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lev.art.nr. 320066 

7795
/PÅS



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

Matz Johansson 
Utesäljare, Västerås
Vad gör du på jobbet?
Rår om befintliga kunder och bearbetar nya, allt 
från gatukök till finkrogar. Varje besök är unikt och 
det är jätteroligt att lära känna människorna i bran-
schen, deras verksamheter och förutsättningar. Jag 
har mycket kontakt med leverantörer för att få in 
fler attraktiva produkter som för både oss och våra 
kunder framåt, till exempel nya styckdetaljer av kött 
och mycket veganskt. Dessutom bidrar jag med 
produkter till våra lokala kampanjerbjudanden. 

Vad är det bästa med ditt arbete?
Eftersom jag är kock i grunden tycker jag om att 
fortfarande vara en del av matlagningen. Jag får 
hjälpa kunder med val av råvaror, menyer och  
prissättning. Ofta tar jag på mig kockkläder för  
att visa något praktiskt i köket och får då möjlighet 
att inspirera och bidra med kunskap. 

Nämn något du gör på fritiden?
Fotboll är som religion för mig och Arsenal 
är mitt lag. Helst kollar jag på deras matcher 
ensam i lugn och ro framför TV:n. Men jag 
umgås också med familj och vänner, spelar 
golf och utövar min passion för att laga mat.

Favoritmat? 
Kroppkakor med skirat smör och rårörda lingon.
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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. 

1. 2.

3.

4.

6.

7.

8.

5.

4. Tallrik flat Zeus 

 Ø 17,5 cm 29 kr 
 26300 (ord. pris 36 kr)

 Ø 20 cm 42 kr 
 26301 (ord. pris 52 kr)

 Ø 26,5 cm 67 kr 
 26302 (ord. pris 84 kr)

 Ø 31 cm 114 kr 
 26303 (ord. pris 143 kr)

5. 12st Opera
 Matkniv 342 kr 
 3001R (ord. pris 427 kr)

 Matgaffel 209 kr 
 3002R (ord. pris 261 kr)

 Matsked 209 kr 
 3003R (ord. pris 261 kr)

 Dessertsked 149 kr 
 3009R (ord. pris 184 kr)

 Kaffesked 125 kr 
 3010R (ord. pris 156 kr)

7. Kaffekopp Zeus 

 Kopp 22 cl 21 kr 
 26316 (ord. pris 27 kr)

 Fat Ø 14 cm 17 kr 
 26299 (ord. pris 21 kr)

8. Tekopp Zeus 

 Kopp 32 cl 31 kr 
 26312 (ord. pris 39 kr)

 Fat Ø 14,5 cm 18 kr 
 26298 (ord. pris 22 kr)

6. Serveringskorg 

 24x16 cm 73 kr 
 89048 (ord. pris 91 kr)

 28x20 cm 75 kr 
 89064 (ord. pris 94 kr)

3. Vattenglas
 45 cl 22 kr
 52915 (ord. pris 28 kr)

2. Vinglas
 43 cl 34 kr
 52918 (ord. pris 42 kr)

1. Champagneglas
 20 cl 58 kr
 52930 (ord. pris 73 kr)
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Högrev sous-vide 
art.nr. 38349
Färsk, vac, 3 kg
lev.art.nr. 38349 

8995
/KG

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

9495
/KG

Högrevsfärs 
art.nr. 69550
Färsk, vac, 3 kg, EU
lev.art.nr. 69550 

9295
/KG

Högrev 
art.nr. 54649
Färsk, ca 3 kg, 
Tyskland
lev.art.nr. 8008 

6995
/KG

 Tri-Tip m kappa 
art.nr. 96674
Färsk, ca 1,9 kg,  
Kanada
lev.art.nr. 6517 

12995
/KG

™
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Nu tar vi på Scan vårt nästa och längsta klimatkliv hittills. Vi kallar det Gårdsinitiativet. 
Svenskt nöt- och fläskkött har 60 respektive 50 procent lägre klimatpåverkan än genomsnittet

i världen. Bra, tycker vi på Scan. Men det räcker inte – bra kan alltid bli bättre! 
Gårdsinitiativet sker i samarbete med våra gårdar och tillsammans ska vi arbeta 

för att minska klimatpåverkan och öka miljöfördelarna för svenskt kött.  

100 ÅTGÄRDER FÖR EN 
MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

G Å R D S I N I T I A T I V E T

Grisbonden Anders Gunnarsson har  
som mål att driva Halla Gård helt  

fossilfritt med ett helt slutet kretslopp.

HKSCANFOODSERVICE.SE

HÅLLBARHETSGRIS 
BENFRI KARRÈ 
3 st x ca 2,2 kg.  
Ca 6,6 kg/krt.
Scan art nr: 408330
SC art nr: 105600

HÅLLBARHETSGRIS 
BENFRI KOTLETT 
4 st x ca 3,3 kg.  
Ca 13,2 kg/krt.
Scan art nr: 408331
SC art nr: 105602

HÅLLBARHETSGRIS  
SVÅLFRI SIDA 
2 st x ca 3,9 kg.  
Ca 7,8 kg/krt.
Scan art nr: 408332
SC art nr: 105601

HÅLLBARHETSGRIS 
PLUMA 
3 st x ca 2,8 kg.  
Ca 8,4 kg/krt.
Scan art nr: 508332
SC art nr: 105603

10995 
KR/KG

7995 
KR/KG

8295 
KR/KG 11495 

KR/KG



Svenska klassiker
Schnitzel och lövbit är riktiga klassiker - och med vår 
långa erfarenhet anser vi oss vara mästare på dessa. 
Hemligheten är att köttet till schnitzlarna ”bankas” i flera 
steg och till lövbitarna både river och pressar vi nötköttet 
för att få tunna, möra skivor som både håller ihop och har 
en perfekt konsistens. Såklart är köttet svenskt!

 
Lövbit 
3 kg. 20 st à 150 g 
Art nr 1044 362:85/kart 120:95 /kg
Schnitzel, helt kött large 
3,78 kg. ca 19-21 st à ca 180 g 
Art nr 1056 382:31/kart

 

101:95 /kg
Schnitzel, helt kött pankopanerad 
3,75 kg. 30 st à 140 g 
Art nr 1058 412:31/kart

 

109:95 /kg

Schweizerschnitzel
3,75 kg. 30 st à 140 g  
Art nr 1035 365:19/kart

 

86:95 /kg

För oss på Lecora® är det 
viktigt att tillaga goda och 
hållbara produkter. Det 
betyder att vi noggrant 
väljer råvaror som håller 
hög kvalitet, och i möjligaste 
mån är närproducerad. Alla 
våra produkter är tillagade i 
Vadstena, Sverige.

Pankopanerad Schnitzel med bakade  
tomater, oliver, parmesan och gremolata 

Lövbit med rödbetor,  
sesamfrö och örtsmör

För recept och inspiration,  klicka in på orklafoodsolutions.se
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Kalvbringa sous-vide 
art.nr. 42563
Färsk, vac, 2 kg
lev.art.nr. 42563 

8995
/KG

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

8995
/KG

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

12995
/KG

 Kalvlägg Osso Buco 
art.nr. 11455
Fryst, ca 1 kg, 
Holland
lev.art.nr. 3596 

8995
/KG

 Rostbiff 2+ 
art.nr. 46645
Fryst, PAD, ca 2 kg,  
Polen
lev.art.nr. 1981 

7995
/KG
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Entrecôte 2+ 
art.nr. 1396
Färsk, ca 2 kg,  
4 benstyckad, 
Brasilien
lev.art.nr. 8226 

13495
/KG

 Ryggbiff 4+ m kappa 
art.nr. 1417
Färsk, ca 4 kg, 
Brasilien
lev.art.nr. 8212 

11995
/KG

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

20595
/KG

Oxfilé 
art.nr. 105804
Fryst, ca 1 kg, Polen
lev.art.nr. 2004 

7995
/KG
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Lammstek 1,5+ 
art.nr. 12406
Fryst, Bfr, ca 1,5 kg,  
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1256 

12995
/KG

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

15995
/KG

Varför välja när man kan få lite 
av varje? Brickor med bufféer i 
miniformat ökar i popularitet. 
Gästen kan äta hela själv eller 
dela med någon nära. Rulla, 
skiva och figurskär delikatesser, 
komponera färg och form till 
vackra upplägg på fat, träskivor, 
skärbrädor eller brickor med 
kant. Det funkar också bra 
att lägga upp det goda i en 
finare take away-låda eller 
tårtkartong. Ostar och  
kex, chark och bröd, vilt  
och knäcke, grönsaker  
och dip, glass och  

bär, frukter och nötter, godis 
och kakor. Blanda gärna 
lite olika. Prova också 
att göra brickor  
med sushi, tapas 
och nachos.

BRICKOR 
FÖR ALLA SMAKER 

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

Inspirationstips!
PLATTERSOFTHEWORLD
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Grytbitar picbog 
art.nr. 21885
Färsk, 2x2, vac, 
ca 3 kg, Sverige
lev.art.nr. 21885 

6495
/KG

 Grytbitar picbog 
art.nr. 21886
Färsk, 3x3, vac, 
ca 3 kg, Sverige
lev.art.nr. 21886 

6495
/KG
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Fläskbog 
art.nr. 21586
Färsk, strimlad, 
vac, ca 3 kg
lev.art.nr. 21586 

6495
/KG

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

6495
/KG

Bankad schnitzel  
120-140 g 
art.nr. 21951
Färsk, vac, 3 kg
lev.art.nr. 21951 

7995
/KG

Bankad schnitzel  
140-160 g 
art.nr. 21952
Färsk, vac, 3 kg
lev.art.nr. 21952 

7995
/KG

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

7395
/KG
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Fransyska av nöt 
3x ca 4,5 kg/krt 
Art 69736/3042

 8495
/kg

Hanger steak av nöt, fryst
500 g/st, 5x ca 2 kg/krt  
Art 103307/4563

Pork Brisket - benfritt revbens-
spjäll med sky, sous vide, 
Signature, 6x ca 1 kg/krt 
Art 33851/7130  9495

/kg

Lantbiff, 130g
2x2,6 kg/krt
Art 9554/7113 8595

/kg 8995
/kgwww.atriafoodservice.se

Atria_Grosshandlarn10_180x124_Kött_3.indd   1 2020-09-09   10:41:03

 Maggans köttbullar 
art.nr. 9112
Fryst, ca 5,5 kg
lev.art.nr. 18850  
x-pris 318.72/KRT

5795
/KG
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Rökt vilthack 
art.nr. 6144
Fryst, 5x500 g
lev.art.nr. 322151  
x-pris 437.38/KRT

17895
/KG

Älgskav 
art.nr. 6145
Fryst, 2x2,5 kg
lev.art.nr. 324900  
x-pris 599.75/KRT

11995
/KG

Flingad viltfärs 
art.nr. 6090
Fryst, hjort, 2x2,5 kg
lev.art.nr. 327760  
x-pris 499.75/KRT

9995
/KG

 Viltmästarskav 
art.nr. 6554
Fryst, 2x2,5 kg
lev.art.nr. 329900  
x-pris 449.75/KRT

8995
/KG
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www.guldfageln.se/foodservice

KYCKLINGLÅRFILÉ UTAN 
SKINN
Färsk, rå 1 x ca 5 kg/krt.
Art nr: 2101, SC Art nr: 5223

KYCKLINGBRÖSTFILÉ, 
MÖRAD 225-275 G
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1872, SC Art nr: 103516
Pris/krt: 467,70 kr

77,95
kr/kg

MAJSKYCKLINGLÅRFILÉ 
UTAN SKINN
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1306, SC Art nr: 78944
Pris/krt: 473,70 kr

78,95
kr/kg

DRUMSTICKS, GRILLADE, 
GRILLKRYDDA
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1734, SC Art nr: 5168
Pris/krt: 317,70 kr

52,95
kr/kg

22,95
kr/kg

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

69,95
kr/kg

KYCKLINGBEN/DRUMSTICKS
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1700, SC Art nr: 24393
Pris/krt: 137,70 kr

CHICKEN NUGGETS
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 7500, SC Art nr: 5015
Pris/krt: 419,70 kr

69,95
kr/kg

59,95
kr/kg

KYCKLINGPANNBIFF 40 G
Fryst, ätklart 2 x 3 kg/krt.
Art nr: 9509, SC Art nr: 34689
Pris/kg: 359,70 kr

KYCKLINGBURGARE CRISPY
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 7250, SC Art nr: 88832
Pris/krt: 593,70 kr

98,95
kr/kg

Kycklingburgare Crispy Xtra allt!

Guldfågeln_SvenskCaterP10_2020_180x254mm.indd   1 2020-08-26   14:57:28
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Upptäck Kronfågels nya goda kycklingnuggets som 
blir både saftiga och krispiga när de värms i ugnen. 
Prova också vår populära färdiglagade kycklingkebab 
av hög kvalitet som du enkelt  
tillagar direkt från frysen.

Fastfood-favoriter
Snabblagade

kyckling- 
nuggets

Nyhet 

kyckling- 
nuggets för ugn
Fryst - ca 23 g/st,  
34 st/påse, 4,8 kg/krt
•  Servera som tacos, 

med pommes frites 
eller med god dipp

art nr: 3185

kycklingkebab
Fryst - 2 x 2,5 kg/krt
•  Gott i pitabröd,  

grytor, wraps  
och på pizza

•  Gjord av svensk  
lårfilé

art nr: 4113

grillad  
salladskyckling
Fryst - ca 16x16 mm,  
2 x 3 kg/krt
•  Perfekt i sallad, paj, 

pasta, tacos, wraps 
och baguetter

art nr: 4108

48,95
kr/kg

89,95
kr/kg

102,95
kr/kg

10204349_FS_Annons_SvenskCater_180x124_Mtrldag_200902.indd   1 2020-08-31   10:59

Grillad salladskyckling 
art.nr. 5976
Frysat, tärnad, 2,5 kg
lev.art.nr. 320071  
x-pris 197.37/PÅS

7895
/KG

 Kycklinginnerfilé 
art.nr. 4036
Fryst, 2 kg
lev.art.nr. 320015 

9795
/PÅS

Strimlad grillad 
kycklingfilé 
art.nr. 5977
Fryst,  2,5 kg, 
Thailand
lev.art.nr. 320031  
x-pris 194.88/PÅS

7795
/KG



RYGGFILÉ AV TORSK, MSC
Skinn- och benfri, styckfryst
120-160 g/st 
5 kg/krt, 544:75 /krt
Lev. art. nr: 220  
SC art nr: 67313

RYGGFILÉ AV SEJ, MSC
Benfri, styckfryst
100-160 g/st 
5 kg/krt, 324:75 /krt
Lev. art. nr: 320  
SC art nr: 88604

RÖDINGFILÉ MED SKINN
Styckfryst
150-250 g/st 
4,5 kg/krt, 805:28 /krt
Lev. art. nr: 9133  
SC art nr: 23246

PANKOPANERAD TORSKFILÉ, MSC
Benfri, förstekt
140-160 g/st 
5 kg/krt, 394:75 /krt
Lev. art. nr: 2323  
SC art nr: 16759

RÖDTUNGAFILÉ
Skinn- och benfri, styckfryst
75-150 g/st 
4,5 kg/krt, 715:28 /krt
Lev. art. nr: 9150  
SC art nr: 23170

KAPKUMMELFILÉ, MSC
Benfri, shatterpackad
110-170 g/st 
5 kg/krt, 394:75 /krt
Lev. art. nr: 7183  
SC art nr: 23255

RYGGFILÉ AV SEJ, MSC
Benfri, styckfryst
120-140 g/st 
5 kg/krt, 399:75 /krt
Lev. art. nr: 3122  
SC art nr: 23749

FISKTÄRNINGAR
Av lax, torsk & sej 
20x20x20 mm  
5 kg/krt, 494:75 /krt
Lev. art. nr: 9136  
SC art nr: 23345

BLÅMUSSLOR I SKAL
Kokta, vakuumpackade 
50-100/kg
1 kg/påse
Lev. art. nr: 9212 
SC art nr: 16422

STILLAHAVSTORSKFILÉ
Benfri, styckfryst
100-200 g/st 
5 kg/krt, 399:75 /krt
Lev. art. nr: 2115  
SC art nr: 23241

DET BÄSTA FRÅN HAVET
MSC-C-50132

Fisk och skaldjur med  
detta märke kommer  

från ett MSC-certifierat  
hållbart fiske.  

www.msc.org/se

10895
/kg

6495
/kg

17895
/kg

7895
/kg

FRASIG PANAD

15895
/kg

7895
/kg

SJÖFRYST

7995
/kg

9895
/kg 3895

/kg 7995
/st

HANDSKALADE RÄKOR, Large
I lake, plasthink
1,5 kg/hink (räkvikt)
Lev. art. nr: 2701  
SC art nr: 36867 19995

/kg

SKALDJURSFOND, MSC
Djupfryst, vakuumpåse
1000 g/påse
Lev. art. nr: 5441  
SC art nr: 80959 7495

/st
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 Hokifilé 
art.nr. 80004
Fryst, skinn/benfri, 
110-170 g, 5 kg
lev.art.nr. 8190  
x-pris 344.75/KRT

6895
/KG

Hel rödspätta 
art.nr. 24026
Fryst, Pan, 140-160 g,  
5 kg
lev.art.nr. 870750  
x-pris 374.75/KRT

7495
/KG

 En del av Polar Seafood Greenland

Klipp!

 Fish 'n Chips 
art.nr. 74640
Fryst, 150 g, 5kg
lev.art.nr. 1584  
x-pris 374.75/KRT

7495
/KG



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

servera KLIMATSMART 
MSC-märkt fiSk från FIndus

Det ska vara lätt att laga bra mat med liten klimatpåverkan. 
Därför klimatberäknar vi våra recept och märker upp alla 
som uppfyller våra krav på lågt CO2e-utsläpp med vårt 
gröna löv. Välj klimatberäknade supergoda recept med 
den här symbolen på findusfoodservices.se

 Recepten och He
la 

sortimentet hittar du a
lltid 

på findusfoodserv
ices.Se

FISH N’ CHIPS GOURMETFILÉ
165 G, MSC
Ca 24 x 165 g / 4 kg 
art.nr 105587 74,95 kr/kg

FISH N’ CHIPS ROLL
60 G, MSC
Ca 116 x 60 g / 7 kg 
art.nr 24352 70,95 kr/kg

0,2
CO2e +++

0,6
CO2e +++

Fisk taco med panerad fisk och vit sås

  Fish n’ Chips Roll med rödbetssallad

Recept
!

FISH & CHIPS ROLL MED

RÖDBETSSALLAD

10 portioner

900 g Fish & Chips Roll

900 g Rödbeta Robust, ekologiska

450 g Äpple skuret i bitar

500 g Apelsin skuret i bitar

100 g Valnötter
300 g Purjolök, finskuren

30 g Rapsolja
6 g Salt
20 g Vit balsamico

2,5 kg Potatis i klyftor

4 g Svartpeppar
45 g Rapsolja
4 g Salt
12 g Curry
400 g Majonnäs
20 g Smör
120 g Smörgåsgurka

Lägg rödbetor på ett bleck och vänd i olja och 

rosta i ugnen på 200°C i ca 20 minuter.

Blanda sedan de rostade betorna med äpple, 

apelsin, valnötter, purjolök, olja, vinäger, salt 

och peppar.

Lägg potatis på ett bleck och krydda med 

salt och peppar. Rosta potatisen i ugnen på 

200°C tills de fått fin färg, ca 30 minuter.

Fräs curry i smör och blanda med majonnäs 

och gurka.

Tillaga Fish & Chips Roll i ugnen på 230°C i 

ca 12 minuter. Vänd fisken efter halva tiden.
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Pommes Sure Crisp m 
skal 
art.nr. 65330
Fryst, 9 mm, 4x2,5 kg
lev.art.nr. 
1000007564  
x-pris 169.50/KRT

1695
/KG

 Onion Rings 
art.nr. 22083
Fryst, beer 
battered, 1 kg
lev.art.nr. 306501 

4795
/ST

www.atriafoodservice.se

Adzukibönor
5x1 kg/krt 
Art 94017/1973

4495
/kg

Mungbönor
5x1 kg/krt
Art 94015/1975

4195
/kg

Sojabönor 
5x1 kg/krt
Art 45588/1970

5195
/kg

Atria_Grosshandlar10_DRG_180x124.indd   1 2020-09-07   14:38:00

Rotgrönsaker 
art.nr. 43774
Frysta, strimlade, 
2,5 kg
lev.art.nr. MRS5EG  
x-pris 44.88/PÅS

1795
/KG
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Vitlöksklyftor 
art.nr. 44059
1 kg
lev.art.nr. 877010 

4150/ST

Bladspenat 
art.nr. 43512
Lösfryst, 2,5 kg
lev.art.nr. S5B610  
x-pris 47.37/PÅS

1895
/KG

 Skandinaviska  
gröna ärtor 
art.nr. 88910
Fryst,  2,5 kg
lev.art.nr. EK45EG 

4988
/PÅS

Kryddörter thai 
art.nr. 83856
Fryst, 250 g
lev.art.nr. 886419 

2150/PKT

Svampmix 
art.nr. 54738
Fryst, 600 g, 
champinjon, 
ostronskivling, 
nameko, shiitake
lev.art.nr. CMC010 

3395
/PÅS

 Svampmix Karl Johan 
art.nr. 101670
Fryst, 600 g, 
ostronskivling, 
nameko, shiitake, 
Karl Johan
lev.art.nr. CMW010 

4050
/PÅS



PÅ VEGETARISKT
Bjud

Fler och fler vegetariska rätter tar plats på 
menyerna och många gäster är nyfikna på att 

testa vegetariska alternativ. Vårt tips, på en 
vegetarisk rätt som både mättar och är supergod 

är ugnsbakad Portabella-svamp. Låt fantasin 
flöda med fyllning och grädda dem sedan

 i ugnen med ost på toppen. Vi vågar  
garanteraen ny favorit  

på menyn!  

LIBANESISK  
QUINOA 
2,5KG
ART NR: 65129

PORTABELLA SVAMP
1,5KG 
ART NR: 44080

BAKPOTATIS
GRILLER 40ST X15KG  
ART NR: 105572

GRÖNA DRUVOR 
KÄRNFRIA 10X500G 
ART NR: 105573

SESAMPICKLADE 
GRÖNSAKER 
2KG
ART NR: 78860

GREEN ONION 
DRESSING  2,5KG 
ART NR: 61111

KIWI 
10KG NZ
ART NR: 105575

ROYAL GALA
ÄPPLE 70/75 13KG
ART NR: 105574

COSMOPOLITAN
PÅSE 10ST SE
ART NR: 104773

AUBERGIN  
5KG NL/ES 
ART NR: 105571

22195
/HINK

2595
/ST

825
/ST 5495

/KG
2695

/KG

13995
/HINK

11495
/HINK 325

/ST
2095

/KG

1395
/ST

WE MAKE  
  YUMMY

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

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

av högsta kvalitet.

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

Se vårt vaniljsortiment på wgs.se

Ett allt starkare hållbarhetstänk gör att vi nu 
vill använda alla ätbara delar av rotfrukter 
och grönsaker. Det gröna vi tidigare slängt 
innehåller både smak och näring som kan 
ge karaktär åt menyns rätter. Stjälkar på 
örtkryddor kan mixas ned i olja och dressing. 
Blast från morötter kan bli pesto. Bladen från 
rädisor, rödbetor, sockerärtor och bondbönor 
kan användas som sallad. Blomkålens blad 
passar bra i wok, grytor och gratänger, likaså 
broccolins. Bladen från rotselleri kan användas 
i soppor och örtsalt. Bönskidor kan kokas och 
mixas till len kräm eller soppbas.

Blast, blad 
och bönskidor

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

Följ oss på 
Instagram

@svenskcaterab



SANTAMARIAFOODSERVICE.SE
Mer recept och inspiration på:

utsökta örter
för mustiga smaker!

ART NR. PRODUKT PRIS

101141 Rosmarin 275g 42,95 kr
101131 Basilika 145g 44,95 kr
101140 Persilja 275g 24,95 kr
101835 Oregano 65g 23,95 kr
101133 Dragon 95g 53,95 kr
101132 Dill 155g 46,95 kr

SAFS_0660_210x297_Grosshandlarn_Kryddor_v40-43.indd   1 2020-09-10   15:29



Art.nr  Produkter Pris 
67946293 Flora Professional Plant All Purpose 31%  31,95 kr/st

Gör gräddens jobb.
Och mycket mer.

Läs mer på 
ufs.com

Support. Inspire. Progress.



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

– Smaksättaren –

MUSTIGARE SOPPOR!
HÄLL I OCH SMAKA AV

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

145:95/st
127:95/st
130:95/st
145:95/st

154:95/st

134:95/st
127:95/st

125:95/st Hummerfond, BNR 28730
Fiskfond,MSC, BNR 28701
Grönsaksfond, BNR 28726
Kantarellfond, BNR 16122
Brynt Schalottenlökfond, BNR 16202

134:95/st
134:95/st

Rena råvarorger ärlig smak!



À la carte & 
Fine Dining

Kulinarisk trend – 

växtbaserad
fine dining
Experten tipsar 
om att filea fisk
Välj kött med 
smak och kvalitet
Vollmers serverar

det bästa från skåne

T E M A



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

VOLLMERS SERVER AR

DET BÄSTA FRÅN SKÅNE

Restaurangen startades för snart 10 
år sedan av bröderna Ebbe och Mats 
Vollmer. Deras filosofi var att servera 
det bästa ur den skånska myllan, 
lyfta fram dess tydliga smaker och 
gifta närproducerade råvaror med 
moderna matlagningstekniker. 
På så sätt ville de ta den skånska 
gastronomin till nya nivåer, och det 
lyckades. Restaurangen har tilldelats 
två stjärnor i Guide Michelin och är 
omnämnda i White guide. 

– Vi skapar rätter av det bästa Skåne 
har att erbjuda med målet att varje 
sked ska smaka så bra som möjligt, 
säger Andreas.

RENA SMAKER
Grunden i Vollmers matkreation är 
Mats tankar kring råvarornas rena 
smaker som kryddats med minnen. 

– Vår signaturrätt är en kålpudding 
där han tagit fram en finare version 
av sin mammas, berättar Andreas. 

Alla rätter ska passa in i filosofin  
och smakbilden. 

– I köket är vi ett ungt team som 
arbetar med en kreativ dynamik, vi 
strävar hela tiden efter att bli bättre 
och överraska inom konceptet genom 
att presentera råvaror på annorlunda 
sätt. Just nu serverar vi till exempel 
fisk med en sås på grillade jordgubbar, 
säger han. 

SÄSONGENS BÄSTA
Så mycket som möjligt av råvarorna 
är närproducerade och i säsong. 

– Vi arbetar nära våra leverantörer 
och väljer noga ut det bästa ur deras 
aktuella sortiment. Ska vi servera 
piggvar, ska det vara den bästa 
piggvaren som går att hitta, säger 
Andreas. På menyn kan man hitta 
rätter med vaktel, marulk, ägg från 
pärlhöns, jordärtskocka, olika sorters 
svamp och danska ostar. Till varje 
rätt rekommenderas ett noga utvalt 

vin. Som alternativ till vinmenyn 
finns en juicemeny. 

– Vi arbetar med smaker som kom-
plettera maten, som exempel serverar 
vi en lingonjuice till vår kålpudding, 
berättar han

HÖG FOKUS PÅ GÄSTEN
Vollmers erbjuder en full fine 
dining-upplevelse i en avslappnad 
miljö med välkomnande atmosfär.  
Hit kommer gäster som vill ha en 
riktigt bra matupplevelse, ofta i 
samband med firande av något slag. 
Det är mycket svenskar och danskar 
men tack vare de fina internationella 
utmärkelserna dyker det upp gäster 
från hela världen. 

– Många planerar sitt besök hos 
oss flera månader i förväg och vi gör 
allt för att de ska få en minnesvärd 
upplevelse hos oss, avslutar Andreas. 

Mitt i centrala Malmö, belägen i ett vackert hus med anor från 1800-talet, ligger 
restaurang Vollmers. Miljön är intim, elegant och sofistikerad med inslag av trä 

och koppar. Här serveras mat i absoluta världsklass. Köksmästare Andreas Hansen 
berättar mer om hur de arbetar.

- Någonstans i Sverige -
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Arbeta med hjärta och passion. Ta hand om 
gästerna och ge dem vad de vill ha serverat på just 
ert unika sätt. Ha respekt för råvarorna, passion för 
matlagningen och håll alltid god koll på ekonomin.  

Utgå från det lokala. Skapa rätter utifrån de råvaror 
som odlas och produceras i närheten. Samarbeta 
med leverantörer som erbjuder både jämn kvalitet 
och god service. 

Hitta bra personal. En god idé räcker inte, man 
måste omge sig med ett bra team. Människor som 
delar samma filosofi, trivs tillsammans och kan 
leverera på samma höga nivå hela veckan även när 
arbetet är hårt och stressigt. 

ANDREAS TRE TIPS
för dig som vill servera 
finare à la carte.

RESTAURANTVOLLMERS

CHEFSDINNERBYVOLLMERS
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CURRYPASTA RÖD THAI 1 KG
Klassisk Thailändsk currypasta med röd chili 
som bas.
ART 70713 
12 x 1 kg
Pris per burk 5495

KIMCHI ORIGINAL KOREA 400 G
Pastöriserad Kimchi, krispig fermenterat kål 
smaksatt med chili, vitlök och ingefära.
ART 105395 
12 x 400 g
Pris per påse 6195

FIKON- OCH LAGERBLADSMARMELAD 
370 G
Gjord på färska fikon och nyskördade 
lagerblad. Passar bra till t.ex. anklever, 
patéer och hårdostar. Marmelad från 
Confiture Curtelin som passar bra på frukost 
och till ostar. Frukter och bär är bevarade så 
hela som möjligt i marmeladen. Rörsocker 
av hög kvalitet används i tillverkningen.
ART 46039 
6x370 g
Pris per burk 7995

OLIVOLJA EL CORTIJO 5 L
En mycket prisvärd blandolja med tydlig 
och balanserad olivoljeton. Den består av 
solrosolja och mellan 35-55% extra virgin 
olivolja. Utmärkt till stekning.
ART 64280 
3x5 lit
Pris per dunk 244:75
Pris per liter 4895

CREMA NERA 250 ML
Balsamvinäger från Modena som reducerats 
ner till en trögflytande glaze. Används bl.a. 
till att dekorera en maträtt. Passar som 
bekant till det mesta.
ART 68107 
12x250 ml
Pris per flaska 6895

CHOKLADSUFFLÉ 100 G
En krämig chokladsufflé/fondant. Bakas av i 
tinat tillstånd i micro eller ugn.
ART 58472 
12x100 g
Pris per krt 227:40
Pri per st  1895

CITRONOLJA 250 ML
Extra virgin olivolja utan essenser. Citroner 
har legat med i stora fat med olivolja och 
gett smak. Används med fördel till sallader 
och skaldjur eller ringlas över en färdig rätt.
ART 64102 
6x250 ml
Pris per flaska 10995

CHAMPAGNE ARDENNE 
VITVINSVINÄGER 500 ML
Gjord på vin från Champagne-Ardenne. 
Lagrad på ekfat i minst ett år. Lite rundare 
och mjukare i smaken än en vitvinsvinäger.
ART 68102 
6x500 ml
Pris per flaska 5895

SCHALOTTENLÖKSVINÄGER 500 ML
Schalottenlöksvinäger passar till bra ostron, 
fisk, reducerad i smörsåser, hollandaise, 
bearnaise, dressingar till sallad, potatis m.m.
ART 68115 
6x500 ml
Pris per flaska 6595
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12 st färska ostron 
2 st ekologiska citroner

DRESSING
1 tsk Bong Touch of Taste 
Ekologisk Kycklingfond 
1–5 krm tabasco 
2 msk BBQ-sås, Sweet Baby Ray’s Original

TILL SERVERING
Krossad is 
Livsmedelsbrännare

Gör så här

Ingredienser (4 personer)

1. Blanda fond, tabasco och BBQ-sås till 
en dressing.

2. Dela varje citron i sex klyftor, putsa bort 
det vita och pilla bort kärnorna.

3. Dela sedan klyftorna på mitten.

4. Bränn av citronköttet med livsmedels-
brännaren tills det får en fin rostad färg.

5. Öppna ostronen och lägg upp dem på 
krossad is. Klicka dressing på dem. 
Servera tillsammans med citronbitarna.

Servera lite lyx med färska ostron 
och rostad citron. Bong Touch of 
Taste Ekologisk Kyckling fond ger 
dressingen en djup och mustig 
smak med rostade undertoner, 
ett perfekt val för dig som ställer 
lite extra krav. 

Black 
oysters

Kycklingfond
art.nr. 52566
lev.art.nr. 4752  18995

/FL
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På många fina avsmakningsmenyer 
serveras växtbaserade rätter med sam-
ma status och självklarhet som de med 
animaliska råvaror, även i menyer som 
inte är helt växtbaserade. De som vill 
äta växtbaserat har nu fått många nya 
restauranger att besöka och smaker 
att uppleva. Hängivna kockar, även 
sådana som tidigare varit tveksamma, 
har anammat konceptet och börjat 
laga exklusiva, växtbaserade rätter 
som en kreativ utmaning. 

Naturligt säsongsbaserat 
Eftersom man vill utgå från de bästa rå-
varorna arbetar man ofta i säsong. Nu 
till hösten syns mycket av rotfrukter, 
kål, pumpor, bönor och kronärts kocka 

tillsammans med frukter som äpple, 
päron och plommon och givetvis 
svamp i alla former. Förutom vanliga 
kryddor används ofta smaksättare som 
tryffel, sjögräs, miso, saffran och svart 
vitlök. Olika typer av nötter och frön 
ger smak, textur och dekoration. 

Mer av råvarorna 
Råvarorna tillagas på många sätt som 
kanske inte direkt förknippas med 
grönsaker, de blir rökta, rostade, pulveri-
serade och sous vide-bakade. De gnids 
in med rubbing eller läggs i marinad. 
Inläggningar och fermentering är två 
tekniker som utövas och utforskas stort. 
Charkuterier görs på tofu, seitan och 
bönor, även här kan man krydda och 

tillaga på liknande sätt som man gör 
med kött. Finare dessert ostar görs på 
ärtor eller cashewnötter och olika typer 
av mögelkulturer, och läggs sedan för 
att mogna. Lusten till innovation inom 
växtbaserat är enorm.

Vegetarisk mat börjar få en given plats på de flesta menyer. Matprogram, mat-
lagningstävlingar och kockutbildningar har alternativ som fokuserar på gröna 
rätter. Den veganska, helt växtbaserade maten som tidigare mest synts bland 

hälsokost och på enkla caféer har de senaste åren blivit uppmärksammad inom 
europeisk fine dining och nu utvecklats till en kulinarisk trend.   

Tips!
Inspireras av matkreationer 
från skandinaviska kockar 
@plantbasedfinedining eller 
upptäck egna favoriter från hela 
världen under #veganfinedining 
eller #plantbasedfinedining.

KULINARISKA UPPLEVELSER MED

VÄXTBASERAD 
FINE DINING 
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Se på menyn!
À la carte betyder ”enligt menyn” och 
handlar om utbudet, men hur själva 
menyn ser ut och känns är också viktigt 
för gästens upplevelse.

Utseende – Form och typsnitt bör representera ert 
koncept och sätta maten i fokus. Ta gärna hjälp av 
en formgivare. Välj ett tjockare papper och använd 
en menypärm eller menyplatta. 

Språket – Beskriv rätterna, råvarornas tillagnings-
sätt och egenskaper i ord som känns lockande. 
Berätta om deras ursprung. Svenskt, närproducerat 
och hantverksmässigt är ofta uppskattat. Kontrollera 
att stavning och grammatik är korrekt.

Ordning – Dela in menyn så att det passar ert 
utbud, som för-, varmrätt och dessert eller vego, 
fisk, kött och sött. Har ni en hållbar inriktning 
kan rätterna ordnas efter klimatpåverkan. Placera 
specialerbjudanden och menyförslag först. 

Plocka isär ingredienserna och öka möjligheten att 
vara kreativ med både innehåll och presentation. 
Ta en traditionell cheesecake med blåbär, den 
kan förvandlas till en exklusiv dessert när en len 
bär mousse presenteras på en bädd av kaksmulor 
med smak av choklad och sedan får sällskap av 
vaniljgrädde i klickar, färska bär 
och blad av citronmeliss. 

Lek med färg och 
form men också 
smak och textur. 
Att delarna 
tillreds var för 
sig gör dem 
enklare att 
förvara och ta 
fram när det 
är dags för det 
konstnärliga 
upplägget! 

Plocka isär en dessert!
Ibland blir delarna större än helheten, 
dekonstruerade desserter är ett utmärkt 
exempel.

vaniljgrädde i klickar, färska bär 
och blad av citronmeliss. 

Lek med färg och 
form men också 
smak och textur. 

tillreds var för 

förvara och ta 

är dags för det 

Smarta verktyg!
Vackra upplägg är nästan lika viktigt som 
att välja rätt kryddor. Med rätt verktyg går 
det lätt och smidigt att få till en attraktiv 
presentation på tallriken.

Sked – en lite större modell för att placera mat, klicka 
ut sås eller breda ut kräm.  

Palett(-kniv) – för att placera mat, sprida ut sås 
och spackla tårtor. Finns räta och vinklade. 

Dressingflaskor – för att skapa mönster som prickar, 
ränder och spiraler av lite tjockare såser och puréer. 

Ringform – en lite högre utstickare, för att ta ut former 
av råvaror och tillagad mat, packa timbaler eller som 
stöd för att lägga upp mat på höjden.

Pincett – för att placera ut tunna skivor, blommor och 
mikrogrönt med precision. 

31Upptäck vår webshop på svenskcater.se



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

SMAK OCH KVALITET I

KÖTT FRÅN 
NORDSTRÖMS

Nordströms i Ängelholm är Svensk Caters egen specialist inom kött. Pelle 
Knutsson är säljare med många års erfarenhet som kött handlare men 

också som kock där han varit verksam på fina restauranger i både Sverige 
och Ryssland. Här lyfter han några utvalda produkter som kan passa att 

servera som en lite finare à la carte.

VILT
– Vi erbjuder mycket vilt från Skånska 
Kött & Vilt i Sjunkaröd – rådjur, 
hjort och älg som är aktuellt just nu. 
Vildsvin är också populärt, det är 
magert och mer smakrikt än vanligt 
fläskkött. Vi levererar alla styckdetaljer, 
både färska och frysta. Det är ett 
klimatsmart kött jag gärna vill slå ett 
slag för, dessutom är det ett bra val 
eftersom populationen av vildsvin är 
stor och de kan ställa till med problem 
för människor, bilar och jordbruk.

FÅGEL
– Från Skånska Kött & Vilt får vi också 
vildand. Den smakar som bäst nu i 
oktober och då kan man få den även 
med skinn. Det är ett mycket mörkt kött 
med tydlig vilt smak som passar bra till 
höst menyn, gärna ihop med murklor 
eller annan svamp. Företaget levererar 
också fasan, en fågel med ett ljusare 
kött. Den var väldigt populär för 20–30 
år sedan och nu gjort lite comeback, 
men se upp med hagel i köttet.

– Anka är en annan väldigt fin fågel. 
Den som produceras av vår leverantör 
Viking Fågel har en helt ”outstanding” 
kvalitet och används ofta av finare 
kök, den serverades till exempel på 
Nobelmiddagen 2019.
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LAMM
– Ännu en produkt från Skånska Kött 
& Vilt är lamm, dessa kan vi stycka ut-
ifrån kundens önskemål. Årets lamm 
är köttiga, lagom feta och erbjuder ett 
mört och smakrikt kött.

FLÄSK
– Nu lämnar vi Skåne och tar oss till 
Spanien som levererar fläskkött från 
den svarta Ibericogrisen. Köttet är 
mycket smakrikt och passar utmärkt 
att grilla. Vi har till exempel fina 
detaljer som secreto och pluma från 
raser som bellota (föds upp på ekollon) 
och cebo (föds upp på spannmål). 
Detta är produkter vi alltid har hemma 
i vårt frysrum.

NÖT
– Vi har precis tagit in en nyhet i vårt 
sortiment, Atria Pure Rare, Finnish 
Beef – ett premiumkött från Finland. 
De levererar ett jättefint kött och vi 
har börjat ta hem de detaljer som är 
mest efterfrågade, alltså ryggbiff, 
oxfilé och entrecôte.

– Till sist en riktigt exklusiv kött-
upplevelse, American Wagyu från 
Snake River Farms i Boise, Idaho. Rasen 
är en korsning av Wagyu och Angus 
vilket ger ett kött som är billigare och 
mindre fett än det japanska Wagyu- 
köttet. Färg och textur påminner mer 
om vanligt nötkött men American 
Wagyu är otroligt mört och har en 
mycket fin köttsmak. Vi tar in produkter 

som ryggbiff, entrecôte, flank- och 
flappstek, alla rekommenderas varmt.

Nordströms erbjuder ett brett 
sortimentet av alla typer av kött, en 
stor del är KRAV-märkt. De har ett nära 
samarbete med köttproducenterna, 
många av dem ligger också geografiskt 
nära i det skånska landskapet. Kunska-
pen hos personalen är mycket stor och 
flera har egen erfarenhet av arbete i 
restaurangkök. Nordströms produkter 
kan beställas genom alla Svensk Caters 
kontor, prata bara med din kontakt. Om 
du saknar något eller har önskemål 
kring styckning säg bara till så försöker 
vi lösa det på bästa sätt. 

Frigående Ibericogrisar på spanska gårdar.
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Bong Touch of Taste – Smaksättaren!
Fler recept och inspiration hittar du på

www.thegbfoodservice.se

– Smaksättaren –

VEGANSKA NYHETER!
HÄLL I OCH SMAKA AV

135:95/st

Svampfond, BNR 4758
Umamifond, BNR 4756
Brynt lökfond, BNR 4757

135:95/st
135:95/st

Bong Touch of Taste – Smaksättaren!
Fler recept och inspiration hittar du på

www.thegbfoodservice.se

– Smaksättaren –

VEGANSKA NYHETER!
HÄLL I OCH SMAKA AV

135:95/st

Svampfond, BNR 4758
Umamifond, BNR 4756
Brynt lökfond, BNR 4757

135:95/st
135:95/st

FEM SMARTA TIPS SOM HJÄLPER DIG ATT

FILEA SOM ETT PROFFS!

Experten tipsar

1. Använd en vass kniv – Detta är det absolut viktigaste, 
utan vass kniv kan du lika gärna behålla fisken hel.

2. Välj rätt kniv – Använd en lite hårdare kniv till större 
rundfisk och en mjukare, mer flexibel till plattfisk och 
för att putsa lax och röding.

3. Håll skärbrädan torr och ren – Det gör att fisken 
ligger still och blir enklare att arbeta med. Skrapa gärna 
av skärbrädan med baksidan av kniven.

4. Använd hela bladet – På så sätt kan du undvika att 
såga med kniven.

5. Arbeta i få moment – Håll nere antalet drag med 
kniven så går det fortare och filén blir snyggare.

Tipsen kommer från Johan Abrahamsson, Lager- och 
produktions chef på Nordsjöfisk. På YouTube-kanalen 
Svensk Cater AB ger han fler användbara tips och 
instruktioner kring hur du kan filea torsk, röding och 
rödspätta. Prenumerera gärna för mer inspiration!

GRANAT-
ÄPPLE

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

SVENSK CATER AB
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Bong Touch of Taste – Smaksättaren!
Fler recept och inspiration hittar du på

www.thegbfoodservice.se
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2. Välj rätt kniv – Använd en lite hårdare kniv till större 
rundfisk och en mjukare, mer flexibel till plattfisk och 
för att putsa lax och röding.

3. Håll skärbrädan torr och ren – Det gör att fisken 
ligger still och blir enklare att arbeta med. Skrapa gärna 
av skärbrädan med baksidan av kniven.

4. Använd hela bladet – På så sätt kan du undvika att 
såga med kniven.

5. Arbeta i få moment – Håll nere antalet drag med 
kniven så går det fortare och filén blir snyggare.

Tipsen kommer från Johan Abrahamsson, Lager- och 
produktions chef på Nordsjöfisk. På YouTube-kanalen 
Svensk Cater AB ger han fler användbara tips och 
instruktioner kring hur du kan filea torsk, röding och 
rödspätta. Prenumerera gärna för mer inspiration!

GRANAT-
ÄPPLE

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

SVENSK CATER AB
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Bong Touch of Taste – Smaksättaren!
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GRANAT-
ÄPPLE

RÅVARA i fokus Denna antika frukt har odlats i årtusenden och är 
del av många länders matkultur. Granatäpplet är 
fullt av vitaminer, folsyra och antioxidanter som 

anses ha flera hälsofrämjande egenskaper. I köken från 
Mellanöstern, Indien och runt Medelhavet är det vanligt 
att använda både kärnor och juice i matlagningen, till ris, 
meze, grytor, drycker och desserter. Spara tid och arbete 
genom att köpa lösa kärnor – frysta, färska eller torkade.

• Färska kärnor passar i alla typer av sallader, gärna 
med kål och citrus av olika slag, kikärtor, sötpotatis, 
quinoa, bulgur eller couscous. De passar också i 
förrätter med avokado, mango och skaldjur.

• Gröt, yoghurt och chiapudding får extra smak och 
garnering med kärnor som topping. 

• Frysta kärnor kan användas i glass, sorbet 
och smoothies, torkade i müsli och som dekor 
på chokladkakor.

• Juicen kan användas i glaze eller kryddig sås till 
ugnsstekt ankbröst eller kyckling. Den kan också ge 
smak åt vinägrett som används på matig sallad och 
serveras till lamm.

• Ljummen brie kan toppas med nötter, färska fikon 
och ringlas över med granatäppelsirap.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

MÅNADENS NYHET

ÄPPLE
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

www.norvida.se

NATURKÖTT®– NÖT
All produktion av Naturkött® kommer från djur som lever hela sina liv utomhus, och med gräs som 

huvudsaklig föda. Djuren är främst Nelore, Brasiliens dominerande köttras, vilka under dessa förutsättningar 
ger ett mycket smakrikt kött med tydlig gräskaraktär. Naturkött® bygger på vår unika standard med fokus på jämn 
kvalitet och hållbarhet ur ett brett perspektiv. Förädlingen kontrolleras varje vecka av Norvidas anställda i Brasilien. 

Ingen produktion sker i regnskogsområden och vi klimatkompenserar all transport över hav till Sverige.

8212 Biff 8226 Entrecôte 8221 Oxfilé 1,8+



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 10 KEGES | kampanjveckor 40-43 Kolonial
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Tagliatelle 
art.nr. 73242
5 kg
lev.art.nr. 693821  
x-pris 329.75/KRT

6595
/KG

 Tortelloni  
quinoa/spenat 
art.nr. 76854
2 kg
lev.art.nr. 894622 

14395
/PÅS



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 10 KEGES | kampanjveckor 40-43Kolonial
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v

SPAGHETTI
art. nr: 307005
vikt: 3x5 kg

13,50 kr/kg

FUSILLI
art. nr: 835098
vikt: 3x5 kg

15,95 kr/kg

PENNE RIGATE
art. nr: 835073
vikt: 3x5 kg

15,95 kr/kg

SMAK AV KVALITET



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 10 KEGES | kampanjveckor 40-43 Kolonial
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Att tillreda mat med goda mikroorganismer 
är en fortsatt växande trend. Det finns mycket 
att upptäcka eftersom råvarornas doft, textur 
och smak förändras i processen. Kimchi är 
en favorit som traditionellt görs på salladskål 
men nu syns kreativa versioner på bland 
annat rödkål, gurka och butternutpumpa. 
Sojabönorna i tempeh får konkurrens av 
svenska ärtor och bondbönor. Koji, ett torkat 
ris som “ympats” med mögelsvampar, används 
vanligtvis till framställning av miso och soja 
men kan också pulveriseras och appliceras på 
nötkött för att “fejka” dry-ageing på bara ett 
par dagar. En spännande värld att utforska!

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

FERMENTERA 
MERA!  ännu



Art.nr  Produkter Pris Pris /enhet
13608801 HELLMANN’S Majonnäs Real 79 %, 10 kg 419,5/hink 41,95/kg 
67830800 HELLMANN’S Majonnäs Vegan hink 72 %, 2,5 kg 149,95/hink 149,95/hink
67807273 HELLMANN’S Senap, Påse för dispenser, 3 x 2 kg 209,85/krt 69,95/pås
67807271 HELLMANN’S Ketchup, Påse för dispenser 3 x 3 kg 209,85/krt 69,95/pås
67807269 HELLMANN’S Majonnäs, Påse för dispenser 79 %, 3 x 2,25 kg 398,85/krt 132,95/pås
67742754 HELLMANN’S Senap Portion, 198 x 10 g 398,85/krt 0,49/st
67742747 HELLMANN’S Ketchup Portion, 198 x 10 g 97,02/krt 0,49/st
67742742 HELLMANN’S Majonnäs Portion 79 %, 198 x 10 g  128,7/krt 0,65/st

Hitta din  
HELLMANN’S-favorit!

Läs mer på ufs.com

Support. Inspire. Progress.



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 10 KEGES | kampanjveckor 40-43 Ost, ägg & mejeri
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 Buffelmozzarella 
art.nr. 59893
125 g, Italien
lev.art.nr. CO361 

1695
/KG

Mozzarella filé 
art.nr. 32182
Ca 3 kg, Tyskland
lev.art.nr. 11992 

4995
/KG

Mozzarella Sticks 
art.nr. 39085
Breaded, 1 kg
lev.art.nr. 592701 

7895
/PKT

 Getost Chevre 
art.nr. 76581
Ca 1 kg
lev.art.nr. 11202901 

10995
/PÅSE



För alla proffs.

ARLA® PRO LAKTOSFRI 
GRÄDDFIL 10 %   

1,8 kg I Art nr: 63830

ARLA® PRO LAKTOSFRI 
MATLAGNINGSGRÄDDE 13 %   

1L I Art nr: 105498

ARLA® PRO LAKTOSFRI 
VISPGRÄDDE 36 %   
1L I Art nr: 83061 

ARLA® PRO EKOLOGISK 
FÄRSKOST 25 %   

1,5 kg I Art nr: 77107

ARLA SVENSKT SMÖR® PORTION 82 %   
8 g I Art nr: 105500

BREGOTT® PORTION 75 %   
8 g I Art nr: 105499

LÄTT & LAGOM® PORTION 40 %   
8 g I Art nr: 105497

ARLA® PRO  
TURKISK YOGHURT 10 %   

5 kg I Art nr: 62420

ARLA KO BILLINGE® EKOLOGISK 
SKIVAD OST 26 %   

750 g I Art nr: 61602

53,95 kr  
/hink

79,95 kr  
/st

79,95 kr  
/hink

0,44 kr  
/st

0,75 kr  
/st

0,99 kr  
/st

82,95 kr  
/st

41,95 kr  
/L

47,95 kr  
/L

Arlas produkter är utvecklade för att  
göra ditt jobb enklare och resultatet godare.  
Kort sagt – av proffs för proffs.

Få fler tips med Arlas nyhetsbrev! 
Anmäl dig på kund.arla.se

20295_ArlaPro_SVC_nr10_210x297mm.indd   1 2020-09-09   08:37



Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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 Gruyere 6 mån 
art.nr. 32102
Ca 4 kg, Schweiz
lev.art.nr. 1381 

19995
/KG

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

10995
/KG

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

13995
/KG

För alla proffs.

ARLA® PRO LAKTOSFRI 
GRÄDDFIL 10 %   

1,8 kg I Art nr: 63830

ARLA® PRO LAKTOSFRI 
MATLAGNINGSGRÄDDE 13 %   

1L I Art nr: 105498

ARLA® PRO LAKTOSFRI 
VISPGRÄDDE 36 %   
1L I Art nr: 83061 

ARLA® PRO EKOLOGISK 
FÄRSKOST 25 %   

1,5 kg I Art nr: 77107

ARLA SVENSKT SMÖR® PORTION 82 %   
8 g I Art nr: 105500

BREGOTT® PORTION 75 %   
8 g I Art nr: 105499

LÄTT & LAGOM® PORTION 40 %   
8 g I Art nr: 105497

ARLA® PRO  
TURKISK YOGHURT 10 %   

5 kg I Art nr: 62420

ARLA KO BILLINGE® EKOLOGISK 
SKIVAD OST 26 %   

750 g I Art nr: 61602

53,95 kr  
/hink

79,95 kr  
/st

79,95 kr  
/hink

0,44 kr  
/st

0,75 kr  
/st

0,99 kr  
/st

82,95 kr  
/st

41,95 kr  
/L

47,95 kr  
/L

Arlas produkter är utvecklade för att  
göra ditt jobb enklare och resultatet godare.  
Kort sagt – av proffs för proffs.

Få fler tips med Arlas nyhetsbrev! 
Anmäl dig på kund.arla.se

20295_ArlaPro_SVC_nr10_210x297mm.indd   1 2020-09-09   08:37

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

17995
/KG



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 
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ALLERUM  
HERRGÅRD,  
SKIVAD 12 MÅN
750 g. Lagrad  
12 månader. 28%.  
Ursprung: Sverige
Art nr: 65188

För en större 
smakupplevelse

I Skånemejerier Storhushålls  
sortiment hittar du  

närproducerade mejerivaror  
och kvalitetsost från  

hela Europa.

ALLERUM  
HERRGÅRD
12 MÅN
1050 g. Lagrad  
12 månader. 28%.  
Ursprung: Sverige
Art nr: 38501

ALLERUM  
PRÄST  
18 MÅN
1050 g. Lagrad  
18 månader. 35%.  
Ursprung: Sverige.   
Art nr: 38569

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

ALLERUM  
XO PRÄST  
24 MÅN
700 g. Lagrad  
24 månader. 35%.  
Ursprung: Sverige. 
Art nr: 38547

ALLERUM  
GREVÉ  
12 MÅN
950 g. Lagrad  
12 månader. 28%. 
Ursprung: Sverige. 
Art nr: 38575

104,95:–/kg 122,95:–/kg 104,95:–/kg 133,95:–/kg 104,95:–/kg98,95:–/st

Allerums vällagrade ostklassiker tillverkar vi på 
vårt mejeri i Kristianstad, av mjölk från gårdar  
i Skåne och södra Sverige. Med hantverk och 
fingertoppskänsla ser vi till att de alltid får sin 
egen, smakrika Allerum-karaktär.
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 Salladsost 
art.nr. 75964
1,8 kg, Tyskland
lev.art.nr. 101689 

11495
/HINK

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

4995
/PKT

Osttärningar Gouda 
art.nr. 75971
28%, 2 kg, 
Nedeländerna
lev.art.nr. 72103 

11495
/PÅSE

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

5495
/KG



Art.nr  Produkter Pris 
67852742 Rama Professional Visp 31 % låglaktos, 1 l 22,95 kr/st
67852731 Rama Professional Mat 15 % laktosfri, 1 l 22,95 kr/st
67852725 Rama Professional Fraiche 24 %, 1 l 36,95 kr/st
67878266 Rama Professional Visp 30 % laktosfri, 1 l 30,95 kr/st
67946293 Flora Professional Plant All Purpose 31 %, 1 l 31,95 kr/st
67852737 Rama Professional Mat 15 % låglaktos, 1 l 21,95 kr/st

Hitta ditt  
gräddalternativ!

Läs mer på ufs.com

Support. Inspire. Progress.

N E W  B R A N D

S
A

M
E  G R E A T  P R O

D
U

C
T
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 Surdegsfralla 
art.nr. 79098
60x80 g, 4,8 kg
lev.art.nr. 79197  
x-pris 306.00/KRT

510
/ST

Cheese Pillows Original 
art.nr. 87961
1kg
lev.art.nr. 
1000005232 

7295
/PKT

 Cheese Nacho Triangel 
art.nr. 92040
1kg
lev.art.nr. 
1000006875 

7895
/PÅS



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

Uppgradera   
menyn med 
premiumbröd
Fyll brödkorgarna med lyxig Levain och servera dina 

burgare med Potato Burger Bun Glazed, ett mjukt och 

fluffigt bröd i amerikansk stil. Fyll även frysen med den 

oemotståndliga frasiga nyheten Kanelbullecroissant. 

Ta bara fram så mycket du behöver så slipper du svinn.

KANELBULLE- 
CROISSANT (90 g) 
36 st per kartong
Art nr 217722
SC Art nr 105555

VANILJBULLE (100 g) 
50 st per kartong
Art nr 200345
SC Art nr 71778

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

7,70
/styck

SKIVAD LEVAIN,  
FORMBAKAD (1 250 g)
4 st påsar per kartong,  
18 skivor per påse
Art nr 215724
SC Art nr 99637

TREHÖRNING  
GROV (100 g)
50 st per kartong
Art nr 4224
SC Art nr 58551

POTATO BURGER BUNS, 
GLAZED (62 g)
40 st per kartong
Art nr 215829
SC Art nr 98622

5,80
/styck

5,10
/styck

4,50
/styck

8,10
/styck

77,50
/styck

14_SvenskCater_Grosshandlarn_Nr10_210x297_Ala_Carte-Fine Dining_Mtrldag_0902.indd   1 2020-09-07   10:17
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www.tekompaniet.se
08  68 40 50 00 • info@tekompaniet.se 

www.tekompaniet.se • Facebook/Instagram: tekompaniet

Premiumte med spännande smaker 
som gör skillnad för människor och miljö.

Färskt & single estate - Låg miljöpåverkan - Innovativa smaker

Life by Follis är ett omsorgsfullt producerat te med noggrant utvalda råvaror och låg miljöpåverkan. 
Här tar vi ytterligare steg för att korta resvägar och säkra att teet produceras på ett hållbart sätt 

för både människor och natur.

Svart single estate te med 
rosmarin och apelsinsmak.

Svart single estate te 
med bergamottsmak.

Örtte med kryddig smak av 
gurkmeja, ingefära och kanel

 Rooibos med klassiska 
chaikryddor.

Grönt neutralt 
single estate te.

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

BESÖK VÅR  
WEBBSHOP!

svenskcater.se
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 50

Kampanjpris  

5:50
kr/flaska 

Ladda upp  
för höstmys.

Art. nr. Artikel

50849 Pepsi Regular, 30 cl EG
50854 Pepsi Max, 30 cl EG
50864 Zingo, 30 cl EG
50856 7up, 30 cl EG

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

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

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

COCA-COLA LIGHT TASTE | PET 50CL 
ART NR: 50074 | PRIS 11,50 KR/FLASKA

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

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

FÖR EN  
GODARE 
HÖST

Utmärkt  
förpackning
för take-away



DRICKBART
ERBJUDANDEN OCH NYHETER



Drickbart

DISTRIBUERAS AV KRÖNLEINS BRYGGERI AB, HAMLSTAD ● WWW.KRONLEINS.SE
MER INFORMATION OM dessa viner finns på WWW.REALWINE.SE

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 63730

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 63729

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 76655

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 64343

99.95 69.95 69.95219.95

Fyra utvalda och fantastiska viner från Antichello i provinsen Verona strax öster om Gardasjön. Området är känt för sina underbara 
Amarone- och Ripassoviner vilka passar utmärkt till kötträtter eller en härlig ostbricka. Inte att förglömma storsäljarna Valpolicella 
Classico och det vita Soave som med fördel används som glas vin och till lättare rätter såsom grillad kyckling, pasta och salladsrätter.

italienska viner     amarone, ripasso, soave, valpolicella

Volym: 24 x 20 cl
Art. nr: 27419

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 27610

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 65258

Volym: 6 x 150 cl
Art. nr: 93953

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 99872

69.95 69.95 69.95

149.95

23.95

Corte delle Calli är en underbart frisk Prosecco från Trevisoområdet som har de bästa förutsättningarna 
för denna vintyp. Ett mousserande vin som är perfekt till fisk och tapas, lättare plockrätter och prosciutto 
samt som aperitif.

PROSECCO CORTE DELLE CALLI

MAGNUM

Drickbart_202006_210x297.indd   1 2020-06-11   15:10



Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Enjoy Jameson responsibly.

TASTE, THAT’S WHY.
JAMESON 

IRISH WHISKEY
TRIPPELDESTILLERAD IRLÄNDSK WHISKEY MED 

MJUKA HÄRLIGA TONER AV VANILJ OCH EN VISS 

NÖTIGHET FRÅN SHERRYFAT.

ART.NR. 1050168
KAMPANJPRIS: 235.95 SEK 

JAMESON 
BLACK BARREL

KOMPLEXA TONER AV EXOTISK FRUKT, ROSTAD 

EK, KRYDDOR OCH VANILJ. LAGRAD I HÅRT ROS-

TADE EKFAT FÖR EN RIK OCH INTENSIV SMAK.     

ART.NR. 1050313
KAMPANJPRIS: 299.95 SEK

DISTRIBUERAS AV KRÖNLEINS BRYGGERI AB, HAMLSTAD ● WWW.KRONLEINS.SE
MER INFORMATION OM dessa viner finns på WWW.REALWINE.SE

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 63730

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 63729

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 76655

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 64343

99.95 69.95 69.95219.95

Fyra utvalda och fantastiska viner från Antichello i provinsen Verona strax öster om Gardasjön. Området är känt för sina underbara 
Amarone- och Ripassoviner vilka passar utmärkt till kötträtter eller en härlig ostbricka. Inte att förglömma storsäljarna Valpolicella 
Classico och det vita Soave som med fördel används som glas vin och till lättare rätter såsom grillad kyckling, pasta och salladsrätter.

italienska viner     amarone, ripasso, soave, valpolicella

Volym: 24 x 20 cl
Art. nr: 27419

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 27610

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 65258

Volym: 6 x 150 cl
Art. nr: 93953

Volym: 6 x 75 cl
Art. nr: 99872

69.95 69.95 69.95

149.95

23.95

Corte delle Calli är en underbart frisk Prosecco från Trevisoområdet som har de bästa förutsättningarna 
för denna vintyp. Ett mousserande vin som är perfekt till fisk och tapas, lättare plockrätter och prosciutto 
samt som aperitif.

PROSECCO CORTE DELLE CALLI

MAGNUM

Drickbart_202006_210x297.indd   1 2020-06-11   15:10
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Allt började när Peter ännu arbetade 
som ekoingenjör och forskare på 
Mitthögskolan i Östersund. Hans 
avdelning fick då förtroendet att 
förvalta vetenskapsmannen Gunnar 
Jegrelius omfattande arkiv inom 
växtkemi. Ingen hade lyckats få ord-
ning på de sex miljoner dokumenten 
i denna unika tvärvetenskapliga 
samling, men Peter lyckades knäcka 
koden. En dag 1989 fann han ett recept 
på “Björkchampagne” från 1785 och 
testade att göra sin egen. 

– Den första omgången blev odrick-
bar men jag fortsatte experimentera, 
berättar han. 

GLOBAL SUCCÉ
2005 hade hans fru tröttnat på att ha 
huset fullt av spår från produktionen, 
Peter sa då upp sig från det akademiska 
jobbet för att satsa helhjärtat på sina 
drycker. Efter att ha letat upp kapital 
och utrustning kunde han 2006 starta 
upp sin vinproduktion i liten skala. 
Första året producerades 5000 flaskor 
där varje etikett numrerades och 
signerades för hand. 

– Det blev folkstorm och jag var 
med i både svenska och internatio-
nella medier. Flaskorna skickades 
till många oväntade länder som till 
exempel Peru, Kina och Nya Zeeland, 

berättar han. Verksamheten drevs 
vidare i samma anda till 2013 när de 
blev tvungna att lämna sina lokaler. 
2016 köpte den nuvarande ägaren 
bolaget och anställde Peter som 
produktutvecklare.   

BJÖRKVIN SOM BAS
I dag ligger företaget i det anrika 
TILL-bryggeriets gamla lokaler, 
alldeles intill Storsjön. Det är också 
här björksaven skördas. 

– Varje år runt påsk tappar vi 
björkarna som växer i traktens 
mineralrika mark på ca 100 000 liter 
sav. Processen skadar inte träden och 
vi tappar bara varje exemplar vart 
femte år, berättar Peter. Av saven 
produceras ett björkvin som är bas  
i alla Sav-produkter. 

– De mousserande vinen, Sav 
Sparkling, lagras på flaska och ut-
vecklar sin smakkaraktär under andra 
jäsningen, berättar han. Förutom 
björksav har smaken även toner av 
bland annat citrus, äpple och nötter. 
Sav Snaps är ett destillat på vinet som 
kryddas med ingefära och norrländsk 
fjällkvannerot. Sav Glöd är en vit 
glögg som bland annat kryddats med 
kanel, ingefära och kryddnejlika. 

– I år lanserar vi även en alkoholfri 
variant av Glöd, en produkt jag 

arbetat med länge för att den ska få 
samma kvalitet och smak som den 
med alkohol, säger han.   

SAV PÅ EXPORT
De exklusiva och spännande 
produkterna finns idag på System-
bolaget och är tillgängliga för hotell 
och restauranger via bland annat 
Svensk Cater, den alkoholfria glöggen 
kommer även att finnas tillgänglig 
för dagligvaruhandeln. Intresset från 
utlandet för dessa svenska drycker är 
fortsatt stort. 

– Vi håller som bäst på att bygga 
upp marknadsorganisationer i fler 
europeiska länder, USA och Asien. 
Speciellt eftertraktad är lite överras-
kande vår snaps, avslutar Peter.

Snaps, glögg och mousserande vin gjorda på sav från björkarna runt Storsjön har blivit 
en succé, både här hemma i Sverige och utomlands. Grundare till varumärket Sav,  

Peter Mosten, berättar om deras drycker och den otroliga historien bakom receptet.

ÄDEL DRYCK AV

JÄMTLÄNDSK 
BJÖRKSAV

Fotograf: Sara Gärdegård
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SAVHUSET.SE

Alkoholfri 
Nyhet!

1. Häll upp 1/3 av ett glas  
med Sav Glöd.

2. Fyll upp med Sav Sparkling.

3. Garnera med en citronskiva  
eller kanelstång.

GLUBBEL
Festlig drink som kombinerar 

glögg och bubbel.



” Blanda goda drinkar eller släck 
törsten med vår juice. Drick en 
smoothie som mellis eller få en 
fruktigboost av våra shots. 

Daily Greens kallpressade juice. 
Funkar för alla tillfällen!” 

SHOT GURKMEJA/
CAYENNE  
KALLPRESSAD 24X125ML
ART NR: 103474 1250

/ST/ST

/ST /ST /ST /ST

APELSIN 
KALLPRESSAD 12X250ML
ART NR: 103357

/ST

GRÖN SMOOTHIE 
KALLPRESSAD 12X250ML
ART NR: 103484

/ST

RÖD SMOOTHIE 
KALLPRESSAD 12X250ML
ART NR: 103482

/ST

SHOT INGEFÄRA  
KALLPRESSAD 24X125ML
ART NR: 103475

/ST

CITRON 
KALLPRESSAD 6X750ML
ART NR: 103102

/ST

CITRON-MYNTA
KALLPRESSAD 12X250ML 
ART NR: 103359

ÄPPLE
KALLPRESSAD 12X250ML 
ART NR: 103364

ÄPPLE 
KALLPRESSAD 6X750ML
ART NR: 103105

LIME 
KALLPRESSAD 6X750ML 
ART NR: 103104

APELSIN 
KALLPRESSAD 6X750ML
ART NR: 103101

3550

3195 1450 1550 8995

1650 1750 1550 1095

5995
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CAMPO VIEJO  
CAVA BRUT RESERVA

TORR, FRISK OCH FRUKTIG MED INSLAG 
AV GULA ÄPPLEN, PÄRON OCH CITRUS

ART.NR 1050002 · 13,5% · 69.95:-

CAMPO VIEJO CRIANZA
MEDELFYLLIG OCH KRYDDIG MED FATKARAKTÄR 
OCH INSLAG AV KÖRSBÄR, CHOKLAD OCH VANILJ

ART.NR 1007296 · 13,5% · 56.95:-

CAMPO VIEJO VIURA- 
TEMPRANILLO BLANCO

TORR, FRISK OCH FRUKTIG MED INSLAG AV  
CITRUS, GRÖNA ÄPPLEN OCH MINERAL

ART.NR 1050489 · 13,5% · 62.95:-

Enligt Dryckesbranschrapporten 2020 finns 
ett drygt 60-tal svenska vinproducenter 
som både odlar druvor och framställer vin. 
Antalet har varit stabilt de senaste åren, men 
det finns flera odlingar med potential att 
etablera affärsmässig verksamhet framöver. 
Sajten Allt om vin listar de 25 bästa och de 
flesta ligger i södra Sverige, oftast utmed 
kusterna. Främst odlar de PIWI-druvor som 
är motståndskraftiga mot svampangrepp, 
till exempel av sorten solaris. I norra Sverige 
finns vinmakare som gör vin på vilda bär. 
Många vingårdar erbjuder guidade rundturer, 
provsmakning och har egna serveringar. 
Svenskt vin har blivit en spännande del av 
både vår dryckeskultur och turistnäring.

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

Svensk 
vinproduktion 

allt starkare!  
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 10 KEGES | kampanjveckor 40-43Drickbart

THE SPIRIT OF PRAGUE

Art. nr 20907
STAROPRAMEN  

5%, 50CL EG

kr/flaska  
20 st/kolli

17,95 Art. nr 23961
STAROPRAMEN  

NON ALCOHOLIC  
0,5%, 33CL EG

kr/flaska  
24 st/kolli

11,95

Artnr: 66217
Carlsberg Alcohlfree 

0,5% 33cl EG
Antal/kolli: 24 st

Pris/flaska: 9,95 kr

Artnr: 93710
Brooklyn Special Effects  

0,4% 35,5cl EG, 
Antal/kolli: 24 st

Pris/flaska: 12,50 kr

Artnr: 105180
Falcon Non Alco  

0,0%, 33cl EG
Antal/kolli: 24

Pris/flaska: 9,95 kr

Den starkaste  
trenden är alkoholfri.

Tuborg 50cl 5,3% RG
Art Nr: 54680
Antal/kolli: 15 st

13:50
kr/flaska 

(exkl. pant)

ÄKTA 
DANSK 
KVALITET. 
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ÅBRO ORIGINAL
Att ha en egen källa, det är frihet. Att ha ett eget öl, det är 

kärlek. Åbro Bryggeri är Sveriges äldsta familje bryggeri 

och ölet i flaskan är bryggt enbart på malt, humle, jäst 

och det rena klara vattnet från Åbro källa. Så har vi g jort 

sedan 1856 och så  kommer vi alltid att göra.

START THE  
SWEDISH WAY

Rekorderlig Cider tillverkas sedan 1999 av Åbro Bryggeri 
som kombinerar högsta kvalitet på fruktråvaror med renaste 

källvatten från Vimmerby. Tack vare kombinationen hög svensk 
kvalitetsdesign och en utpräglad smakupplevelse har Rekorderlig 
Cider en tydlig identitet, som skiljer sig från andra på marknaden. 

En produkt värd att uppskatta och avnjutas av alla som längtar 
efter en fräsch och annorlunda smakupplevelse.

Premium Gold – vårt flaggskepp är framtaget av 
bryggmästare Lennarth Anemyr. Ett lite starkare 

alternativ med stor beska och en tydlig prägel  
av humlearom. En gyllengul pilsner som serveras 

vid 12 °C, i ett högt, tunt glas och med en tre 
centi meter tjock skumkrona för bästa smak.



FIRA 
JULEN MED 

SVENSK CATER
Vår julbilaga håller på att fyllas med fi na 

råvaror och bra erbjudanden! 

Den kommer du kunna bläddra 
i den 23 oktober. 

Håll utkik!

i den 23 oktober. 

Håll utkik!

10
-20 K

EG
ES • Produktion: H

ow
doyoudo Reklam

byrå


