
Upptäck vår webshop på svenskcater.se

VECKA 45-47  
2 NOVEMBER – 22 NOVEMBER 

ERBJUDANDEN & SÄSONGSVAROR  

DIN LOKALA MATGROSSIST

Temainlaga:

KROGEN 
PÅ LANDET

Torskryggfilé  
Blue

art.nr. 89321
Fryst, 80-130 g
lev.art.nr. 222 

X-PRIS549.75/KRT

10995
/KG

MSC



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

INNEHÅLL

Non-food ..........................................................................3

Kött & chark .............................................................4–14

Fågel ......................................................................... 15–16

Fisk & skaldjur .......................................................17–18

Frukt, grönt & vegetariskt.......................................19

Kolonial .................................................................. 20–21

Krogen på landet ............................................... 19–26

Ost, ägg & mejeri .........................................22, 35–40

Bröd & bakverk .................................................... 41–42

Dryck ...................................................................... 43–44

Drickbart ............................................................... 45–55

TEMA

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

www.svenskcater.se

Månadens  
Svensk Cater-profil
– lär känna våra medarbetare

Olle Lantz, styckare, 
Nordströms Ängelholm
 
Vad gör du på jobbet? 
Producerar schnitzlar, grytbitar och köttfärs av 
olika slag. De färdiga produkterna förpackas med 
hjälp av en vakuummaskin, märks upp och sedan 
är de redo att skickas till kund. 

Kan du berätta om din tid i branschen? 
Jag har arbetat inom köttproduktion i mer än 40 år,  
främst med nötkött. Först utbildade jag mig till 
slaktare, sedan till charkuterist och lärde mig att 
göra till exempel korv och kassler. Till sist utbildade 
jag mig till styckare. Det har alltid varit lätt att få 
jobb i branschen och jag har varit på många olika 
företag men nu har jag varit här på Nordströms de 
senaste åtta åren. Jobbet kan vara tungt och förr  
arbetade man mycket på ackord men det är borta nu  
så arbetsförhållandena har blivit allt bättre med tiden.

Nämn något du gör på fritiden?  
Spelar golf och njuter av en öl eller whiskey.  
Ibland samtidigt. 

Favoritmat? 
Entrecôte, en saftig bit kött med lite mer fett.  
Den får gärna vara grillad och serveras med  
ugnsrostad potatis.

EXTRA



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.

1. Gjutjärnsform  

 Ø 12 cm 111 kr 
 63242 (ord. pris 139 kr)

 Ø 16 cm 118 kr 
 63232 (ord. pris 148 kr)

 15,5 x 9,5 cm 111 kr 
 63243 (ord. pris 139 kr)

 14 x 14 cm 116 kr 
 63244 (ord. pris 145 kr)

3. Aprilia /12 st 
 Kniv Curve 352 kr 
 13356 (ord. pris 440 kr)

 Genua /12 st  

 Kniv 215 cm 226 kr 
 13351 (ord. pris 283 kr)

 Gaffel 205 cm 226 kr 
 13352 (ord. pris 283 kr)

 Sked 195 cm 226 kr 
 13353 (ord. pris 283 kr)

 Tesked 150 cm 182 kr 
 13354 (ord. pris 228 kr)

4. Salt & Pepparkvarn 

 11 cm 87 kr 
 89914 (ord. pris 109 kr)

 16 cm 94 kr 
 89915 (ord. pris 117 kr)

 32 cm 150 kr 
 89916 (ord. pris 187 kr)

 42 cm 273 kr 
 89913 (ord. pris 341 kr)

2. Träunderlägg  

 till 63242 31 kr 
 63276 (ord. pris 39 kr)

 till 63232 44 kr 
 63271 (ord. pris 55 kr)

 till 63243 31 kr 
 63275 (ord. pris 39 kr)

 till 63244 44 kr 
 63274 (ord. pris 55 kr)



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47Kött & chark

Reninnanlår u kappa 
art.nr. 6066
Fryst, 0,6-1,7 kg
lev.art.nr. 321280 

32495
/KG

Renskav 
art.nr. 6141
Fryst, 5 kg
lev.art.nr. 321900  
x-pris 868.75/KRT

17295
/KG

 Hjortinnerfilé 
art.nr. 6307
Fryst, 300-800 g
lev.art.nr. 327490 

24995
/KG

 Hjortgrytbitar 
art.nr. 6006
Fryst, tärnad,  
3x3x3 cm, 
Nya Zeeland
lev.art.nr. 327950  
x-pris 614.75/KRT

12295
/KG

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

8995
/KG
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47 Kött & chark

HKSCANFOODSERVICE.SE

LITEN BOGSTEK  
5 st x ca 2 kg. Ca 10 kg/krt.
Scan art nr: 420316
SC art nr: 86620

10995 
KR/KG

FLANKSTEK 
2 st x ca 3 kg. Ca 6 kg/krt.
Scan art nr: 524835
SC art nr: 9039

10995 
KR/KG

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

9995 
KR/KG

MINISALSICCA 
2 st x 3 kg. 6 kg/krt.
Scan art nr: 603388
SC art nr: 102288

9495 
KR/KG

VÄLJ SVENSKT KVALITETSKÖTT
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47Kött & chark

 Ryggbiff 
art.nr. 92044
Färsk, ca 6,9 kg,  
Kanada
lev.art.nr. 6500 

25995
/KG

Top blade 
art.nr. 93985
Färsk, ca 1,5 kg,  
Kanada
lev.art.nr. 6511 

12995
/KG

Tender strip 
art.nr. 106429
Färsk, 2,9 kg Kanada
lev.art.nr. 6515 

19995
/KG

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

6995
/KG

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

6995
/KG

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

11495
/KG
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VÄLKOMMEN SPRING CREEK
Nu lanserar vi Spring Creek, ett verkligt premiumkött för alla köttälskare. I södra Alberta,  

hjärtat av den kanadensiska prärien, har Spring Creek sitt ursprung. Naturen här erbjuder stora  
öppna ytor, rent vatten och frisk luft. De familjeägda gårdarna föder upp boskap med basen i Angus, 

som ger förutsättningar att få fram ett kött med fin jämnhet i färg och form. Djuren slutuppföds på korn- 
baserat foder, grainfed, vilket möjliggör en riklig marmorering. I kombination med en hög klassning  

(AA till Prime) garanterar detta ett smakrikt mört kött och nöjda middagsgäster!

Sedan snart tio år tillbaka importeras, inom en volym- 
begränsad kvot, högkvalitativt grainfed nötkött till Eu-
ropa. Många restauranger har vant sig vid att erbjuda 
spännande styckningsdetaljer, från framförallt USA, 
Australien och Uruguay på menyn. Senaste året har im-
portkvoten fyllts fortare, vilket skapat en utmaning att 
erbjuda restaurangerna en jämn tillgång av färska varor. 

För ett år sedan fick Kanada en egen exportkvot till  
Europa för samma högkvalitativa kött. Norvida var 
först ut med Heritage Angus-konceptet från Kanada 
och lanserar nu Spring Creek. Vi ser en mycket positiv 
attityd hos svenska konsumenter till det nya ursprunget 
Kanada, och är väldigt stolta över den uppfödning och 
kvalitet vi kan presentera.

Calle Ramvall, Kvalitetsansvarig High Quality Beef, Norvida

Kontakta din köttleverantör med förfrågningar och välkommen att höra av dig till oss för mer information.

08-555 910 00 | www.norvida.se



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47Kött & chark

SMARTA TOMTAR 
GÖR KLIPP I ÅRETS 

Julkalender
på svenskcater.se
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47 Kött & chark
Kalvfärs 
art.nr. 67656
Färsk, vac,  
ca 3 kg, EU
lev.art.nr. 67656 

6995
/KG

Kalvfärs finmald 
art.nr. 67657
Färsk, vac,  
ca 3 kg,  EU
lev.art.nr. 67657 

7195/KG

 Nötfärs 
art.nr. 67639
Färsk, 10%, vac, 
ca 3 kg,  EU
lev.art.nr. 67639 

6295
/KG

 Nötfärs finmald 
art.nr. 70937
Färsk, 10%, vac, 
ca 3 kg,  EU
lev.art.nr. 70937 

6495
/KG
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47Kött & chark
 Fläskkarré 1660 

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

4795
/KG

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

7995
/KG

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

8495
/KG

Fläskschnitzel 
art.nr. 105888
Fryst, förstekt, 
40x160 g
lev.art.nr. 3-6870 F  
x-pris 492.48/KRT

7695
/KG

 Kotlett 1660 
art.nr. 20388
Färsk, bfr,  
ca 3,5 kg, EU
lev.art.nr. 8295 

4695
/KG
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47 Kött & chark

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

8495
/KG

Naturell

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

8495
/KG

Hickory

11

Senaste åren har kaninkött blivit allt mer 
uppskattat och antalet producenter har 
växt. Köttet är ett av de mest klimatsmarta, 
ungefär likvärdigt med kyckling. I årets stora 
kocktävling var kanin en av ingredienserna och 
den serverades både varm och kall. Köttet är vitt, 
fettsnålt (4%) och rikt på protein (22 g). Smaken är 
neutral och därför passar kanin bra i grytor, att  
marinera och grilla, göra korv på eller använda i paella.  
I södra Europa är kanin ett vanligt inslag på menyerna,  
i Frankrike serveras den ofta som Lapin à la moutarde,  
en klassisk gryta med senapssås. 

Klimatsmart  
med kanin 

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

kaninköttets dag
5 NOVEMBER



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47Kött & chark
 Parmaskinka 

art.nr. 103789
Hel, ca 2 kg, Italien
lev.art.nr. 10045 

21995
/KG

Proscuitto Crudo 
art.nr. 102512
Hel, ca 2 kg, Italien
lev.art.nr. 10048 

14995
/KG

Salami Milano 
art.nr. 102508
Hel, ca 2.2 kg, Italien
lev.art.nr. 13039 

12995
/KG

Salami Ventricina 
art.nr. 102518
Hel, ca 3 kg, Italien
lev.art.nr. 10045 

12995
/KG

ITALIENSKT 
CHARKSORTIMENT 
HOS OSS PÅ SVENSK CATER 

Menatti grundades av Lorenzo Menatti 1978 och 
har sin bas i Valtellina dalen. Ett område som har 

perfekta egenskaper för produktion och lagring av 
chark. Med produkter av mycket hög kvalité och 

ett brett sortiment var valet av ny italiensk 
charkproducent lätt för oss på Svensk Cater. 

För mer info om sortiment  
och priser kontakta ditt 

 lokala kontor.

12



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47 Kött & chark

Wienerkorv 60 g 
art.nr. 18065
Färsk, ca 2 kg
lev.art.nr. 7003 

6295
/KG

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

4695
/KG
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Falukorv 
art.nr. 5626
Färsk, rak, 1,5 kg
lev.art.nr. 4446 

6795
/ST

 Skivad bacon 
art.nr. 72712
Färskt, 1,8 kg, EU
lev.art.nr. 980993 

6495
/KG



orklafoodsolutions.se

Janssons Frestelse

Heja Husman!
Klassisk svensk husmanskost, allas favoritmat. Men går det att servera 
idag med alla krav avseende klimatet, mer grönt, mindre kött, hälsa, 

svinn osv. Ja! Enkelt. Kolla in vårt koncept Heja Husman!

Wallenbergare
Krögarklass®

4,94 kg ca 38 st à 130 g
Art nr 147565 
523:39/kart 
ca 13:77/st  

105:95/kg

Potatismos Komplett
Felix®

6,75 kg ger ca 185  
portioner färdigt mos
Art nr 08481 
ca 1:61/port 

298:95/kart   

Smörgåsgurka,  
tunnskivad
Felix®

8,9 kg (avr vikt 4,8 kg)
Art nr 08121 
50:52/kg 

146:50/burk  

Lingonsylt 
Önos®

10 kg
Art nr 20836 
379:50/kg 

37:95/kg 
 

Receptet och mer hittar du på vår hemsida. 
Alla recept är dessutom både klimat- och 

näringsberäknade för stor och liten portion.

Klassisk Krögarklass® Wallenbergare 
med Felix® Potatismos, gröna  
ärtor och Önos® Lingonsylt



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47 Fågel

15

 Kycklingbröstfilé 
art.nr. 22075
Fryst, 1,2% salt, halal, 
2 kg, Thailand
lev.art.nr. 320016 

9995
/PÅS

Grillad kycklinginnerfilé 
art.nr. 5979
Fryst, hel u skinn, 
2,5 kg, Thailand
lev.art.nr. 320035 

18495
/PÅS

Grillad salladskyckling 
art.nr. 5976
Fryst, tärnad, 12 mm, 
2,5 kg, Thailand
lev.art.nr. 320071 

19695
/PÅS

 Ankbröst Berberie 
art.nr. 6377
Fryst, 300-400 g
lev.art.nr. 4-4132 F 

11995
/KG



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47Fågel

www.guldfageln.se/foodservice

MAJSKYCKLINGBRÖSTFILÉ, 
DUBBEL, MED SKINN
Färsk, rå 2 x ca 2,5 kg/krt.
Art nr: 2116, SC Art nr: 64259

SALLADSKYCKLING, 
GRILLAD, TÄRNAD
Fryst, ätklart 2 x 3 kg/krt.
Art nr: 2645, SC Art nr: 5360
Pris/krt: 551,70 kr

91,95
kr/kg

MAJSKYCKLINGBRÖSTFILÉ 
MED SKINN
Fryst, rå 2 x 2 kg/krt.
Art nr: 1158, SC Art nr: 34596
Pris/krt: 383,80 kr

95,95
kr/kg

KYCKLINGSPETT, GRILLADE, 
GRILLKRYDDA 60 G/ST
Fryst, ätklart 2 x 2,5 kg/krt.
Art nr: 2616, SC Art nr: 5631
Pris/krt: 564,75 kr

112,95
kr/kg

58,95
kr/kg

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

109,95
kr/kg

KYCKLINGFÄRS
Fryst, rå 2 x 1,8 kg/krt.
Art nr: 1313, SC Art nr: 73512
Pris/pkt: 106,11 kr

CHICKEN NUGGETS CRISPY
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 7540, SC Art nr: 16811
Pris/krt: 449,70 kr

74,95
kr/kg

Lyxigt med en 
Majskyckling-
bröstfilé till en 
krämig risotto 
med chorizo & 

paprika

Guldfågeln_SvenskCaterP11_2020_180x254mm.indd   1 2020-10-01   08:40:38
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47 Fisk & Skaldjur

Hokifilé 
art.nr. 80032
Fryst, portion, 
120-140 g, 5 kg
lev.art.nr. 8195  
x-pris 339.75/KRT

6795
/KG

Torskloin 
art.nr. 38209
Fryst, 140-160 g,  
4,5 kg
lev.art.nr. 1094  
x-pris 539.75/KRT

11995
/KG

 En del av Polar Seafood Greenland

Torskfilé 
art.nr. 45799
Fryst, 100-200 g,  
4,5 kg
lev.art.nr. 1105  
x-pris 494.78/KRT

10995
/KG

 En del av Polar Seafood Greenland

 Varmrökt lax 
art.nr. 80669
Fryst, peppar, ca 1 kg
lev.art.nr. 4120 

17395
/KG

 En del av Polar Seafood Greenland

 Hel rödspätta 
art.nr. 24026
Fryst, pan, 140-160 g, 
5 kg
lev.art.nr. 870750  
x-pris 389.75/KRT

7795
/KG

 En del av Polar Seafood Greenland
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HANDSKALADE RÄKOR, Large, MSC
I lake, sjökokta  
1,5 kg/hink (avrunnen vikt)
Lev. art. nr: 2701  
SC art nr: 36867

PANERAD RÖDSPÄTTA, MSC
5216 - Hel, benfri, u svart skinn
140-160 g/st  
5 kg/krt, 474:75 /krt
Lev. art. nr: 5216  
SC art nr: 85610

SPRÖDBAKAD ALASKAPOLLOCKFILÉ
Benfri, förstekt
80-100 g/st  
5 kg/krt, 304:75 /krt
Lev. art. nr: 4326  
SC art nr: 99037

ALASKA POLLOCKFILÉ, MSC
Benfri, styckfryst
110-170 g/st 
5 kg/krt, 274:75 /krt
Lev. art. nr: 4113  
SC art nr: 1326

KOLJAFILÉ, MSC
Benfri, styckfryst
125-250 g/st 
5 kg/krt, 474:75 /krt
Lev. art. nr: 710  
SC art nr: 87307

DET BÄSTA FRÅN HAVET
MSC-C-50132

Fisk och skaldjur med  
detta märke kommer  

från ett MSC-certifierat  
hållbart fiske.  

www.msc.org/se

Prisvärd vitfisk

32995
/hink

KUMMELFILÉ MED SKINN, MSC
Benfri, styckfryst
120-180 g/st 
5 kg/krt, 399:75 /krt
Lev. art. nr: 7285  
SC art nr: 104074 7995

/kg

9495
/kg

Äkta spätta

6095
/kg

Krispig panad

5495
/kg

9495
/kg

Mild fisksmak

PANGASIUSMALFILÉ, ASC
Skinn- & benfri
120-170 g/st 
5 kg/krt, 269:75 /krt
Lev. art. nr: 9171  
SC art nr: 23269 5395

/kg



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47 Frukt & grönt

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

5595
/PÅS

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

4695
/PÅS

Pommes Sure Crisp Dip 
m skal 
art.nr. 102607
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr. 
1000007741  
x-pris 256.25/KRT

2050
/KG

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

4695
/PÅS

Lönsamheten
börjar redan
på skärbrädan

Rotfruktsstavar
Artnr 104190   
15 mm. 2 kg vac.
3N-produkter

Rotfruktsbas
Artnr 67710 
1x1 mm. 2 kg vac.
3N-produkter

Potatisklyftor med skal 
Artnr 45025
4-bitars. 5 kg vac. 
3N-produkter

Tips för lönsamhet och recept - avikonorden.se

Just nu!

 
kr/kg

1295
Just nu!

 
/påse

5795
Just nu!

 
/påse

4995

Aviko-annons-118x124-grosshandlarn11-20.indd   1 2020-10-13   15:32:20

Paprikablandning 
art.nr. 91977
Fryst, röd, grön, gul,  
2,5 kg
lev.art.nr. PAR5EG 

6295
/PÅS
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47Kolonial
Olivolja blended 
art.nr. 21516
5 l
lev.art.nr. 222401 

10995
/DUNK

 Olivolja extra virgin 
art.nr. 21517
5 l
lev.art.nr. 11342 

19995
/DUNK

Bockhornsklöver 
art.nr. 32408
2,5 kg
lev.art.nr. 1234 

17995
/KG
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Nu är det hög tid att uppskatta 
kålrabbin. Förutom en mild, lite 
söt smak som påminner om dess 
släkting broccoli bidrar den också 
med många vitaminer och grova 
fibrer. Kålrabbin skiftar i färg från 
ljusgrön till lila och kan användas 
på många olika sätt. Rå i tunna 
skivor med en vinägrett eller riven 
i sallader. Kokt kan den avnjutas 
med ett örtsmör eller blandas med 
potatis i mos. Skuren i stavar kan 
den friteras som ett alternativ till 
pommes frites. Ugnsbakad kan den 
gratineras med ost eller bli del av 
en gratäng. Den kan också bli  
juice, picklas och syltas.

Variera friskt med
KÅLRABBI!

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



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47 Kolonial

SOJA SAKURA JAPAN 1 L
Soja med mjuk och aromatiskt sälta trots en mycket låg salthalt (9,6 %). Sojan är naturligt 
fermenterad och producerad med GMO-fria ingredienser. Produceras med majsmjöl istället 
för vetemjöl vilket ger en naturligt glutenfri soja. Sakuras soja passar i princip till alla recept, 
oavsett om det står mörk eller ljus soja i receptet.
ART 60802 
12 x 1 L 
Pris per liter 3995

BLINIER 5,5 CM
Naturella mini blinier klara att dekorera efter 
upptining. Perfekta för bufféer och större 
sällskap.
ART 29698 
1x96 st
Pris per frp: 187:20 
Pris per st  195

SKAL RUNT 7 CM
Färdigbakat runt skal med en gyllengul färg 
och krispig struktur. Neutralt skal, klar att 
fyllas till en smakrik aperitif, huvudrätt eller 
dessert.
ART 56653 
1x96 st
Pris per frp: 547:20 
Pris per st  570

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

MANDELMJÖL 482 G
Mandelmjöl gjort på fin spansk sötmandel. 
Perfekt till bakning och desserter. Mjölet är 
naturligt glutenfritt.
ART 6770 
12x482 g 
Pris per påse 10895

BULGUR 5 KG
Det vita vetet har samma näringsvärde som 
fullkornet men är något mildare i smaken. 
Bulgur används bl.a. som varmrättstillbehör 
och i sallader.
ART 72575 
1x5 kg 
Pris per säck 9995

VANILJSTÅNG BOURBON 250 G
Den klassiska vaniljstången som är lång och 
smal med ett tjockt oljigt skinn och rikligt 
med frön.
ART 70052 
36x250 g 
Pris per påse 179895
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Det nya kolivet

läs mer på  
arla.se/battrekoliv

För att ytterligare förbättra djuromsorgen för våra kor har 
vi gjort en stor omställning på många av våra Arlagårdar. 
Det betyder bland annat att all vår färska mjölk med 
märkningen ”Ännu bättre djuromsorg” kommer från kor 
som får gå ute längre. De har dessutom gott om plats 
inomhus där de kan vandra fritt, får skön massage från 
roterande ryktborstar och har mjuka bäddar att vila på. 

Vad de gör med det nya kolivet är helt upp till dem själva. 
Kanske blir det en extra lång promenad, ett par nypor 
gräs från ett outforskat ställe i hagen, eller så kanske de 
använder den extra tiden ute till att bara luta sig tillbaka 
och idissla. Detta är den största omställningen vi någonsin 
gjort för vår färska mjölk. Och smaken på mjölken? Den är 
precis lika god som förr!
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Krogen
på landet

Skapa en destination 
för måltidsturism!

Ulfstorps gårdsägg 
–lokalt och klimatsmart

Experten 
tipsar om 
marknadsföring

Almars krog serverar   
värmländsk 
fine dining

T E M A



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

ALMARS KROG SERVER AR  

VÄRMLÄNDSK 
FINE DINING 

2012 började Christoffer som kökschef 
på Almars krog, 2016 tog han över 
verksamheten och driver den nu 
tillsammans med kocken Robin 
Sundholm. De satsade på att laga 
fine dining av lokala råvaror, sätta sin 
egen prägel på klassiska rätter, och att 
blanda nya och gamla matlagnings
tekniker. Ett koncept som uppskattades 
av många gäster. Idag besöks Almars 
krog av allt från barnfamiljer som 
äter ute för första gången till vana 
matturister som brukar resa utomlands 
för att njuta av vällagad mat. 

– I år har många haft semester 
hemma och då valt att besöka oss för 
att äta gott, berättar Christoffer.

LOKAL SAMVERKAN 
Menyn är säsongbetonad och består i 
huvudsak av lokala råvaror vars produ
center ofta nämns i rättens beskrivning. 

– Vi vill gärna lyfta de leverantörer vi 
samarbetar med. Att vi kan berätta om 
gården köttet kommer ifrån, och att 
vi träffat både djur och bonde, skapar 
tillit hos gästerna. Vi kan också tipsa 
dem att besöka lokala gårds butiker 
och REKOringar om de vill köpa 
en specifik råvara, säger Christoffer. 
När kockarna behöver en ny eller 
annorlunda råvara så letar de upp en 
lokal producent som kan leverera. Som 
exempel har de tillsammans med ett 
lokalt bryggeri tagit fram The Bucha –  
en egen kombucha i smakerna 
naturell och enbär. 

– Den går faktiskt att köpa via 
Svensk Cater numera, säger han. 

Via Svensk Cater köper de också in 
lamm, gris, frukt och grönsaker från 
lokala gårdar, de använder även lokalt 
fångad fisk. 

– Just nu serverar vi en gös från 

Vänern som bakats i brynt smör och 
ungsbakad rotselleri, till det en sås 
gjord på smöret från fisken och en 
egenkokad fond på kräftskal, allt 
toppas med hackat kräftkött och färsk 
dill, berättar han.

TID ATT UTVECKLAS
Almars krog har öppet på helgerna, 
för bokade privata evenemang och 
en gång varje månad har de populära 
ölprovningar. De har också en vacker 
festvåning som brukar användas till 
bröllop och flera av nästa års fester är 
redan inbokade. 

– Att driva en krog på landet som 
inte har öppet varje dag ger oss gott 
om tid att experimentera med mat, 
finjustera smaker och utveckla vårt 
koncept. Det gör att vi kan leverera en 
högre lägsta nivå, menar Christoffer.  

Tio minuter norr om Karlstad ligger Almars krog, vackert belägen ett stenkast från 
Klarälven. I en ombyggd lada som tillhört en gammal prästgård serveras nu fine 
dining gjord på i huvudsak värmländska råvaror. Christoffer Schyman, kock och 

delägare, berättar om den lokala samverkan.

- Någonstans i Sverige -

Upptäck vår webshop på svenskcater.se24

TEMA • KROGEN PÅ LANDET
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FESTLIGT NYÅRSFIRANDE

Se till att synas. Gör reklam för er restaurang på ett 
trovärdigt och lockande sätt. Presentera ert utbud i 
till exempel sociala medier för att ge gästerna en god 
anledning att göra ett besök hos er.

Hitta er egen nisch. Skapa ett koncept som är 
ert eget, det gäller både mat, dryck och lokalens 
utformning. Skoja och småprata med gästerna, få 
dem att känna sig välkomna och trivas, men var 
alltid er själva. 

Skapa en upplevelse. Håll det reklamen lovar, säger 
ni i huvudsak lokala råvaror så ska det vara det. Sätt 
ihop en meny utöver det vanliga och leverera en 
minnesvärd måltid. Dra nytta av naturen och lokal 
kunskap för att skapa aktiviteter som lockar till just er. 

CHRISTOFFERS TRE TIPS 
för dig som vill öppna krog 
på landet.
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SMAKER
Höstens

Det är smart att välja frukt och grönsaker efter 
säsong. Inte bara för smakens skull, kvaliteten är 
dessutom så mycket bättre.  Passa på att frossa i 

morötter och palsternacka! 
Rosa dem i ugn, använd dem i gratänger eller gör 
mos. Användningsområdena är många och ger 

fantastiska goda resultat.
Det är vårt tips inför höstens 

middagsbjudningar! 

NORDICAMIX
TVÄTTAD 4X500G
ART NR: 86575

TVÄTTAD MOROT
KARTONG,10 KG SE
ART NR:3977 

ROTSELLERI
SÄCK 10KG NL
ART NR:41530 

PALSTERNACKA
10KG SE 
ART NR: 106420

DIJONPASTA
MED DRAGON 3KG
ART NR: 37624

CITRON
70-90, 15KG
ART NR: 102089

PÄRON
CONFERENCE 65/70
ART NR: 106423

SVENSKA ÄPPLE
AROMA 70/80 11KG RB
ART NR: 106422

SKALAD POTATIS
FAST MEDEL 2X7KG RB
ART NR: 101852

5250
/PÅSE

1295
/KG

1095
/KG 795

/KG

19395
/HINK

2995
/KG 2095

/KG
2350

/KG

1195
/KG

WE MAKE 
  YUMMY

healthy



27

Potato Pops
art.nr.  90628

Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr.  1000006946

xpris 274.25/KRT

21 95 
/ KG

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Krispig och friterad potatisprodukt som passar till 
många rätter på menyn. Servera Potato Pops 

– till korv, falafel och burgare som ett kul 
alternativ till pommes

– som barsnacks tillsammans med dip, 
salsa eller majonnäs, het eller mild

– toppade med ostsås, knaperstekt baconkrisp 
och skivad salladslök

– på en mexikansk tallrik med guacamole, 
gräddfil, tomat och bönor

– ihop med ärtnuggets eller köttbullar 
på barnmenyn

– till grillad kyckling och pulled pork 
– toppad med vitmögelost som Reblochon 

eller riven parmesan och örter

POTATO POPS 
– LÄCKERT OCH MÅNGSIDIGT

TEMA • KROGEN PÅ LANDET
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Mat och dryck blir allt större del av en destinations attraktion. Därför 
är det glädjande att intresset för uppleva Sveriges vackra, orörda natur 
och naturliga, hälsosamma mat ökar. Detta framgår av en rapport som 

Visit Sweden publicerade nyligen, där har man också tagit hänsyn till hur 
covid-19 påverkar turistnäringen.

Visit Sweden är ett statligt bolag vars 
uppgift är att främja den svenska 
besöksnäringen och få den att växa 
långsiktigt. Trendrapport 2020 Måltids-
trender ger fem grundläggande trender 
som driver utvecklingen.

Avslappnad platsobunden 
måltidsupplevelse 
Vi kommer att få se mer av food trucks 
som ger temporära upplevelser där 
kunderna finns, bättre hämtmat, inn
ovativa koncept och paket där gästen 
själv färdigställer måltiden i hemmet. 
Rekommendation – Våga experimentera, 
innovationens tid är nu! 

Smaken för det lokala 
Avståndet från jord till bord minskar 
och gästerna vill uppleva lokala 
smaker i både mat och dryck. De vill 
ta del av historier kring verksamheten, 

lokalerna, produkterna och inte 
minst människorna bakom. Låt gärna 
gästerna vara delaktiga i att skörda 
och tillaga. 
Rekommendation – Lyft fram det unika, 
ge maten en stark lokal koppling. 

Den nya tryggheten 
Nu söker man säkra upplevelser med 
god hygien och återhämtning i naturen. 
Många vill också lära mer om hållbar 
matproduktion. Dåtidens smaker 
väcker nostalgi och skänker trygghet. 
Rekommendation – Kommunicera 
tydligt och ge en känsla av trygghet 
genom utbudet. 

Vi är vad och hur vi äter – 
identitet och status skapas genom 
mat och hälsa 
Allt fler väljer att äta vegetariskt, 
dricka nyktert och minska matsvinnet. 

Man vill ha ”njutning utan skuld” och 
väljer fritt från socker, alkohol, kött 
och gluten. Intresset för matkunskap 
når nya höjder. Matupplevelser skapas 
för att kunna delas i sociala medier. 
Rekommendation – Anpassa 
erbjudandet för olika grupper, bli bra 
på växt baserad mat.

Digitala upplevelser
Produkter som virtuella rundturer och 
digitala matkurser erbjuds på distans. 
Under livesända provsmakningar kan 
deltagarna dela upplevelsen genom 
att de själva köpt in samma produkter 
i förväg. Facebook och Instagram är 
bra kanaler att börja laborera på. Fler 
kommer att vilja köpa lokala produkter 
via ehandel. 
Rekommendation – Digitalisera 
utbudet, skapa plattform med andra 
lokala aktörer.

SKAPA EN ATTR AKTIV

DESTINATION FÖR 
MÅLTIDSTURISM

Tips!
Trendrapport 2020 Måltids trender är 
full av matnyttiga tips och du hittar den 
på corporate.visitsweden.com, där 
kan du också ta del av en kunskapsbank, 
inspirerande idéer och goda erfarenheter 
från andra verksamheter.

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 28
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Trenden kring surdegsbröd håller i sig och hantverket 
förfinas. Nu ska de gärna bakas på kulturspannmål som 
enkorn, emmer och nakenhavre, vilka ger brödet god 
smak, rustik karaktär, protein och mineraler. Surdegen 
används också allt oftare i pizzabottnar och kanelbullar.

Bröd med fullkorn får automatiskt mer smak och en 
genuin känsla. Baka det gärna på blötlagt överblivet 
bröd eller råvaror från köket som smaksättare – gott 
och svinnsmart.

PROVA SMAKER SOM:

• kokta linser och bönor

• rårivet, äpple, pumpa 
eller betor

• överbliven gröt

• frön och nötter

• torkad frukt 
och bär

RUSTIKA BRÖD!

Höstens långkok bjuder på en avslappnad 
måltid fylld med välutvecklade smaker. Perfekt 
att njuta av på en lantlig krog efter en skön 
promenad, eller om man vill skapa samma 
känsla mitt i city.
Koka en härlig gryta eller soppa på lokala råvaror i 
säsong, ge gärna klassiska recept en egen touch genom 
annorlunda ingredienser, kryddor och tillbehör. 

Högrev kan bli allt från traditionell köttsoppa och 
ungersk gulasch till mexikansk chili och marockansk 
gryta med aprikoser. Belugalinser kan bli vegetarisk 
boeuf bourguignon med svamp, lök och rödvin, eller 
indisk linsgryta med garam masala och kokosgrädde. 
Fläskkarré, gärna vildsvin, kan bli pulled pork med chili 
och barbecuesås, eller bräseras och kokas med äpplemust 
och rotfrukter. Årets älg kan hamna i en mustig gryta 
med enbär och trattkantareller. Höns eller kyckling kan 
bli en coq au vin kryddad med timjan, rosmarin och 
knaprigt sidfläsk.

VÄLJ
LOKALT!
Närproducerat är bra för alla – 
klimatet, köket, gästen och inte minst 
det lokala näringslivet.
Visst är det en skön känsla att arbeta med råvaror 
som du vet exakt var de kommer ifrån. Kanske har 
du sett dem växa, kanske känner du lantbrukaren 
som skött växter och djur innan de hamnat i ditt 
kök. Det är en förmån som caféer och krogar på 
landet ofta har.

Vi på Svensk Cater vill föra ut den närheten 
till våra kunder, även till de som inte befinner sig 
nära åkrar, vatten och hagar. Tack vare vår lokala 
förankring över hela landet har vi nära kontakt 
med många små och stora leverantörer som kan 
leverera det bästa Sverige har att erbjuda. Visst är 
dina gäster värda det?

Tipsa gärna din säljare om lokala leverantörer 
vi borde samarbeta med!

Nybakat bröd sprider en behaglig doft och 
smaken höjer den rogivande, lantliga känslan. 

Va
d hamnar i din gryta?

SMAKFULL SLOW FOOD MED
VÄRMANDE LÅNGKOK!



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

ULFSTORPS GÅRDSÄGG 

– LOKALT OCH  
KLIMATSMART
Strax utanför Grästorp på den 
bördiga Varaslätten ligger 
Ulfstorps Säteri, där har man 
drivit lantbruk ända sedan 
1800-talet. Sedan 20 år tillbaka 
producerar man hållbara, 
hälsosamma och välsmakande 
ägg. Michael Liedberg, ägare, 
berättar hur de arbetar och 
varför ägg är så bra. 

Ulfstorps Säteri är en gård med anor 
ända från medeltiden. Idag drivs den 
som ett familjeföretag av Michael 
och hans bror Fredrik, de utgör femte 
generationen av senaste släkten här. 
De odlar spannmål, brukar skog 
och håller utbildningar för jägare. 
Äggproduktionen är ett resultat av 
det växande intresset för lokal
producerade livsmedel. 

KRETSLOPP MED MERVÄRDE 
– För oss är det viktigt att man tar 
uttrycket lokalproducerat på allvar, 
därför har vi skapat ett kretslopp 

där vi har koll på hela produktions
kedjan. Vi odlar spannmål som blir 
hönsfoder, sedan får vi ägg och 
gödsel tillbaka från hönsen. Den 
näringsrika, naturliga gödseln hjälper 
oss odla nytt proteinrikt spannmål 
som i sin tur ger ännu godare och 
nyttigare ägg, och så vidare, säger 
Michael. Han berättar också att ägg 
är ett klimatsmart livsmedel tack vare 
hönans energi effektivitet, det krävs 
nämligen bara två kilo foder för att få 
fram ett kilo ägg. 

FODER FRÅN EGEN PRODUKTION 
Ulfstorps höns föds upp på foder som 
växer max tre kilometer från stallarna. 

– Vi har själva tagit fram en foder
blandning som består av näringsrik 
havre, vete och raps från våra egna 
åkrar men också en del kalk och lucern, 
berättar Michael. Lucern, eller foder
lucern, är en flerårig ärtväxt som ger ett 
helt naturligt foder och är en optimal 
källa till vitaminer och mineraler. 

– Den ger ett djup i gulan och gör 
äggen saftigare, säger han. Att blanda 
sitt eget foder ger dem också möjlig

heter att anpassa det efter hönsens 
behov under olika säsonger och på så 
sätt ta fram bättre produkter.

LOKALT OCH TRYGGT 
På gården finns i nuläget ca 80 000 
hönor och de värper ca 75 000 ägg 
varje dag. Äggen sorteras, tvättas och 
packas i det egna moderna packeriet. 
Därifrån levereras de i allt från små 
6pack till hela pallar med äggflak 
som totalt rymmer 8640 ägg. Till en 
början såldes Ulfstorps gårdsägg bara 
till lokala butiker inom dagligvaru
handeln, men när produktionen ökade 
letade man efter en stabil partner som 
kunde hjälpa till att leverera även 
till restauranger, skolor och annan 
offentlig verksamhet. 

– Vi valde då att börja samarbeta 
med Svensk Cater, det är ett starkt 
varumärke och de kan nå ut till 
säkra kunder som uppskattar våra fina 
produkter. Vårt samarbete fungerar 
idag väldigt bra och ger trygghet för 
alla som arbetar hos oss, säger Michael.

Michael och Fredrik Liedberg.
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Cindys äggröra
Ingredienser 
6 st hårdkokta ägg 
3 msk Hellmann’s mayonnaise 
Salt + peppar 
Sambal oelek

Variationer 
Välj en av följande smaksättningar: 1 tsk finhackad 
rödlök, 2 msk salladslök, vitlökspulver, 1 tsk dijon
senap eller 2 msk färska örter. 

Blanda ihop allt till en röra och servera på hårt eller 
grovt bröd. Garnera med örter, löjrom, räkor eller 
paprikapulver. 

Smaklig spis!

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

ULFSTORPSGARDSAGG

Tips!
Vill du minska risken för att ägget ska spricka 
under kokningen? Picka försiktigt hål på skalet i 
äggets trubbiga ända. Därunder finns en luftblåsa. 
Blir det hål där spricker inte ägget lika lätt.
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

SÅ GOTT SOM
HEMLAGAT!

KLASSISKA KÖTTBULLAR

91827

76,95kr/kg 

359,4kr/dfp

NÖTKÖTTBULLAR

103108

89,95kr/kg 

419,4kr/dfp

WWW.SVENSKAMATFABRIKEN.SE

Fr

itt från gluten

laktos & ägg

Experten tipsar

Kål

MARKNADSFÖR 
DIN VERKSAMHET

– FEM SMARTA TIPS SOM HJÄLPER 
DIG NÅ NYA KUNDER

– Vi vill bjuda våra gäster på en 
upplevelse med avkoppling som ger 
energi och som de kan leva på länge. 
Maten ska bjuda på en smakresa där 
tradition, matglädje och skicklighet 
förenas med de bästa råvarorna för 
säsongen. För oss är det viktigt att 
arbeta med smart marknadsföring för 
att vi ska nå rätt kunder och för att de 
ska kunna hitta oss. 

Ulvsby herrgård strax utanför 
Sunne har en anrik och väl-
bevarad historia som sträcker 
sig långt tillbaka i tiden, men 
redan på 1600-talet var den 
känd för sin goda mat. Idag 
är det en plats att koppla bort 
vardagen, njuta av lantliv, 
kultur och inte minst mat och 
dryck på traktens råvaror. 

MARIANNES 
TIPS KRING 
MARKNADSFÖRING
Ha koll på ditt erbjudande – Vad har 
din verksamhet att erbjuda gästen? 
Vilka delar består ditt erbjudande av? 

Vilka ingår i din målgrupp? Var finns 
de och hur når du dem? Besvara 
frågorna och du har kommit en bit 
på vägen. 

Arbeta digitalt – Satsa på att bygga 
en bra, sökbar, egen sajt som kan nå 
gäster som uppskattar det ni erbjuder. 
Uppdatera sociala medier regelbundet 
och hantera recensioner som görs på 
olika sajter. Det är viktigt att svara 
på kommentarer och lyssna på de 
synpunkter gästerna har. 

Skaffa bra samarbetspartners – 
Arbeta med kommunens turist
utvecklare. Häng på aktiviteter för 

besöksnäringen inom din region. 
Etablera kontakt med agenter och 
rese företag i utlandet. Hitta också 
egna, till exempel arrangörer av sport
aktiviteter eller lokala gårdsbutiker. 

Anställ engagerad personal – 
Personalen som möter gästen är de som 
införlivar det ni lovar. Det är viktigt att 
hitta personal som lätt kan få insikt om 
er verksamhet, förstår gästernas behov 
och därför kan möta förväntningar 
på rätt sätt. De ska kunna berätta var 
råvarorna kommer från, hur ni arbetar i 
köket och lokalernas historia på ett sätt 
som gästerna uppskattar. 

Samarbeta med lokalt kulturliv – 
Undersök vad det finns för kulturella 
verksamheter som kan dra besökare 
till er trakt, skapa ett generöst sam
arbete och hjälp varandra. Erbjud 
specialpaket för de som kan vara 
intresserade att besöka både er och 
njuta av lokal kultur.

MARIANNE KRÖNSJÖ 
• Driver Ulvsby Herrgård 

tillsammans med sin man 
Christer sedan 2011.

• Bakgrund som regionchef på 
försäkringsbolaget Volvia 
och försäljningschef på 
temaparken Astrid 
Lindgrens värld.

Tips!
Vill du veta mer om Ulvsby 
Herrgård, dess historia och 
sköna erbjudanden? Besök 
då ulvsbyherrgard.se eller 

följ @ulvsbyherrgard.

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 32
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SÅ GOTT SOM
HEMLAGAT!

KLASSISKA KÖTTBULLAR

91827

76,95kr/kg 

359,4kr/dfp

NÖTKÖTTBULLAR

103108

89,95kr/kg 

419,4kr/dfp

WWW.SVENSKAMATFABRIKEN.SE

Fr

itt från gluten

laktos & ägg

Kål
RÅVARA i fokus Kål finns i en mängd sorter som inte bara 

har olika färg utan även olika karaktär och 
egenskaper, alla är de fulla av fibrer, vitaminer 

och mineraler. Många odlas i Sverige och skördetiden 
sträcker sig från sommar till sen höst beroende på sort. 
Få råvaror är så klassiska och trendiga på samma gång. 
Kål används i allt från husmanskost till street food i 
alla delar av världen och funkar bra med både heta och 
milda smaksättare. Hitta din favorit i färsk, fryst och 
strimlad form.

• Klassisk kålpudding på vitkål är perfekt att göra 
på växtbaserad färs.

• Vitkål över? Lägg in och gör egen surkål, krydda 
med kummin. 

• Kåldolmar blir extra vackra i savojkål toppade 
med lingon. 

• Spetskål kan ugnsrostas och toppas med 
hackade hasselnötter.

• Strimlad rödkål ger både färg och textur till 
wraps, tacos och bowls.

• Elegant svartkål passar både till fin à la carte 
och enkla ramen.

• Broccoli, romanesco och blomkål passar bra till 
tempura, wok och gratäng.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

MÅNADENS NYHET

33



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

97,95 kr/kg

1,2
CO2e +++

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

Japanese Katsu Curry

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

snaBBa rätter med quorn
- Enkelt, Gott & klimatsmart!

Recepten och 

Hela sortimentet hittar 

du alltid på 

findusfoodserv
ices.Se

0,4
CO2e +++

0,9
CO2e +++

Quorn Bratwurst med 
karamelliserad lök

QUORN NUGGETS
10 kg (5 x 2 kg), ca 20 g/st
art.nr 105271

209,95 kr/pås

QUORN NUGGETS

0,8
CO2e +++

Quorn Nuggets med mangosås
& grillade grönsaker

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

94,95 kr/kg

QUORN BULLAR
10 kg (10 x 1 kg), ca 16,7 g/st
art.nr 105272

Recept!
AMORO POMODORO

10 portioner

1,2 kg Quornbullar
100 g Vitlök, hackad
300 g Gul lök, hackad
20 g Rapsolja alt. mat olja
400 g Aubergine, hackad
800 g Krossade tomater
2 dl Matlagningsvin, rött
100 g Sweet Chilisås
Salt  och svartpeppar
800 g Rigatoni pasta okokt
30 g Persilja, hackad
100 g Lagrad ost

Fritera vitlöken i olja tills den får en gyllenbrun 
färg, lägg sedan i löken och hackad aubergine. 
Låt fräsa tills löken är mjuk. Slå på krossade 
tomater, rödvin och sweet chili. 
Låt allt samman småputtra några minuter, 
smaka av med salt och grovmalen svartpeppar.

Koka pastan al dente. Vänd runt pastan med 
persiljan och en skvätt olivolja. 

Tillaga under tiden quornbullarna enligt 
anvisning på förpackningen. 

Servera rätten med en riven lagrad ost över.

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

107,95 kr/pås



För alla proffs.

ARLA KO®

FÄRSK LÄTTMJÖLK 0,5 %  
1L I Art nr: 62449

ARLA KO®

FÄRSK MELLANMJÖLK 1,5 %  
1L I Art nr: 62447

ARLA KO®

FÄRSK MJÖLK 3 %  
1L I Art nr: 62445 

ARLA KO® LAKTOSFRI 
MELLANMJÖLK DRYCK 1,5 %  

3 dl I Art nr: 105726

ARLA PRO®

KONCENTRERAT SMÖR 100 %  
1,8 kg I Art nr: 104035

ARLA PRO® GRILLOST 
MILD RÖKT CHILI 14%  

1,5 kg I Art nr: 102261

ARLA KO PRÄST®

SKIVAD OST 31 %  
750 g I Art nr: 47326

ARLA PRO® MOZZARELLA 
SKIVAD OST 22 %  

1000 g I Art nr: 88681

8,95 kr 
/L

4,65 kr 
/st

74,95 kr 
/pkt

132,95 kr 
/st

199,95 kr 
/st

67,95 kr 
/pkt

9,50 kr 
/L

9,95 kr 
/L

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

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



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47Ost, ägg & mejeri

Västerbottensost 
art.nr. 38363
500 g
lev.art.nr. 60428 

7795
/PÅS

Edamer 
art.nr. 32029
Skivad, 2 rad, 1 kg
lev.art.nr. 71218 

5995
/PKT

 Ädelost 
art.nr. 32169
Smulad, ca 2,5 kg,  
Danmark
lev.art.nr. 5590-9379 

6695
/PÅSE

�nyhet!

BEARNAISE 25 X 35G  
ART.NR. 61104

BEARNAISE JALAPENO 25 X 35G  
ART.NR. 106068

BLACK GARLIC 25 X 35G   
ART.NR. 99753

˜

CHEDDAR 25 X 35G  
ART.NR. 61108

HOT MEXICANA 25 X 35G  
ART.NR. 30936

SOUR CREAM & ONION 25 X 35G  
ART.NR. 61361

SRIRACHA MAYO 25 X 35G   
ART.NR. 47617

STRIPS CHICAGO 25 X 35G  
ART.NR. 61105

SWEET CHILI 25 X 35G  
ART.NR. 61107

TRYFFELMAJONNAS 25 X 35G   
ART.NR. 98160

VITLOK 25 X 35G  
ART.NR. 61106

�

�

�

69,95 KR/KRT 
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Svarta urkärnade oliver Påse
Vikt: 4 x 3,8 (2) kg

Art nr: 77626 | Svensk Cater: 102303

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

Art nr: 77628 | Svensk Cater: 102583

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

Art nr: 67794 | Svensk Cater: 35477

Gröna urkärnade oliver Påse
Vikt: 4 x 3,8 (2) kg

Art nr: 77627 | Svensk Cater: 102582 

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

Art nr: 97583 | Svensk Cater: 75143

10295/pkt 8995
/påse

Halloumi Nuggets
Vikt: 1 x 2,5 kg

Art nr: 97405 | Svensk Cater: 97134

13995
/kg 9995

/påse

29995
/dunk

8995
/påse

FIXA TAKE AWAY  
FRÅN MEDELHAVET!

DET SKA VARA ENKELT ATT DELA DET GODA

Fontana_Svensk Cater Grosshandlarn_nr11_A4.indd   1 2020-10-12   10:04



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47Ost, ägg & mejeri

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

4995
/KG

Gouda/Mozzarella 
art.nr. 86917
70/30, 5 kg
lev.art.nr. 72071  
x-pris 274.75/PÅSE

5495
/KG

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

795
/ST

Fetaost 
art.nr. 75962
Hel, 2 kg, Grekland
lev.art.nr.  
115-09-2000-00 

17495
/TRÅG

 Fetaost 
art.nr. 75963
Tärnad, 2 kg, 
Grekland
lev.art.nr.  
115-05-2000-00 

18595
/TRÅG
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47 Ost, ägg & mejeri

STORKÖKETS  
VARDAGSHJÄLTAR
Ljuva Ostcrème lyfter smakerna  
i grytor, gratänger. Tillverkad 
med svensk mjölk på vårt  
mejerii Kristianstad.

UPPTÄCK 
VÅRT BREDA  
SORTIMENT 

88,95:–/kg

77,95:–/kg

LINDAHLS RENT  
SMÖR OSALTAT
800 g. Fetthalt 100%.
Ursprung: Nederländerna 
Art.nr: 53763

SKÅNEMEJERIER  
EKOLOGISK LAKTOSFRI  
MJÖLK PORTION UHT
16 ml x 100. Ursprung: Sverige 
Art.nr: 96492

SNAPPHANE MILD  
SKIVAD 28% 
Mild rundpipig ost  
1 000 g, 15 g/skiva. 
Ursprung: Sverige 
Art.nr: 38432

89,95:–/kg

99,95:–/burk 59,95:–/st

GILLE MILD  
SKIVAD 28%
Mild grynpipig ost  
1 000 g, 15 g/skiva.  
Ursprung: Sverige 
Art.nr: 19338

SANTORINA  
SALLADSOST  
I TÄRNINGAR
1kg. Ursprung: Danmark. 
Art.nr: 38001

PRÉSIDENT LJUVA  
OSTCRÈME ORIGINAL
3,2 kg. Fetthalt 15% 
Ursprung: Sverige 
Art.nr: 38589

PRÉSIDENT LJUVA  
OSTCRÈME STARK
3,2 kg. Fetthalt 15% 
Ursprung: Sverige 
Art.nr: 39004

203,95:–/hink 203,95:–/hink

Vi på Skånemejerier Storhushåll vill vara den mest kompletta och kompetenta mejeripartnern för det professionella köket. I vårt sortiment hittar du  
närproducerade mejerivaror såväl som ett brett urval europeisk kvalitetsost. storhushall.skanemejerier.se

Färdiga  
för mackan

Gjord på  
svensk mjölk!
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47Ost, ägg & mejeri

FRIGÅENDE ÄGG
Lösvikt M/L Ägg. 7,8 kg  

120 st/dfp (4x30 st)
Art.nr: 57688  BNR: 346404

FRIGÅENDE ÄGG
M Ägg. 15 st/frp 

Art.nr: 57687  BNR: 334511

Kronägg AB • Kronvägen 3 • 284 33 Perstorp • Telefon 0435-340 80
info@kronagg.se • www.kronagg.se

EKOLOGISKA ÄGG
Lösvikt M/L Ägg. 7,8 kg

120 st/dfp (4x30 st)
Art.nr: 48681  BNR: 846404

SMART FÖRPACKAD!

26,95:-/kg
210,21:-/krt

47,95:-/kg
374,01:-/krt 24,95:-/krt

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

125,95 KR/ST

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

125,95 KR/ST

KAMPANJ-
PRISER!

MÖJLIGHETERNAS
MATVARA

Philadelphia SvC Grosshandlarn nr11 180x124.indd   1 2020-10-12   10:59
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CIABATTA  
NATURELL 16,5 cm (108  g)
40 st per kartong
Art nr 50000036
SC Art nr 58000

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

Fresta dina 
gäster med 
fikafavoriter 
Skapa lättsålda baguetter och matiga mackor med 

prosciutto, mozzarella och tomat, som gästerna 

kan äta på plats eller ta med i en påse. Tina och baka 

bara av det du behöver så slipper du svinn. Ladda 

även frysen med frasiga, vaniljdoftande bakverk 

som wienerbröd och Estellefläta med mandelspån. 

BAGUETTE VALLMO (125 g)
48 st per kartong
Art nr 214663
SC Art nr 95805

BAGUETTE MAJS (125 g)
48 st per kartong
Art nr 214664
SC Art nr 95728

4,80
/styck

4,80
/styck

3,95
/styck

SANDWICHBULLE 
GROV (85 g)
30 st per kartong
Skuren
Art nr 2467
SC Art nr 47388

4,40
/styck

SMÖRCROISSANT (60 g)
70 st per kartong
Art nr 217730
SC Art nr 105047

4,20 
/styck

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

3,30
/styck

ESTELLEFLÄTA (85 g)
54 st per kartong
Art nr 59476
SC Art nr 75114

5,50
/styck

SvenskCater_GH_Nr11_Krogen_på_landet_210x297Mtrldag_1007.indd   1 2020-10-12   10:11



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47Bröd & bakverk

 Croissant 
art.nr. 102264
Choklad/Hasselnöt, 
70 g, 4,2 kg
lev.art.nr. 79347  
x-pris 285.00/KRT

485
/ST

Vego- 
mums

www.graysbakery.se
TEL 08-715 95 20

VEGANSK  
BROWNIE
ARTIKEL NR: 83680

VEGANSK HALLON-
VANILJKAKA
ARTIKEL NR: 95332

Muffin 90 g. Hallon-Vaniljkaka 95 g.  
Brownie 90 g. Dammsugare 50 g.

Äggfri Gluten- 
fri

MjölkfriVeganskt

PRIS/STYCK 

15:95

PRIS/STYCK 

6:20

PRIS/STYCK 

10:95

VEGANSK  
DAMMSUGARE
ARTIKEL NR: 95638

VEGANSK BLÅBÄR 
KARDEMUMMAMUFFINS
ARTIKEL NR: 103741

PRIS/STYCK 

9:95Följ oss på 
Instagram

@svenskcaterab
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47 Dryck

ÅBRO ORIGINAL
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.

ART.NR 53600
Pris: 10,95 /fl

START THE  
SWEDISH WAY
Rekorderlig Cider är en svensk söt cider som  

vunnit många internationella priser och exporteras  
över hela världen. Du serverar den bäst med is, en  

klyfta citron eller varför inte lite färska bär.  
Då lovar vi en fräsch och smakrik upplevelse.

ART.NR 37733
Pris: 11,95 /fl

I en helt 
egen klass.

ART.NR 53642/51852
Pris: 10,50 /fl

Vi äter allt mer ostron i Sverige, förutom lyx och god 
smak är de en god källa till protein, vitamin B12, jod och 
selen. Europeiska ostron (Ostrea edulis) är inhemska 
och förekommer naturligt på svenska västkusten. 
Där förekommer också den invasiva arten japanska 
jätteostron (Crassostrea gigas), i Frankrike odlas de 
som “fine de claire”. De växer snabbt och i vilt tillstånd 
konkurrerar de om näringen med inhemska ostron och 
blåmusslor, därför är det smart att äta upp dem. Servera 
dem klassiskt med citron eller vinäger och schalottenlök, 
med asiatiska smaker som soja, chili och yuzu, grati-
nerade med pecorino, pocherade med champagne  
eller som smaksättare i såser och risotto.

NJUT AV INVASIVA
GIGAOSTRON

T R E N D R A P P O R T
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 11 KEGES | kampanjveckor 45–47Dryck

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

COCA-COLA | ART NR 46734
COCA-COLA ZERO | ART NR 46732
FANTA ORANGE | ART NR 50033
FANTA LEMON | ART NR 50681
SPRITE | ART NR 49497

9,50 kr
/st

Julens 
glasklara val
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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
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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.
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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.
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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
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"– Det ökade intresset för alkoholfri öl 
och lågalkoholöl beror bland annat 
på den stora hälsotrenden, ökad 
acceptans i sociala sammanhang och 
den goda kvaliteten på alkoholfritt 
öl idag. Allt talar för att tillväxten av 
alkoholfritt kommer fortsätta i hög takt 
de 5-10 kommande åren." Det säger 
Petur Olafsson som i oktober lanserade 
den oberoende guiden till alkoholfri 
öl - nonallco.se. 

Petur är en välkänd profil på den 
svenska ölscenen och han har en ge-
digen erfarenhet som både ölentusiast 
och ölskribent. Nu vill han hjälpa fler 
att upptäcka det stora, och ständigt 
växande, utbudet av alkoholfri öl. 
På nonallco.se delar han tips om de 
bästa alkoholfria ölen, från de största 
ölmärkena till de mindre lokala 

bryggerierna. Där finns recensioner, 
information om ingredienser, pris, 
allergener, kalorier, återförsäljare samt 
vilka öl som passar bäst till din måltid.

– Idag finns en stor variation av 
ölstilar inom alkoholfritt, fler krögare 
borde ta sig tid att upptäcka dessa. 
Som servitör rekommenderar du inte 
samma sorts vin till alla rätter på 
menyn. Samma sak gäller alkoholfri 
öl. Ljus alkoholfri lager passar inte 
till alla typer av mat. Den passar till 
en lätt fiskrätt, men till hamburgaren 
funkar förmodligen en IPA bättre, till 
het asiatisk mat är veteöl fantastiskt 
och till en chokladdessert är det kul 
att tipsa gästen om att prova stout. 

– Precis som när det gäller utbud av 
alkohol, så förväntar sig restaurang-
gästerna ett bra och brett utbud av 

alkoholfria öl. Att ha ett bra utbud av 
alkoholfri öl är helt enkelt en viktig 
del i att profilera din restaurang."

Tips! Läs Peturs spaning Vi är bara i 
början av den alkoholfria ölrevolutio-
nen, där berättar han om nio trender 
kring alkoholfri öl. Du hittar den  
så klart på nonallco.se.
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NONALLCO GUIDAR  
BLAND ALKOHOLFRIA ÖL!

Redaktör och skribent på Nonallco

Ölskribent, Mitt Kök Expressen  
& Allt om Vin 

Medgrundare av GBG Beer Week

Mottagare av utmärkelsen Årets 
Ölutvecklare 2017

PETUR OLAFSSON

Fotograf: Lucas Eliasson, Picture Perfect Visuals
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MOLINARI
SAMBUCA EXTRA
40% 70 CL

217,95 KR
ART: 75639

MOLINARI
BLACK

30% 70 CL

183,95 KR
ART: 75577

MOLINARI CAFFÉ
SAMBUCA
36% 70 CL

199,95 KR
ART: 74677
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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:-

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

Den senaste tiden har intresset 
för rom ökat stort, framförallt 
den mörka. Rom tillverkas över 
hela världen, även i Sverige, 
och har många olika stilar och 
produktionsmetoder. Ljus rom 
används främst i somriga drinkar 
med exotiska smaker som kokos, 
ananas och passionsfrukt. Mörk 
rom lagras och får då en mer 
komplex smakbild, ofta med 
toner av vanilj, arrak, karamell 
och torkad frukt. Nu vill många 
njuta och utforska fina sorter av 

MÖRK ROM
- trend för finsmakare  

rom, därför kan de med fördel ser-
veras som avec. Rom är också ett 
perfekt ämne för provsmakning 
och utbildning i mindre sällskap.

Värmande romdrinkar 
Perfekt i höstrusket - blanda mörk 
rom och varm äpplejuice, krydda 
och garnera med en bit kanelstång 
och citrontwist. Till jul - prova en 
engelsk Christmas punch som 
alternativ till glögg, det är ett 
varmt bål på mörk rom, rött vin, 
stakt te och juice från citrus.
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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.



JUST NU KAMPANJPRIS 
PÅ TEX MEX!

JUST NU KAMPANJPRIS 
PÅ TEX MEX!

SANTAMARIAFOODSERVICE.SE

Inspiration och recept hittar du på:

LEV. ART. NR PRODUKT  PRIS PER STYCK 

101254 Taco Original Spice Mix 77,95 kr
101251 Fajita Spice Mix 77,95 kr
4991 Soft Tortilla 20 cm 177,95/kt
4992 Soft Tortilla 25 cm 167,95/kt
4560 Mini Taco Tubs 200 st (25x8) 26,95/pkt
3212 Nachos Chips (runda) 22,95/påse
3209 Tortilla Chips Cheese (trekantiga) 21,95/påse
4548 Taco Sauce Medium 3,7 kg 158,95/dunk
4549 Chunky Salsa Medium 2,25 kg 124,95/dunk
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