänligt

• Halal-certifierat

• Ekologiskt (delar av 
sortimentet)
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UTAN ALKOHOL!

HALLONLEMONAD
Rör runt i en stor karaff med stora 
isbitar, färska hallon och limeklyftor.

20 cl limejuice
10 cl sockerlag
20 cl hallonpuré

Toppa med La Petit Béret 
– Rosé.

FRÄSCHA
SOMMARDRINKAR
Tre fruktiga drinkar framtagna av bartendern Alexander Stefan.

PASSIONSFRUKTSMOJITO
Byggs i ett highballglas med krossad is 
och garneras med mynta.

3-6 stora myntablad
2 cl passionsfruktspuré
2 cl sockerlag
4 cl limejuice

Toppa med mousserande La Petit Béret 
– Muscat D'Aqui.

ÄPPELBÅL
Rör runt i en stor karaff med 
stora isbitar, färska äppel- och 
citronskivor.

20 cl citronjuice
10 cl sockerlag
40 cl äppeljuice

Toppa med Le Petit Béret 
– Blanc de Blancs.

Byggs i ett highballglas med krossad is 
 Muscat D'Aqui 

art.nr. 104480
 Mousserande, Muscat d'Aqui, 

Alkoholfri, 75 cl 
lev.art.nr. 1400383  

  75    95
/  FL  

Rosé
art.nr. 104486 

Mousserande Rosé, 
Alkoholfri, 75 cl

lev.art.nr.  1400116  

  75  95
/  FL

Blanc de Blancs
art.nr. 104481 

 Mousserande Blanc de Blancs, 
Alkoholfri, 75 cl 

lev.art.nr. 1400413   

  75    95 
/FL
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

SAMORDNADE 
TRANSPORTER

– MINSKAR KOSTNADER OCH NEGATIV KLIMATPÅVERKAN 

Experten tipsar

Från sina lokaler i Helsingborg sam
ordnar KlimatTransport leveranser 
över hela landet. 

– Varorna kommer till oss i fulla 
bilar från varje enskild leverantör och 
producent. Istället för att var och en av 
dem ska skicka många mindre kollin 
ut till Svensk Caters kontor så lastar 
vi om varor från olika leverantörer 
på bilar som sen går ut fulla till 
respektive kontor. 

Denna effektiva lösning minskar 
både transporter och negativ klimat
påverkan. Bilarna som används drivs 
dessutom till största del på HVO 
(biodiesel) och elbilar testas nu för 
framtidens transporter. 

Noggrann hantering 
Varje vecka handlar det om ca 
200–230 pallar fryst och 200–300 pal
lar kylt. Det kylda ska oftast hålla en 
temperatur på 24°C och det frysta på 
18°C. KlimatTransport mäter alltid 
att godset håller rätt temperatur vid 
ankomst och deras lokaler har zoner 
tempererade efter olika behov. 

– Det är viktigt att godset håller rätt 
temperatur både hos oss och vid last
ning. Om det är varmt ute kan vissa 
av lastbilarnas skåp behöva kylas för 
att de ska hålla rätt temperatur ända 
fram till Svensk Cater egna kyl och 
frysrum. Allt för att vi ska kunna 
garantera en helt säker transport.

Svensk Cater har ett stort antal leverantörer över hela världen och 
alla deras produkter behöver distribueras ut till de lokala kontoren. 

Det tar Klimat-Transport hand om.

KEVIN STAAF
• Logistik och transportplanerare på 

KlimatTransport 

• Har även arbetat som lagerarbetare inom 
företaget

• Planerar kyl och frystransporter från både 
svenska och utländska leverantörer till bland 
annat Svensk Caters kontor runt om i landet.

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Behåll kylan i sommarvärmen
– tre råd till restauranger 

• Inspektera godset så att allt är 
intakt vid leverans och mät alltid 
temperaturen. 

• Placera varorna i kyl eller frys så 
snabbt som möjligt. Var också 
snabb med att stänga dörrarna.

• Kontrollera regelbundet att er 
utrustning fungerar korrekt och 
håller rätt temperatur.
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RÅVARA i fokus Få saker signalerar svensk sommar lika starkt som 
jordgubbar. Bären är en korsning mellan två smultron 
och kallades förr ananassmultron på grund av sitt 
latinska namn Fragaria × ananassa. I Sverige har 
de odlats i större skala sedan 1920-talet. Det finns 
många sorter med olika egenskaper som färg, smak, 
grad av sötma, saftighet, mogningstid och hållbarhet. 
De innehåller järn och är rika på både fibrer och 
C-vitamin. Förutom att vara en populär smak i glass, 
sylt, saft, bakverk och desserter av alla dess former 
kan jordgubbar också användas i matlagning.

• Fint delade i salsa med mango och jalapeño 
eller chili och mynta

• Skivade till varm brie, chèvre eller mozzarella

• Som smaksättare i honung, vinäger 
och vinägrett eller...

• ... drycker som snaps, iste och likör

• Kryddade med basilika, balsamico och 
svartpeppar

• Muddlade med mynta i somrig mojito

• I sallad med avokado, tomater och rostade 
nötter

• Som tillbehör till carpaccio med galiamelon 

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

MÅNADENS NYHET

Franska viner för 
alla tillfällen. 
100% alkoholfria!
Le Petit Béret erbjuder ett nyanserat sortiment av alkohol-
fria viner med få kalorier och låg sockerhalt – helt fria från 
jäsning, sulfiter och konserveringsmedel. Mer info finns hos 
din Svensk Cater-kontakt och på lepetitberet.se.

Nyhet hos Svensk Cater 

Sommelieren tipsar!
ROSÉ GRIS EKO
Vackert grenadinskimrande utseende. Fruktig doft med 
vinbärstoner blandas med intensiva och charmiga aromer av 
körsbär, hallon och grapefrukt. Även smaken är fruktig med 
härliga toner av citrus som adderar friskhet och längd. 

Passar utmärkt som aperitif men också till fisk, räkor, 
kyckling och hetare rätter. Serveras bäst vid 8–10°C.
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NYHET! ARLA® PRO 
KONCENTRERAT SMÖR 100 %   

1,8 kg I Art nr: 10435

ARLA BREGOTT® 
NORMALSALTAT 75 %   
2 kg I Art nr: 62138

ARLA® PRO 
MOZZARELLA SKIVAD 22 %   

1 kg I Art nr: 88681

ARLA® PRO 
CHEDDAR SKIVAD 32 %   
900 g I Art nr: 85091

ARLA® PRO 
SARA SKIVAD 26 %   

900 g I Art nr: 99735

ARLA® PRO 
LAGRAD CHEDDAR 

SKIVAD 35 %   
1 kg I Art nr: 97855

ARLA LATTE ART® 
EKOLOGISK 2,6 %   
1 lit I Art nr: 65644

NYHET! ARLA® PRO 
RIVEN OST 28 %   

2 kg I Art nr: 104036

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.

ARLA KO PRÄST® 
SKIVAD OST 31 %   

750 g I Art nr: 47326

104,95 kr  
/kg

67,95 kr  
/kg

13,95 kr  
/lit

60,95 kr  
/kg

75,95 kr  
/pkt

80,95 kr  
/st

67,95 kr  
/pkt

101,95 kr  
/pkt

90,95 kr  
/pkt

20093_ArlaPro_Grosshandlarn_nr6_210x297mm.indd   1 2020-05-07   10:47
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25Ost, ägg & mejeri

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

11995
/HINK

 Cocktailmozzarella 
art.nr. 59849
1 kg, Italien
lev.art.nr. CO348 

8495
/ST

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

8995
/ST

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

5495
/PÅS

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

15995
/KG

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

4995
/PÅS

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

5295
/PKT
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25 Ost, ägg & mejeri

ÄGG FRÅN SVENSKA 
FRIGÅENDE HÖNS

www.kronagg.se

FLYTANDE VITA
1 kg. Artnr: 2003
5 kg. Artnr: 3003

FLYTANDE GULA
1 kg. Artnr: 2006
5 kg. Artnr: 3004

22,95 KR/KG

114,75 KR/ST

53,50 KR/KG

267,50 KR/ST

24,95
KR/KG

56,50
KR/KG

FRIGÅENDE LÖSVIKT
12,6 kg. 200 st/dfp. 
 Artikelnr: 346210

326,97 KR/KRT

25,95 KR/KG

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

8995
/KG

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

8995
/KG

Halloumi 
art.nr. 99468
200 g
lev.art.nr. 30-8002 

1795
/PKT
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Oliver Halkidiki
Vikt: 2 x 8 (5) kg

Art nr: 77742 | Svensk Carter: 43824

Halloumi Original
Vikt: 8 x 750 g

Art nr: 97487 | Svensk Carter: 89815

Oliver Kalamon, urkärnade
Vikt: 2 x 8 (4) kg

Art nr: 77030 | Svensk Carter: 43591

Olivolja Original Extra Virgin
(Pet) Vikt: 4 x 5 l

Art nr: 67794 | Svensk Carter: 35477

Feta Taverna
Vikt: 4 x 3,4 (2) kg

Art nr: 97624 | Svensk Carter: 38290

Halloumiburgare (10 x 75 g)
Vikt: 14 x 750 g

Art nr: 97583 | Svensk Carter: 75143

10295/pkt 8750/pkt

8450
/kg 5495

/kg 8595
/kg

6650
/liter

LYCKAS MED DIN TAKE AWAY 
OCH GE DINA GÄSTER 

EN SMAK AV MEDELHAVET

Fontana_Svensk Cater Grosshandlarn_nr6_A4.indd   1 2020-05-08   12:43



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25 Ost, ägg & mejeri

Oliver Halkidiki
Vikt: 2 x 8 (5) kg

Art nr: 77742 | Svensk Carter: 43824

Halloumi Original
Vikt: 8 x 750 g

Art nr: 97487 | Svensk Carter: 89815

Oliver Kalamon, urkärnade
Vikt: 2 x 8 (4) kg

Art nr: 77030 | Svensk Carter: 43591

Olivolja Original Extra Virgin
(Pet) Vikt: 4 x 5 l

Art nr: 67794 | Svensk Carter: 35477

Feta Taverna
Vikt: 4 x 3,4 (2) kg

Art nr: 97624 | Svensk Carter: 38290

Halloumiburgare (10 x 75 g)
Vikt: 14 x 750 g

Art nr: 97583 | Svensk Carter: 75143

10295/pkt 8750/pkt

8450
/kg 5495

/kg 8595
/kg

6650
/liter

LYCKAS MED DIN TAKE AWAY 
OCH GE DINA GÄSTER 

EN SMAK AV MEDELHAVET

Fontana_Svensk Cater Grosshandlarn_nr6_A4.indd   1 2020-05-08   12:43

PRÉSIDENT 
CHÈVRE
1 kg. Ursprung: Frankrike
Art nr: 97022

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

GALBANI  
MOZZARELLA 
COCKTAIL
1 kg. Ursprung: Italien
Art nr: 42109

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.  
Rumstemperera osten före användning för bästa smak.  
Recept och inspiration på storhushall.skanemejerier.se

77,95:–/kg

118,95:–/kg 46,95:–/kg 78,95:–/kg
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25Ost, ägg & mejeri

INSPIRATION OCH RECEPT HITTAR DU PÅ PHILADELPHIA.SE

4 ANLEDNINGAR ATT 
BAKA MED
PHILADELPHIA
1

2
3

4

DEN GODA SMAKEN:
Otroligt god precis som den är, och lyfter smaken
i alla dina bakverk. 

GENERÖS KRÄMIGHET: 
Philadelphias konsistens gör att dina vetedegar

blir saftigare, pajdegarna smidigare och smeten
till dina muffins krämigare och så vidare.

HELT NATURLIGT:
Philadelphia görs på grädde och mjölk,

naturliga smaksättare, vegetabilisk
konsistensgivare och bakteriekultur. 

MÅNGSIDIGHETEN:
En ingrediens – obegränsade möjligheter! Det 
minskar svinnet och effektiviserar arbetet i köket. 

Philadelphia SvC Grosshandlarn#6 180x124.indd   1 2020-05-07   14:18

Helt Ärligt är en serie matprodukter som alla innehåller ägg från svenska frigående höns inomhus. 
Ägg, både gulan och vitan, innehåller högkvalitativt protein och är ett klimateffektivt livsmedel. Förutom protein 
innehåller ägget också en mängd andra viktiga näringsämnen. En Helt Ärligt produkt ska alltid vara producerad 
i Sverige, innehålla så mycket svenska råvaror som möjligt och med en ambition att hålla ingredienstexten kort.

SVENSKTILLVERKAD PROTEINBAR
BASERAD PÅ SVENSKA ÄGG

www.heltärligt.se www.kronagg.se

UTAN TILLSATT SOCKER             UTAN PALMOLJA             GLUTENFRI             LÅGLAKTOS

PROTEINBAR HALLON
55 g/st • 20 st/krt • Artikelnr: 89932

PROTEINBAR KOKOS
55 g/st • 20 st/krt • Artikelnr: 103966

PRIS:
15,50:-/st

310:-/kartong

PROTEINBAR SALT KOLA
55 g/st • 20 st/krt • Artikelnr: 89944

CHICAGO-BRÖD (57 g)
96 st per kartong
Art nr 3127
SC Art nr 57137

BAGUETTE 26 cm (125  g)
56 st per kartong
Art nr 214655
SC Art nr 93795

KANELKNUT,  
STYCKPACKAD (100 g)
18 st per kartong
Art nr 70472
SC Art nr 46003

WIENERBRÖD MED  
VANILJ (80 g)
60 st per kartong
Art nr 59401
SC Art nr 4545

KORVBRÖD (27 g)
168 st per kartong
Art nr 3102
SC Art nr 57006

BALDER (400 g)
20 st per kartong
Art nr 4457
SC Art nr 58940

2,70
/styck

2,40
/styck

1,20
/styck

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

Favoriter  
till fika och 
take-away
Vår och värme betyder promenader och fika.  

Missa inte försäljning, ladda upp med favoriter som 

baguetter, frasiga wienerbröd och kanelknutar.  

Fyll även frysen med goda korvbröd till alla hungriga 

barn. Ta bara fram så mycket du behöver så slipper  

du svinn.

5,40 
/styck

TREHÖRNING GROV (100 g)
50 st per kartong
Art nr 778500
SC Art nr 57309

6,95
/styck

2,80
/styck

17,50
/styck

SvenskCater_GH_Nr6_210x297_Sommarservering_Mtrldag_0506.indd   1 2020-04-30   10:56
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CHICAGO-BRÖD (57 g)
96 st per kartong
Art nr 3127
SC Art nr 57137

BAGUETTE 26 cm (125  g)
56 st per kartong
Art nr 214655
SC Art nr 93795

KANELKNUT,  
STYCKPACKAD (100 g)
18 st per kartong
Art nr 70472
SC Art nr 46003

WIENERBRÖD MED  
VANILJ (80 g)
60 st per kartong
Art nr 59401
SC Art nr 4545

KORVBRÖD (27 g)
168 st per kartong
Art nr 3102
SC Art nr 57006

BALDER (400 g)
20 st per kartong
Art nr 4457
SC Art nr 58940

2,70
/styck

2,40
/styck

1,20
/styck

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

Favoriter  
till fika och 
take-away
Vår och värme betyder promenader och fika.  

Missa inte försäljning, ladda upp med favoriter som 

baguetter, frasiga wienerbröd och kanelknutar.  

Fyll även frysen med goda korvbröd till alla hungriga 

barn. Ta bara fram så mycket du behöver så slipper  

du svinn.

5,40 
/styck

TREHÖRNING GROV (100 g)
50 st per kartong
Art nr 778500
SC Art nr 57309

6,95
/styck

2,80
/styck

17,50
/styck

SvenskCater_GH_Nr6_210x297_Sommarservering_Mtrldag_0506.indd   1 2020-04-30   10:56



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25Bröd & bakverk

Take-away 
ger klirr  
i kassan!
Varför inte göra färdiga påsar med 

storsäljande matbröd, fikafavoriter 

och klassiska smörgåsar? På så vis 

underlättar du för alla som föredrar  

take-away, samtidigt som du får in

viktiga affärer. 

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

Just nu kan du  
få fina brödpåsar 

från oss. 
Prata med din  

säljare.

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

Bröd och dessert 
i sin godaste form

12,50 kr/port

15,80 kr/port

3,90 krt/st

1,85 kr/st

Amerikansk chokladtårta
Art.nr: 57209
1000 g, 149,95 kr/tårta

Polarbröd Korvtunnbröd
Art.nr: 247
85 g, 40 st/krt, 156,00 kr/krt

Cheesecake jordgubb
Art.nr: 56452
1450 g, 189,95 kr/tårta

Mobacken Cafékaka vete
Art.nr: 148
50 g, 70 st/krt, 129,50 kr/krt

Fäbodknäcke Original
Art.nr: 561
730 g, 44,95 kr/pkt

Fäbodknäcke Surdeg
Art.nr: 562
730 g, 43,95 kr/pkt
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25 Glass & Desserter

Vanilj Laktosfri 5 l
Laktosfri gräddglass med äkta  
vaniljstång. art nr 10701   

SmultronJordgubb  
Laktosfri 5 l
Laktosfri gräddglass med smultron- 
smak och smultron-jordgubbsylt.
art nr 10702  

Ljus Choklad Laktosfri  
5 l  Nyhet!  
Laktosfri ljus chokladgräddglass 
med mjölkchokladsås.  
art nr 10707

Melon Laktosfri 5 l  Nyhet! 
Laktosfri gräddglass med melon-
sylt. art nr 10708  

Laktosfri 
gräddglass
i somriga smaker!

 
239,95 kr/tråg

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

 Morotskaka 
art.nr. 100456
Fryst, precut, 
16 bit, 1,4 kg
lev.art.nr. 2408  
x-pris 120.00/ST

750
/ST

Ta en,  
ta två!

www.graysbakery.se
TEL 08-715 95 20

Kolapaj 1400 g. Chokladboll 30 g.   
Morotskaka 95 g. Cookie 50 g.

PRIS/STYCK 

10:50

COOKIE HAVRE FYLLD 
MED CHOKLAD KOLA 
ARTIKEL NR: 103212

MOROTSKAKA
ARTIKEL NR: 56188

CHOKLAD KOLAPAJ 
HASSELNÖT
ARTIKEL NR: 103946

CHOKLADBOLL 
HASSELNÖT  
SALTED CARAMEL
ARTIKEL NR: 102876

PRIS/STYCK 

6:50

Äggfri

PRIS/STYCK 

221:95

PRIS/STYCK 

5:50

Grays SvenskCater 5 2020.indd   1 2020-03-27   10:37

Följ oss på 
Instagram

@svenskcaterab

47



Skånerost  100 g
Art. nr  50655 

Skånerost  500 g
Art. nr  85664

86,50 kr/kg

KRÖGARNS KAFFE 
Vansinnigt gott kaffe och pris

ALLT BÖRJADE I EN  
KÄLLARLOKAL PÅ JYLLAND.  

 
Svend Mathiesen som hade rest runt i Sydamerika  

förälskade sig i det brasilianska guldet – Kaffe!  

Hans kaffeäventyr togs vidare hem till en källarlokal i hemstaden  
där hans fru Ellen drev businessen med stort affärssinne.  

Affärsidén var enkel, gott kaffe till förnuftiga priser! Försäljningen  
tog sådan fart att affärsrörelsen snabbt utvecklades till 34 butiker  
i hela landet. När man växt ur kostymen tog man 1963 och flyttade  
rosterianläggningen till Århus. Här har man växt och växt och finns  

fortfarande i familjens ägo, även tryggad för nästkommande generation.  
En verksamhet som idag är en av Europas modernaste, inte  

minst ur ett hållbarhetsperspektiv och med tanke på god kvalitet.

1960 202060
ÅR

BR
ASIL KAFFE IMPORT

BKI KAFFE - ROSTAT I DANMARK

(6 kg/krt)

Profilannons_SvC_P6_2020.indd   1 2020-05-11   08:13:59



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25 Dryck

Skånerost  100 g
Art. nr  50655 

Skånerost  500 g
Art. nr  85664

86,50 kr/kg

KRÖGARNS KAFFE 
Vansinnigt gott kaffe och pris

ALLT BÖRJADE I EN  
KÄLLARLOKAL PÅ JYLLAND.  

 
Svend Mathiesen som hade rest runt i Sydamerika  

förälskade sig i det brasilianska guldet – Kaffe!  

Hans kaffeäventyr togs vidare hem till en källarlokal i hemstaden  
där hans fru Ellen drev businessen med stort affärssinne.  

Affärsidén var enkel, gott kaffe till förnuftiga priser! Försäljningen  
tog sådan fart att affärsrörelsen snabbt utvecklades till 34 butiker  
i hela landet. När man växt ur kostymen tog man 1963 och flyttade  
rosterianläggningen till Århus. Här har man växt och växt och finns  

fortfarande i familjens ägo, även tryggad för nästkommande generation.  
En verksamhet som idag är en av Europas modernaste, inte  

minst ur ett hållbarhetsperspektiv och med tanke på god kvalitet.

1960 202060
ÅR

BR
ASIL KAFFE IMPORT

BKI KAFFE - ROSTAT I DANMARK

(6 kg/krt)

Profilannons_SvC_P6_2020.indd   1 2020-05-11   08:13:59

Kampanjpris  

5:50
kr/flaska 

Kampanjpris  

5:75
kr/flaska 
exkl. pant 

Art. nr. Artikel

87704 Ramlösa Profil Stilla, 33 cl PET
10496 Ramlösa Profil, 33 cl PET

Art. nr. Artikel

50849 Pepsi Regular, 30 cl EG
50854 Pepsi Max, 30 cl EG

Art. nr. Artikel

50864 Zingo, 30 cl EG
50856 7up, 30 cl EG

49

Det stora matintresset som finns hos Generation Y 
(Millennials) förs nu över till deras barn. Redan tidigt  
får de uppleva sushi, taco och kryddiga nudlar.  
Därför kan det vara dags att uppdatera er barnmeny 
med fler populära rätter. Mer vegetariskt och 
nyttigt, mindre salt och socker. Låt barnen testa 
smaker genom att servera grönsaker med 
olika dippsåser. Låt dem få göra egna val 
av tillbehör, till exempel fullkornspasta 
med korv, färssås eller kyckling. Ni 
kan också erbjuda mindre portioner 
av de vanliga rätterna så att alla i 
sällskapet kan äta samma mat.

UPPDATERAD 
BARNMENY

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



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25Dryck

13,95kr
KR/ST

EXKL MOMS 
OCH PANT

VILKA VIIINGAR
PASSAR DIG?

ARTNR: 61265

Staropramen   
Art. nr 20907

5% 50cl EG
20 st/kolli

The Spirit of Prague

KAMPANJPRIS

kr/flaska

17:95

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

KAMPANJPRIS

kr/flaska

11:50 BESÖK VÅR 
WEBBSHOP!

SVENSKCATER.SE

 • Flera smarta funktioner

 • Användarvänlig design

 • Underlättar dina inköp

50



DRICKBART
ERBJUDANDEN OCH NYHETER



absolut mixt - for that summer feeling!

ABSOLUT MIXT 
RASPBERYY & LEMON 

ART.NR. 96748
KAMPANJPRIS: 16.95 SEK/ST 

ABSOLUT MIXT 
GUARANA & PINEAPPLE 

ART.NR. 98861
KAMPANJPRIS: 16.95 SEK/ST

ABSOLUT MIXT 
BLUEBERRY & LIME 

ART.NR. 96015
KAMPANJPRIS: 16.95 SEK/ST

ABSOLUT MIXT 
CLOUDBERRY & APPLE 

ART.NR. 97197
KAMPANJPRIS: 16.95 SEK/ST

Minttu Cool Mint Choco är en ny klassiker  
som serveras kyld direkt från burken. 

Minttu Cool Mint Choco smakar fräsch 
mjölkchoklad med ett stänk av mint. 

Ingredienserna är helt naturliga  
och består av mjölk, certifierad kakao  

och äkta pepparmynta.

NU HAR VI 
ÄNTLIGEN 
LANSERAT 

MINTTU COOL 
MINT CHOCO!

MINTTU COOL MINT CHOCO 
ART.NR. 103772

KAMPANJPRIS 21.95 SEK



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 6 KEGES | kampanjveckor 23–25 Drickbart

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
9,50:-/flaska

53

COLD BREW + CAVA
Häll i två tredjedelar cava,  
en tredjedel Cold Brew och fyll  
på med en halv tesked honung.
 
 · Cold Brew
 · Cava
 · 1/2 tsk flytande honung

LILLA MY
Fyll glaset med is och häll på  
ICE Coffee nästan hela vägen upp.
Toppa med mintu och dekorera  
med en myntakvist.

 · 1 ICE Coffee
 · 4 cl mintu
 · isbitar
 · myntakvist



Drickbart

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

Svenskt suröl bjuder på

FRUKTIGA SMAKER

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

De senaste åren har trenden med suröl växt stadigt. 
Ölet framställs genom spontanjäsning eller med hjälp 
av tillsatta bakterier vilket gör att det utvecklar en 
karaktäristisk syrlig smak. Ibland tillsätts frukt och bär. 
Traditionen kommer ursprungligen från Belgien men 
har spridit sig över Europa och till Nordamerika. Idag 
experimenterar allt fler svenska hantverksbryggerier 
med suröl och tar fram spännande smaker med härligt 
intensiva färger.

Just nu syns suröl med smak av lime, apelsin, päron, 
hallon, blåbär, körsbär, jordgubbar, svarta vinbär och 
tropiska frukter som mango, ananas och passionsfrukt. 
Utbudet är stort och det finns många sorter att prova,  
att dricka som de är eller i drinkar - så kallade beertails.

Enklast är en radler, shanty eller panaché, olika namn 
på en drink där öl som blandas med läsk, ofta med smak 
av någon sorts citrus som lime, citron eller apelsin. 
Surölen kan också användas i fruktiga drinkar med gin, 
vodka, tequila, likörer och champagne eller i varianter av 
klassiska drinkar som till exempel Margarita och  
Bloody Mary. Garnera med färsk frukt och färska örter.



- Lågupplöst ( bakgrund + stora juicen)
- saknar utfall

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



JACOB’S CREEK ORGANIC CHARDONNAY 
ART.NR. 53319 | KAMPANJPRIS 56.95 SEK 

 
JACOB’S CREEK ORGANIC SHIRAZ CABERNET 

ART.NR. 53320 | KAMPANJPRIS 56.95 SEK

JACOB’S 
CREEK 

ORGANIC

 
 
 
 
 
 

Jacob’s Creek Aperitivo Spritz –  
Det mousserande vinet med en  

bittersöt twist. Addera is och en skiva 
citrusfrukt så är aperitifen klar!

JACOB’S CREEK APERITIVO SPRITZ 
ART.NR. 90557 

KAMPANJPRIS 79.95 SEK



3772_LP A4 Crafted & Timeless adv_v1.indd   1 20/11/2017   10:55

FULLER´S  
LONDON PRIDE
12 fl X 50 cl

Artnr: 55496

Pris: 21,5 kr/st (258 kr/krt)

FULLER´S  
ESB
12 fl X 50 cl

Artnr: 55498

Pris: 23,5 kr/st (282 kr/krt)



www.solera.se

Premium Indian 
Tonic Water 20 cl
Kampanjpris: 10,95:-  
Art.nr: 100690 

Light Indian  
Tonic Water 20 cl
Kampanjpris: 10,95:-  
Art.nr: 100693

Mediterranean  
Tonic Water 20 cl
Kampanjpris: 10,95:-   
Art.nr: 100832

Elderflower  
Tonic Water 20 cl
Kampanjpris: 10,95:- 
Art.nr: 100683

 

Aromatic  
Tonic Water 20 cl
Kampanjpris: 10,95:- 
Art.nr: 100691

Sicilian  
Lemonade 20 cl
Kampanjpris: 10,95:- 
Art.nr: 100830 

Premium  
Soda Water 20 cl
Kampanjpris: 10,95:- 
Art.nr: 100692

Premium 
Ginger Ale 20 cl
Kampanjpris: 10,95:-  
Art.nr: 100682

Premium  
Ginger Beer 20 cl
Kampanjpris: 10,95:- 
Art.nr: 100689

Madagascan  
Cola 20 cl
Kampanjpris: 10,95:-   
Art.nr: 100828

KÖP 6 fl.  
BETALA  
för 5 fl!



5 L Artikelnr 152777

5 L Artikelnr 152774

5 L Artikelnr 152779 5 L Artikelnr 152782 

Ca 83 % 
i vinst/såld 

slush

www.solera.se

Premium Indian 
Tonic Water 20 cl
Kampanjpris: 10,95:-  
Art.nr: 100690 

Light Indian  
Tonic Water 20 cl
Kampanjpris: 10,95:-  
Art.nr: 100693

Mediterranean  
Tonic Water 20 cl
Kampanjpris: 10,95:-   
Art.nr: 100832

Elderflower  
Tonic Water 20 cl
Kampanjpris: 10,95:- 
Art.nr: 100683

 

Aromatic  
Tonic Water 20 cl
Kampanjpris: 10,95:- 
Art.nr: 100691

Sicilian  
Lemonade 20 cl
Kampanjpris: 10,95:- 
Art.nr: 100830 

Premium  
Soda Water 20 cl
Kampanjpris: 10,95:- 
Art.nr: 100692

Premium 
Ginger Ale 20 cl
Kampanjpris: 10,95:-  
Art.nr: 100682

Premium  
Ginger Beer 20 cl
Kampanjpris: 10,95:- 
Art.nr: 100689

Madagascan  
Cola 20 cl
Kampanjpris: 10,95:-   
Art.nr: 100828

KÖP 6 fl.  
BETALA  
för 5 fl!



DEN   
SMAKSÄTTAREN?

FÄRSKPRESSAT!

3550
/ST

APELSINJUICE 
KALLPRESSAD 750ML X6 
ART. NR: 130101

CITRONJUICE 
KALLPRESSAD 750ML X6 
ART. NR: 

ÄPPELJUICE 
KALLPRESSAD 750ML X6 
ART. NR: 103105

ÄPPLE & 
INGEFÄRAJUICE 
KALLPRESSAD 750ML X6 
ART. NR: 103105

LIMEJUICE 
KALLPRESSAD 750ML X6 
ART. NR: 

SPICYSHOT 
GURKMEJA & CAYENNE 
125ML X24 
ART. NR: 101474

MOROT &  
RÖDBETSJUICE 
KALLPRESSAD 750ML X6 
ART. NR: 103361

BETASHOT 
RÖDBETA 
125ML X24 
ART. NR: 103476

PASSIONFRUKTSJUICE 
KALLPRESSAD 750ML X6 
ART. NR: 103362

3150
/ST 8750

/ST 3850
/ST

6050
/ST 3550 1250 895

/ST /ST /ST /ST4650



Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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ART. NR: 103361

BETASHOT 
RÖDBETA 
125ML X24 
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3150
/ST 8750

/ST 3850
/ST

6050
/ST 3550 1250 895

/ST /ST /ST /ST4650
61

Art.nr  Produkt  Antal/kolli 

19326  1664 Kronenbourg 5% 33 cl EG 24 st
50697 1664 Blanc Kronenbourg 5% 33 cl EG 24 st
85938 1664 Sans Alcool 0,5% 25 cl EG 24 st

12,50
kr/flaska

16,95
kr/flaska

10,95
kr/flaska

ART. NR 103658

ALC. 5%

AMBER BAY

19:50  
KR/ST  

24 ST/KOLLI

Amber Bay
är här!

Kolsyrat vatten, 

   alkohol och färsk lime.

Singha 
Art. nr:  56823 

5% 33cl EG

22,50
kr/flaska
24 st/kolli

Singha 
Art. nr:  82776 

5% 63cl EG

25,50
kr/flaska
12 st/kolli



Le Havre  
de Paix Blanc

 Kampanjpris: 62,95:-  
Art.nr: 97209

Alk: 11,5%, 750 ml

Le Havre  
de Paix Rouge

Kampanjpris: 62,95:-   
Art.nr: 972111 

Alk: 12,5%, 750 ml

Le Havre  
de Paix Rosé

Kampanjpris: 62,95:-  
Art.nr: 97208 

Alk: 12,5%, 750 ml

The Italian  
Spritz 

Kampanjpris: 71,95:-  
Art.nr: 48703

Alk: 11%, 750 ml

Los Monteros  
Cava Brut

 Kampanjpris: 61,95:-  
Art.nr: 97213

Alk: 14%, 750 ml

Dryckestips från Solera!

Grolsch  
Premium Lager
Kampanjpris: 11,95:- 
Art.nr: 94778
Alk: 5%, 330 ml

Ginger Joe
Kampanjpris: 17,95:-  
Art.nr: 87657
Alk: 4%, 330 ml

Peroni  
Nastro Azzurro
Kampanjpris: 15,5:-    
Art.nr: 76879
Alk: 5,1 %, 330 ml

www.solera.se
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Salt & Pepparset

49 kr
ord. pris 58 kr
65211

Bordsstativ

569 kr
ord. pris 725 kr
78239

Paris stol, 2 st

1239 kr
ord. pris 1590 kr
78578

Bordsskiva

599 kr
ord. pris 765 kr
78579

Smörskål

19 kr
ord. pris 32 kr
20222

Brödkorg

29 kr
ord. pris 33 kr
89002

Notbricka

49 kr
ord. pris 59,50 kr
65468

Menyhållare

39 kr
ord. pris 49,50 kr
65245

Ljuslykta, 2 st

49 kr
ord. pris 65 kr
37508

Bestickkorg

49 kr
ord. pris 65 kr
89010

Salt/Pepparströare

49 kr
ord. pris 58,50 kr
65216

Smörskål

29 kr
ord. pris 34 kr
27501-S

Brödkorg

39 kr
ord. pris 54 kr
89066

Notpärm

49 kr
ord. pris 69 kr
65467

Menypärm

59 kr
ord. pris 76 kr
65483

Ljusstake

169 kr
ord. pris 220 kr
31117

Bestickkorg

99 kr
ord. pris 126,50 kr
89099

Pris för helt kit, 
2 stolar + bord:

1514 kr
ord. pris 2044 kr

art. 89920

Bordsstativ

359 kr
ord. pris 455 kr
78186

Valencia stol, 2 st

649 kr 
ord. pris 824 kr
78224

Bordsskiva

599kr
ord. pris 765 kr
78644

merxteam.com

Rusta upp uteserveringen -
Kampanjpris vid köp av hela set!

Pris för helt kit, 
bordstillbehör:

268 kr
ord. pris 362 kr

art. 89921

Pris för helt kit, 
2 stolar + bord:

2282 kr
ord. pris 3080 kr

art. 89922

Pris för helt kit, 
bordstillbehör:

472 kr
ord. pris 638 kr

art. 89923

Rusta upp baren -
Kampanjpris vid köp av hela set!

Kyparkniv

28 kr
ord. pris 37 kr
66020

Droppkork 12 st

180 kr
ord. pris 240 kr
65263

Flasköppnare

8 kr
ord. pris 11 kr
65590

Vinkylare Ø 18,5 cm

74 kr
ord. pris 99 kr
57873

Muddler 20 cm

44 kr
ord. pris 58 kr
65267

Barsked med muddler

47 kr
ord. pris 63 kr
65236

Cocktailsil

87 kr
ord. pris 116 kr
66639

Pris för litet barset

577 kr
ord. pris 809 kr

art. 89918

Cocktail Shaker 0,5 L

98 kr
ord. pris 131 kr
37661

Mätmått 2/4 cl

41 kr
ord. pris 54 kr
65255

Muddler 20 cm

44 kr
ord. pris 58 kr
65267

Barsked med muddler

47 kr
ord. pris 63 kr
65236

Cocktailsil

87 kr
ord. pris 116 kr
66639

Droppkork 12 st

180 kr
ord. pris 240 kr
65263

Kyparkniv

34 kr
ord. pris 45 kr
65222

Flasköppnare

15 kr
ord. pris 20 kr
66019

Barkniv 15 cm

44 kr
ord. pris 59 kr
68017

Mätmått 2/4 cl

48 kr
ord. pris 64 kr
66643

Champagnekylare Ø 41 cm

488 kr
ord. pris 651 kr
37667

Vinkylare Ø 22 cm

131 kr
ord. pris 175 kr
37669

French Cocktail 
Shaker 0,5 L

158 kr
ord. pris 211 kr
37670

Juiceflaska 1 L

65 kr
ord. pris 87 kr
65260

Barbricka Ø 35 cm

100 kr
ord. pris 133 kr
68436

Pris för stort barset

1370 kr
ord. pris 1922 kr

art. 89919



SOMMARENS  
FAVORITER

© 2020 The Coca-Cola Company. COCA-COLA, COCA-COLA LIGHT, COCA-COLA ZERO, FANTA, SPRITE, the Red Disk Icon,  
the FANTA Bottle and the SPRITE Dimple Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

Coca-Cola Original Taste, 500 ml  art.nr. 50072
Coca-Cola Zero Sugar, 500 ml  art.nr. 50666
Coca-Cola Light Taste, 500 ml  art.nr. 50074
Coca-Cola Zero Sugar Lemon, 500 ml  art.nr. 85768
Fanta Orange, 500 ml  art.nr. 76578
Sprite, 500 ml  art.nr. 50077
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ES • Produktion: H
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doyoudo Reklam
byrå


