
Upptäck vår webshop på svenskcater.se

VECKA 6-8  
8 FEBRUARI – 28 FEBRUARI 

ERBJUDANDEN & SÄSONGSVAROR  

DIN LOKALA MATGROSSIST

Temainlaga:

HÄLSOSAMT/
HÅLLBART

Fetaost
art.nr. 75963

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

17995
/TRÅG



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

INNEHÅLL

Kött & chark ............................................................. 3–12

Fågel .........................................................................13–14

Fisk & skaldjur ...................................................... 15–16

Hälsosamt/hållbart ...........................................17–28

Frukt, grönt & vegetariskt............................... 29–31

Kolonial ..................................................................32–34

Ost, ägg & mejeri ................................................ 35–38

Bröd & bakverk ........................................................... 39

Snacks & konfektyr ...................................................40

Dryck ....................................................................... 41–43

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 16 lokala lager och ett nära samarbete 
med Keges på Gotland. Alla har de 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 webbutik 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

Andreas Ledin 
Chaufför, Örnsköldsvik
Vad gör du under en arbetsdag?
Vid 7:00 börjar jag med att lasta in färdigpackade 
trådvagnar i bilens kyl- och frysrum. Sedan kör 
jag min första runda och levererar varor till caféer, 
pizzerior, restauranger och någon skola. Efter 
lunch gör jag samma procedur inför eftermid-
dagens runda. Jag besöker kunder både inne i 
centrala Örnsköldsvik och i småorterna utanför.

Vad är det roligaste med ditt arbete?
Det är att man får vara ute och träffa människor, 
gillar också att det är ett fysiskt jobb där man hela 
tiden är i rörelse. Dessutom trivs jag fruktansvärt 
bra med att vara ute på vägen och köra lastbil. 
Har varit här sedan 2000. Det är mitt första 
fasta jobb och jag har inte funderat på att byta. 
Här finns också många bra arbetskamrater.

Nämn något du gör på fritiden? 
Umgås med familjen, har två små barn så mycket 
av min fritid går åt att leka med och aktivera dem.

Favoritmat?
Äter det för sällan, men köttbullar med kokt potatis, 
brunsås och lingonsylt.



Karré 
art.nr. 106398
Färsk, bfr, 2,5 kg, EU
lev.art.nr. 7747 

4495
/KG

Svenskt

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8 Kött & chark

Den som är rädd att missa något sägs lida av 
FOMO - Fear Of Missing Out. När vi under pande-
min tillbringat allt mer tid i hemmen har många,  
speciellt yngre, upptäckt fördelarna med JOMO 
- Joy Of Missing Out. Detta skriver Food and 
Friends i Cheers to disaster - Trendspotting 2021. 
Det har blivit okej att ses över videosamtal och 
tacka nej till sociala sammankomster. Även när 
restriktionerna försvinner ser denna förändring i 
livsstil ut att bestå till viss del. Många vill fortsätta 
jobba hemifrån, i alla fall deltid, och istället få tid 
över att förverkliga sina kreativa idéer. Take away 
och hemleverans kommer att vara fortsatt viktigt, 
allra helst vill kunderna stötta lokala verksam-
heter som använder närproducerade råvaror.

Fläsksida sous-vide 
art.nr. 106218
Färsk, ca 1,2 kg
lev.art.nr. 106218 

7995
/KG

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

6495
/KG

FOMO blir 
JOMO
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 Fläskfilé 
art.nr. 104052
Färsk, ca 500 g, EU
lev.art.nr. 7693 

6595
/KG

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8Kött & chark

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

6295
/KG

Schnitzel 140-160 g 
art.nr. 21951
Färsk, fläsk, 3 kg, vac
lev.art.nr. 21951 

7195/KG

Schnitzel 120-140 g 
art.nr. 21952
Färsk, fläsk, 3 kg, vac
lev.art.nr. 21952 

7195/KG
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 Kotlett 
art.nr. 104076
Färsk, bfr, 1660, 
3,3 kg, EU
lev.art.nr. 7988 

4495
/KG

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8 Kött & chark

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

6095
/KG

Grytbitar picbog 
art.nr. 21885
Färsk, 2x2 cm, 
vac, 3 kg
lev.art.nr. 21885 

6095
/KG

 Revben av bog  
sous-vide 
art.nr. 21981
Färsk, fläsk, 2 kg
lev.art.nr. 21981 

5495
/KG

Svenskt

Svenskt
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8Kött & chark

Blandfärs 50/50 
art.nr. 24731
Färsk, 3 kg, vac
lev.art.nr. 24731 

6995
/KG

Blandfärs 50/50 
art.nr. 67640
Färsk, 3 kg, vac, EU
lev.art.nr. 67640 

5995
/KG

 Blandfärs 70/30 
art.nr. 68584
Färsk, 3 kg, vac, EU
lev.art.nr. 68584 

5995
/KG

Blandfärs 50/50 
art.nr. 70925
Färsk, finmald, 
3 kg, vac, EU
lev.art.nr. 70925 

5995
/KG

Svenskt
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Lammrostbiff u. kappa 
art.nr. 3018
Fryst, trimmad, 500 g,  
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1257 

13995
/KG

 Lammfärs 
art.nr. 107831
Fryst, 1 kg,  
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1391  
x-pris 839.65/KRT

11995
/KG

Lammgrytbitar 
art.nr. 107832
Fryst, 2,5 kg, 
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1394  
x-pris 1459.50/KRT

14595
/KG

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8 Kött & chark

 Nötfärs 
art.nr. 24730
Färsk, 3 kg, vac, 
10% fetthalt
lev.art.nr. 24730 

8295
/KG

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

6195/KG

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

6195/KG

Svenskt
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 Ryggbiff 3+ 
art.nr. 83857
Färsk, ca 3,5 kg, 
dragen, Tyskland
lev.art.nr. 8061 

7995
/KG

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

6995
/KG

Högrev 
art.nr. 67689
Färsk, 8,55 kg, 
Australien
lev.art.nr. 7311 

11195/KG

Entrecote 4+ 
art.nr. 73516
Färsk, ca 4,9 kg, 
Australien
lev.art.nr. 7325 

29995
/KG

Ryggbiff m. kappa 
art.nr. 67688
Färsk, ca 5,1 kg, 
Australien
lev.art.nr. 7310 

25995
/KG

™

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8Kött & chark

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

8995
/KG
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Fransyska 4+ 
art.nr. 1246
Färsk, ca 4 kg, 
Tyskland
lev.art.nr. 8039 

8695
/KG

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

8995
/KG

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Kalvbringa sous-vide 
art.nr. 42563
Färsk, 2 kg
lev.art.nr. 42563 

8995
/KG

Grytbitar 2x2 cm 
art.nr. 67647
Färsk, fransyska, 
3 kg, vac, EU
lev.art.nr. 67647 

7695
/KG

 Grytbitar 3x3 cm 
art.nr. 67650
Färsk, fransyska, 
3 kg, vac, EU
lev.art.nr. 67650 

7695
/KG

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

7695
/KG

Grytbitar 1x1 cm 
art.nr. 72115
Färsk, fransyska, 
3 kg, vac, EU
lev.art.nr. 72115 

7695
/KG
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 
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Rökt skinka 
art.nr. 73113
Skivad, 1 kg
lev.art.nr. 70717052 

7795
/PKT

Rökt skinka 
art.nr. 73115
Skivad, 500 g
lev.art.nr. 70717055 

3695
/PKT

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

3295
/PKT

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

3495
/PKT

 Grekisk färsbiff 
art.nr. 104125
Fryst, nötfärs, 6 kg
lev.art.nr. 80006823  
x-pris 551.70/KRT

9195/KG
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8 Kött & chark

HKSCANFOODSERVICE.SE

6895 
KR/KG

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

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

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

9995 
KR/KG

KÖTTKORV 
800 kg x 12 st, 9,6 kg/krt. 
Scan art nr: 646695
SC art nr: 106879

5295 
KR/KG

7495 
KR/KG

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

6995 
KR/KG

RYKANDE HET 
RAMENSOPPA

med ugnsbakad fläsksida,  
pak choi och nudlar.
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Vi på Lecora tillagar alla våra 
produkter i den Östgötska 
staden Vadstena. För oss är  
det viktigt att våra produkter  
är goda och hållbara. Därför 
väljer vi med omsorg våra  
råvaror som ska hålla hög  
kvalitet och i möjligaste  
mån vara närproducerade

Schnitzeln är en klassiker. Lecora® är mästare på schnitzel sedan lång tid. Hemligheten är 
att köttet ”bankas” i flera steg och att alltid svenskt kött från närliggande gårdar används.  
I det breda sortimentet finns allt från ostekta till förstekta schnitzlar i olika storlekar,  
opanerad, panerad och nu även pankopanerad.

Mästare på Schnitzel

Recept och inspiration finns på orklafoodsolutions.se  
Sätt ihop en egen veckomeny och få en automatisk klimatberäkning.

Schnitzel, helt kött, large
3,78 kg (ca 19-21 st à ca 180 g)
Art nr 78680 

106:95/kg

Schweizerschnitzel
4,2 kg (30 st à 140 g)
Art nr 3845 

85:95/kg

Schnitzel, helt kött,  
pankopanerad
3,75 kg (30 st à 140 g)
Art nr 100173 

110:95/kg

Mat från djur som har haft det bra smakar bättre.  
Därför kommer allt vårt kött från svenska gårdar med omtänksamma villkor.



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8 Fågel

Vi på Lecora tillagar alla våra 
produkter i den Östgötska 
staden Vadstena. För oss är  
det viktigt att våra produkter  
är goda och hållbara. Därför 
väljer vi med omsorg våra  
råvaror som ska hålla hög  
kvalitet och i möjligaste  
mån vara närproducerade

Schnitzeln är en klassiker. Lecora® är mästare på schnitzel sedan lång tid. Hemligheten är 
att köttet ”bankas” i flera steg och att alltid svenskt kött från närliggande gårdar används.  
I det breda sortimentet finns allt från ostekta till förstekta schnitzlar i olika storlekar,  
opanerad, panerad och nu även pankopanerad.

Mästare på Schnitzel

Recept och inspiration finns på orklafoodsolutions.se  
Sätt ihop en egen veckomeny och få en automatisk klimatberäkning.

Schnitzel, helt kött, large
3,78 kg (ca 19-21 st à ca 180 g)
Art nr 78680 

106:95/kg

Schweizerschnitzel
4,2 kg (30 st à 140 g)
Art nr 3845 

85:95/kg

Schnitzel, helt kött,  
pankopanerad
3,75 kg (30 st à 140 g)
Art nr 100173 

110:95/kg

Mat från djur som har haft det bra smakar bättre.  
Därför kommer allt vårt kött från svenska gårdar med omtänksamma villkor.

 Kycklingbröstfilé 
art.nr. 22075
Fryst, 1,2 % salt, 140 g, 
2 kg, Thailand
lev.art.nr. 320016 

7895
/PÅS

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

17495
/PÅS

5350

grillad salladskyckling

FRYST – ca 16 x 16 mm,  
2 x 3 kg/krt

Perfekt i sallad, paj, pasta, 
tacos, wraps och baguetter.

94,95  
kr/kg

Snabblagade
fastfooD- 
favoriter
Upptäck Kronfågels nya goda kyckling
nuggets 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.

FRYST – 23 g/st,  
ca 34 st/påse, 4,8 kg/krt

Servera som tacos med 
pommes frites eller med 
god dipp.

105656 

Kycklingnuggets för ugn

44,95  
kr/påse

102670 

kycklingkebab

FRYST – 2 x 2,5 kg/krt

Gott i pitabröd, grytor  
wraps och på pizza.  
Gjord av svenska lårfilé.

85,95  
kr/kg
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 
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www.guldfageln.se/foodservice

KYCKLINGINNERFILÉ,      
TÄRNAD 24 MM
Färsk, rå  1 x ca 5 kg/SRS.
Art nr: 2123, SC Art nr: 107547

DRUMSTICKS, GRILLKRYDDA
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1734, SC Art nr: 5168
Pris/krt: 311,70 kr

51,95
kr/kg

KYCKLINGFÄRS
Fryst, rå 2 x 1,8 kg/krt.
Art nr: 1313, SC Art nr: 73512
Pris/pkt: 107,90 kr

59,95
kr/kg

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

85,95
kr/kg

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

94,95
kr/kg

KYCKLINGBRÖSTFILÉ, MÖRAD 
150-180 G
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1873, SC Art nr: 5280
Pris/krt: 515,70 kr

GRILLADE KYCKLINGDELAR
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 24942, SC Art nr: 83490
Pris/krt: 161,70 kr

26,95
kr/kg

59,95
kr/kg

HÖNSKÖTTBULLAR 9 G
Fryst, ätklart 2 x 3 kg/krt.
Art nr: 9524, SC Art nr: 107548
Pris/krt: 359,70 kr

Art.nr 2123 passar perfekt för 

mustiga kycklinggrytor!

Nyhet!

Nyhet!

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

Guldfågeln_SvenskCaterP2_2021_180x254mm.indd   1Guldfågeln_SvenskCaterP2_2021_180x254mm.indd   1 2021-01-05   08:53:232021-01-05   08:53:23
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FISKTÄRNINGAR av lax, torsk & sej
9136 - Styckfrysta kuber
20x20x20 mm 
5 kg/krt, 514:75 /krt
Lev. art. nr: 9136  
SC art nr: 23345

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

ALASKAFILÉ, MSC
Benfri, styckfryst
110-170 g/st 
5 kg/krt, 284:75 /krt
Lev. art. nr: 4113  
SC art nr: 1326

PANERAD RÖDSPÄTTA, MSC
Hel, benfri, u svart skinn
140-160 g/st 
5 kg/krt, 474:75 /krt
Lev. art. nr: 5216  
SC art nr: 86510

FÄRSKINLAGDA RÄKOR I LAKE, MSC
Aldrig frysta, plasthink 
1,5 kg/hink (avrunnen vikt)
Lev. art. nr: 2006 
SC art nr: 46973

RYGGFILÉ AV TORSK, MSC
Skinn- och benfri, styckfryst
80-130 g/st 
5 kg/krt, 559:75 /krt
Lev. art. nr: 222  
SC art nr: 89321

FÖRSTEKT SEJFILÉ, MSC
Benfri
140-160 g/st 
5 kg/krt, 349:75 /krt
Lev. art. nr: 3325  
SC art nr: 24122

BLÅMUSSLOR I SKAL, CHILE, ASC
Kokta, vakuumpackade
40-60/kg 
1 kg/påse
Lev. art. nr: 9215  
SC art nr: 102775

PANGASIUSMALFILÉ, ASC
Skinn- & benfri
120-170 g/st 
5 kg/krt, 284:75 /krt
Lev. art. nr: 9171  
SC art nr: 23269

TEMPURAINBAKAD TORSKFILÉ, MSC
Benfri, förstekt
150-180 g/st 
5 kg/krt, 429:75 /krt
Lev. art. nr: 2310  
SC art nr: 36340

KUMMELFILÉ MED SKINN, MSC
Benfri, styckfryst
120-180 g/st 
5 kg/krt, 414:75 /krt
Lev. art. nr: 7285  
SC art nr: 104074

DET BÄSTA FRÅN HAVET
MSC-C-50132

Fisk och skaldjur med  
detta märke kommer  

från ett MSC-certifierat  
hållbart fiske.  

www.msc.org/se

10295
/kg

9995
/kg

5695
/kg

9495
/kg

27995
/hink

11195
/kg

6995
/kg

4295
/påse

8295
/kg

Klassisk vitfisk

5695
/kg

8595
/kg

Fish & Chips



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

servera KLIMATSMARTa räTter med 
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, 125 G, MSC
Ca 24 x 125 g / 3 kg 
art.nr 24314 82,95 kr/kg

SKEPPARTORSK®, MSC
Ca 55 x 80 g / 4 kg 
art.nr 24114

65,95 kr/kg

FISKBURGARE TORSK, MSC, 
PANERAD
Ca72 x 75 g / 5,4 kg 
art.nr 10170 68,95 kr/kg

0,8
CO2e +++

Recept!

FISH & CHIPS MED ÄRTMOS

10 portioner

1,25 kg Fish n’ Chips Gourmetfilé

300 g Strimlad spetskål
150 g Rivet äpple
30 g Vitvinsvinäger
35 g Pumpafrön
4 g Peppar

Currydip
6,5 g Curry
30 g Smör
140 g Hackad smörgåsgurka

500 g Créme Fraiche
4 g Peppar

Ärtmos
600 g Ärter
200 g Matlagningsgrädde

18 g Dill
70 g Citronsaft
Salt och peppar

2 kg Klyftpotatis
45 g Rapsolja
Salt

Blanda spetskål med äpple, 

olivolja, vinäger, pumpafrön 

och peppar.

Currydip 
Fräs curry och smör och låt 

svalna. Blanda tillsammans 

med gurka, crème fraiche och 

peppar.

Ärtmos
Koka upp ärter och mosa. 

Blanda ihop ärterna med gräd-

de, dill, citron, salt och peppar.
 
Lägg potatis på ett bleck och 

vänd runt med olja och salt. 

Tillaga i ugn, ca 200°C i 20 

minuter.

Lägg Fish n’ Chips gourmet-

filéerna på ett bleck och tillaga 

i ugnen tills de fått en gyllen-

brun färg.

0,5
CO2e +++ 0,8

CO2e +++

  Fiskburgare med coleslaw Panerad fisk med bulgur, zucchini & kikärtor



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

servera KLIMATSMARTa räTter med 
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, 125 G, MSC
Ca 24 x 125 g / 3 kg 
art.nr 24314 82,95 kr/kg

SKEPPARTORSK®, MSC
Ca 55 x 80 g / 4 kg 
art.nr 24114

65,95 kr/kg

FISKBURGARE TORSK, MSC, 
PANERAD
Ca72 x 75 g / 5,4 kg 
art.nr 10170 68,95 kr/kg

0,8
CO2e +++

Recept!

FISH & CHIPS MED ÄRTMOS

10 portioner

1,25 kg Fish n’ Chips Gourmetfilé

300 g Strimlad spetskål
150 g Rivet äpple
30 g Vitvinsvinäger
35 g Pumpafrön
4 g Peppar

Currydip
6,5 g Curry
30 g Smör
140 g Hackad smörgåsgurka

500 g Créme Fraiche
4 g Peppar

Ärtmos
600 g Ärter
200 g Matlagningsgrädde

18 g Dill
70 g Citronsaft
Salt och peppar

2 kg Klyftpotatis
45 g Rapsolja
Salt

Blanda spetskål med äpple, 

olivolja, vinäger, pumpafrön 

och peppar.

Currydip 
Fräs curry och smör och låt 

svalna. Blanda tillsammans 

med gurka, crème fraiche och 

peppar.

Ärtmos
Koka upp ärter och mosa. 

Blanda ihop ärterna med gräd-

de, dill, citron, salt och peppar.
 
Lägg potatis på ett bleck och 

vänd runt med olja och salt. 

Tillaga i ugn, ca 200°C i 20 

minuter.

Lägg Fish n’ Chips gourmet-

filéerna på ett bleck och tillaga 

i ugnen tills de fått en gyllen-

brun färg.

0,5
CO2e +++ 0,8

CO2e +++

  Fiskburgare med coleslaw Panerad fisk med bulgur, zucchini & kikärtor

Hälsosamt/
hållbart

Café 2000 serverar  
– fräscha sallader

Att äta ute 
är inne

Experten tipsar 
om vegetariskt!

Clean levererar 
hållbara 
funktionsdrycker

T E M A
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CAFÉ 2000 SERVER AR

FRÄSCHA SALLADER

När Café 2000 öppnade år 2000 var 
de en pionjär bland salladsbarer i 
Malmö. Då var det ett ganska nytt 
koncept att servera sallader med 
pasta och kunderna uppskattade det. 
När Nasser tog över 2018 behöll han 
grundkonceptet men genomförde en 
helrenovering av lokalerna, utökade 
sortimentet och bidrog med sina egna 
idéer. Idag är Café 2000 en modern 
salladsbar med fräscha sallader och 
varma soppor. De har en trogen kund-
krets som består av studenter och 
anställda från närliggande gymnasie-
skolor och kontor, många är kvinnor 
som månar om sin hälsa. Café 2000 
levererar också sallader till företag, 
aktiviteter och privata fester som till 
exempel konferenser och möhippor.

ALLTID FÄRSKA RÅVAROR 
På menyn finns både klassiska och 

nyskapande sallader, det finns också 
många vegetariska, veganska, gluten- 
och laktosfria alternativ. 

– Menyn finns främst som exempel 
på olika sallader men de flesta 
plockar ihop sin egen sallad helt efter 
sin egen smak, berättar Nasser.

Från den välfyllda salladsbaren 
kan kunderna välja mellan baser 
som sallad, bulgur eller pasta, och 
protein som räkor, kalkon och ostar. 
Dessutom finns en stor variation av 
grönsaker och tillbehör.

– Vi får dagliga leveranser av 
grönsaker och skär upp dem samma 
dag som de serveras, på så sätt är 
råvarorna alltid färska och fräscha. 
De är noga utvalda och vår ambition 
är att använda oss av så mycket 
ekologiska och närodlade produkter 
som möjligt, berättar han.

 200% SERVICE
Innan pandemin ringlade sig köerna 
till salladsbaren alltid långa vid lunch-
tid. För att ge bättre service till de som 
inte hade lust att vänta började Café 
2000 använda sig av appen WEIQ.  

– I den kan kunderna beställa och 
betala sin sallad och sen är det bara 
att gå förbi kön och hämta upp den, 
funkar väldigt smidigt, säger Nasser. 

Själv har han en bakgrund som 
ICA-handlare och har drivit spel- och 
tobaksbutik i många år. 

– Nöjda kunder är det viktigaste 
både när man driver butik och 
restaurang, förutom att servera fräscha 
råvaror fokuserar vi därför också 200% 
på att leverera god service. Nöjda 
kunder kommer tillbaka och det är det 
bästa reklam man kan ha, säger han. 

Mitt i centrala Malmö ligger en klassisk salladsbar som funnits i över 20 
år. Hit söker sig kunder som vill äta hälsosamma och fräscha sallader, 

gärna varje dag. Nasser Dalaei, ägare, berättar om konceptet och varför 
man vinner på att erbjuda sina kunder service och valfrihet. 

- Någonstans i Sverige -
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 Grosshandlarn nr. 12 | Kampanjveckor 49-52 FESTLIGT NYÅRSFIRANDE

Håll god kvalitet. Satsa på fina, färska 
råvaror av bästa kvalitet. Det gör att 
rätterna blir fräschare, mer näringsrika, 
mer hälsosamma och smakar bättre.

Erbjud valmöjligheter. Ge gästerna 
möjlighet att enkelt välja innehåll i sina 
rätter, då kan du lätt serva människor 
med olika typer av smak, kostval och 
eventuella allergier. 

Hitta din egen grej. Låt idéerna komma 
från hjärtat. Våga testa nya kombinationer 
och hitta något eget, då blir det unikt och 
kunderna kan bara få det hos er.   

NASSERS TRE TIPS 
för dig som vill servera 
mer hälsosamt.

CAFE.2000
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Kornas välmående har
alltid varit viktigt för Valio.

Alla kor får sedan länge lokalt 
odlat foder, som är helt

GMO- och sojafritt.

Valios mål – helt koldioxidneutral mjölk 2035

Kolbindande jordbruk – ett viktigt steg på vägen

Mål enligt Science Based Targets
En koldioxidneutral mjölk innebär att produk-
tionskedjan kan fånga upp lika mycket koldioxid 
som den släpper ut.  För att säkerställa att
klimatmålsättningarna är vetenskapligt basera-
de, och i linje med Parisavtalet, har Valio ingått 
ett avtal med organisationen Science Based 
Targets (SBT). Dessutom introducerar Valio 
klimatkalkylatorn Valio Carbo Farm Calculator 
till alla sina 4 700 mjölkbönder.

   - Genom att djuromsorg och foder har för-
bättrats ger varje ko mer mjölk. På så sätt har 
växthusgasutsläppen per liter mjölk halverats de 
senaste 50 åren. Trots detta vet vi att
produktionen fortfarande har betydande ut-
släpp, och vi arbetar vidare med att hitta nya 

sätt att minska utsläppen ytterligare, säger
Aleksi Astaptsev, som utvecklat Valios
klimatkalkylator.

Välmående marker binder mer kol
Klimatavtrycket från mjölkproduktionen
behöver minskas de kommande åren, och det är 
därför Valio fokuserar sina insatser där
utsläppen är störst – på mjölkgårdarna. Man 
utbildar därför bönderna i kolbindande jordbruk. 
Genom förlängd växtsäsong, växelvis odling och 
ökad artrikedom, blir markerna mer välmåen-
de, och kan då bättre ta upp koldioxiden från 
atmosfären. Valio samarbetar med miljöorgani-
sationen Baltic Sea Action Group, för att tillsam-
mans skapa miljöförbättrande åtgärder som 
påverkar både Östersjöområdet och klimatet
i stort. 

Växtbaserade förpackningar och
sojafritt foder
För att minska koldioxidutsläppen ytterligare, 
har Valio tagit fram nya växtbaserade förpack-
ningar för både yoghurten och mjölken. På så 
sätt har koldioxidsläppen i Sverige minskat med 
652 ton på ett år. En annan del i 

hållbarhetsarbetet är att Valios kor får helt 
sojafritt foder. Det är bra för korna samtidigt som 
det kan spara regnskogsareal.

För att bli helt koldioxidneutrala till år 2035 
samarbetar Valio med miljöorganisationer, 
leverantörer och kunder. Ett ständigt pågående 
arbete som kräver engagemang, kreativa 
lösningar och ödmjukhet inför utmaningarna.

Forskning och innovation har resulterat i det 
växtbaserade sortimentet Valio Oddlygood.

Vägen till koldioxidneutral mjölk går via
minskade utsläpp och en omställning av jord-
bruket. Valio arbetar sedan en tid med just 
detta. Genom förbättrad djuromsorg,
kolbindande jordbruk och växtbaserade
förpackningar är man på god väg att nå målet.

Läs gärna mer om Valios hållbarhetsarbete på valio.se
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arbete som kräver engagemang, kreativa 
lösningar och ödmjukhet inför utmaningarna.

Forskning och innovation har resulterat i det 
växtbaserade sortimentet Valio Oddlygood.

Vägen till koldioxidneutral mjölk går via
minskade utsläpp och en omställning av jord-
bruket. Valio arbetar sedan en tid med just 
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förpackningar är man på god väg att nå målet.

Läs gärna mer om Valios hållbarhetsarbete på valio.se
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UPPIGGANDE
SALLAD
MED OST, BETOR OCH APELSIN
Apelsiner är söta, saftiga och rika 
på C-vitamin. De är också en härlig 
färgklick på tallriken!

• Använd bladgrönt som ruccola, 
babyspenat eller röd mangold, 
gärna blandat. För en extra matig 
sallad – lägg matvete, hirs eller 
quinoa i botten. 

• Skär kokta, eller rostade, kalla 
rödbetor i bitar och lägg ovanpå. 
Tänk på att de kan färga av sig så 
blanda helst inte. 

• Filea apelsin, skär i bitar och lägg 
på salladen. TIPS! När du skalar och 
skär apelsin, samla upp saften för att 
använda den till dressing.

• Strö över smulad fetaost, bitar av 
ädelost eller hyvlad parmesan.

• Toppa med rostade pinjenötter 
och honungsdressing med smak 
av apelsin.

 Apelsiner
art.nr. 80730
 Open Top
lev.art.nr.   27355938    

1595
/ KG 

TEMA • HÄLSOSAMT/HÅLLBART
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Pandemin har ändrat våra 
fritidsaktiviteter, tränings-
rutiner och sätt att koppla av. 
En ljusglimt är att många har 
upptäckt, eller återupptäckt, 
hur skönt det är för både kropp 
och själ att tillbringa tid ute i 
naturen. Att äta och laga mat 
i det fria är självklart en stor 
del av upplevelsen.

Vårt resande ut i världen har tagit en 
paus, istället har vi börjat utforska 
vad Sverige har att erbjuda, kanske 
främst det som finns alldeles runt 
knuten. Något som kan vara hållbart 
och hälso samt för både klimat och 
folkhälsa. Till exempel rapporterar 
både Willys och Ica att försäljningen 
av korv ökat kraftigt under pandemin. 
Detta tros bero på att fler än vanligt 

grillar och umgås utomhus, det kan 
vara hemma vid egen grill eller 
eldstad men också vid en öppen eld i 
något friluftsområde.

Paketera matupplevelser
Ligger er verksamhet nära en park, 
skog, skärgård, vandringsled eller 
annat naturområde dit människor ofta 
tar sig för att njuta och motionera kan 
ni erbjuda färdiga picknick-påsar eller 
rätter för grillen – bitar av fisk, fågel 
eller tempeh, korv och burgare med 
bröd och diverse tillbehör. Förra årets 
julklapp, stormköket, har blivit populärt 
och till det kan ni erbjuda färdigrätter 
att värma eller paket med råvaror att 
tillaga. Det kan vara olika slags soppor 
och grytor, pasta och såser, tortillabröd 
med röror, färdigblandad pannkaks-
smet på flaska eller smördegssnurror 
med matig eller söt fyllning. 

Om det passar kan ni fixa egen 

torkad mat till de som ska ut på längre 
turer, samarbeta gärna med företag 
som anordnar friluftsaktiviteter. 

Kanske har ni möjlighet att finnas 
där människor rör sig med en food 
truck eller annan enklare servering. 

ATT ÄTA UTE ÄR INNE
– FRILUFTSLIV GER NYA MÖJLIGHETER

Smart exempel
Scan har i samarbete med SkiStar 
lanserat konceptet Korv & Carve 
– korvkiosker som ställts upp i 
skidbackarna. De drivs av lokala 
krögare och där serveras enkel 
korv med bröd och streetfood-
inspirerade, mättande korvrätter. 
Maten beställs via mobilen och 
hämtas utan köer och trängsel. 
Äter gör man i det fria eller 
uppställda tält. Kul idé som kan 
utvecklas för andra aktiviteter!
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Även om de gröna råvarorna oftast är bra för hälsan 
kan vissa ha en hög klimatpåverkan. I samma enkla 
form som Fiskguiden och Köttguiden har WWF 
tagit fram Vegoguiden. Den tar upp cirka 70 vanliga 
vegetabiliska råvaror och produkter som baljväxter, 
vegokött, nötter och frön, spannmål och rotfrukter, 
grönsaker och svamp, frukt och bär. Dessa bedöms 
kring fyra olika parametrar för hållbarhet – 
klimat, biologisk mång-
fald, bekämpnings medel 
och vatten. 

Lär dig mer på 
wwf.se/vegoguiden

Mer och bättre vego!

När det där nyårslöftet att äta mer hälsosamt 
börjar bli lite kämpigt kan det behövas en portion 
inspiration. Hjälp dina gäster och kunder att hålla 
fast vid sina nya hälsomål, visa att det varken 
behöver vara svårt eller enformigt.

Utnyttja sociala media och webb för att nå ut, kom ihåg 
att testa och hitta rätt nivå för er och målgruppen så att 
inslagen kan skapa förtroende och lojalitet.

Fixa en cookalong – livesänd eller spela in video där ni 
lagar hälsosamma rätter och tydligt visar de olika stegen. 
Tipsa gärna om hälsosamma alternativ och produkter. 

Dela recepten – lägg ut recept till era hälsosamma rätter. 
Uppmuntra era följare att prova, var både nyfiken och 
tillgänglig för frågor.

Hälsa hela veckan!
En god hälsa har blivit allt mer attraktivt. 
Människor utbildar sig och gör allt fler 
hälsosamma val, att äta bättre är ofta 
bland de första. 

Erbjud hälsosamma alternativ med mycket grönt, 
rika smaker och mat som är funktionell för kropp 
och själ. Kanske prova några av dessa tips:

Veckoplan – sätt ihop menyer med hälsosam 
mat för en hel vecka. Gör det enkelt att köpa 
hem många färdiga rätter och frysa in. Kanske 
samarbeta med lokal butik. 

Gröna tillbehör – gör det möjligt att köpa extra 
tillbehör som bönsallad, marinerade champinjoner, 
rostad broccoli och diverse picklat.

Välj alternativ – minska på salt, öka på andra 
kryddor och örter, servera morötter och betor 
istället för potatis, och använd crème fraîche i 
stället för grädde i pastasåsen (funkar även för 
växtbaserade alternativ).

Intresset för vegetariskt fortsätter öka, nu 
kan WWF:s Vegoguiden hjälpa dig göra 
hållbara val!  

Sälj ingredienser – förutom råvaror kan ni sälja färdiga 
produkter till rätterna som inläggningar, marinader och 
kryddblandningar.

Hälsosamt på menyn – rätterna hamnar så klart på 
menyn och kan erbjudas som matlådor att köpa hem. 
Perfekt sätt för den som vill ta del av initiativet men 
hellre äter er mat.

Laga hälsosamt tillsammans!
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HÄLSA OCH HÅLLBARHET  
KOMBINER AS I

TRENDIGA 
FUNKTIONSDRYCKER

Clean startades 2015 av bröderna 
Hugo Rosas och Sebastian Kvissberg. 
Ambitionen var att skapa en så ren och 
hållbar funktionsdryck som möjligt. 
De hade ingen erfarenhet av dryckes-
branschen men gott om glöd och en 
stark idé. Efter många tester och en 
misslyckad första lansering hade de 
ändå kvar sin tro på produkten och 
satsade allt för att utveckla både den 
och sitt företag. 

Tack vare Hugos bakgrund som 
bloggare och crossfitatlet kunde 
man skapa efterfrågan via sociala 
media och få samarbeten med 
idrottsprofiler. Sebastians kunskaper 
i företagande kom väl till pass när de 
skulle omorganisera och återupprätta 
relationer med återförsäljare. 2018 
relanserades Clean och fick då ett 
varmt mottagande av konsumenterna, 
i samband med det säkrade de Reitan 
(Pressbyrån och 7-Eleven) som sin 

första rikstäckande partner. Idag är 
Clean en av de stora aktörerna inom 
sitt segment.

Funktion för alla
Clean görs på källvatten från en 
av världens bästa sötvattenkällor 
och finns i flera smaker. Alla är 
veganska och fria från taurin, socker, 
färgämnen och konserveringsmedel 
men berikade med mineraler och 
vitaminer. BCAA (aminosyror) 
hjälper musklerna att återhämta 
sig efter träning och koffein ger en 
uppiggande effekt. För de som vill 
undvika koffein finns också varianter 
utan, dessutom används äppelsyra 
istället för citronsyra. 

– Vi vill att våra produkter ska 
vara tillgängliga för så många som 
möjligt, oavsett ålder, kön, livsstil 
eller kostval. De är återhämtande, 
uppiggande törst släckare för den som 

vill ha något svalkande med mycket 
funktion men lågt kaloriinnehåll, 
oavsett om man tränat eller haft en 
hektisk dag, säger Elin.

Förutom att vara aktiva i sociala 
media samarbetar Clean med stora 
idrottsprofiler inom bland annat 
hockey, esport och skidåkning, både 
etablerade och nykomlingar. 

– Vissa av dem tjänar mer än vad 
vi omsätter så det kan ses som en 
garanti för att de verkligen uppskattar 
våra produkter, säger hon.

Ny satsning räddar frukt
Under februari lanseras Clean sav:d, 
en funktionsdryck med uppgift att 
minska fruktsvinnet. Drycken görs 
på svenskt källvatten, äppelmust från 
industrifrukt, smakämnen, vitaminer 
och naturligt koffein. 

– Under 2020 tog vi fram ett 
koncept för att ta tillvara frukt som 

Marknaden för funktionsdrycker har växt enormt de senaste fem åren. 
Utbudet av varumärken är stort och smakerna uppdateras ständigt. Clean 

drink är ett svenskt företag med tydlig hållbarhetsprofil som erbjuder 
funktionsdrycker med fokus på hälsa. Elin Simmesgård, marknads- och 

hållbarhetsansvarig berättar om deras verksamhet.
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annars skulle kasserats. Nu har vi 
vidareutvecklat det till en ny dryck 
där vi jobbar ännu mer för att minska 
fruktsvinn, tillsätta fler vitaminer 
och optimera receptet. Vår leverantör 
Kulla must är ett svenskt familje företag 
med expertis på äpplen och dess 
aromer vilken lyfter smaken till en 
ny nivå. Med Clean sav:d vill vi nå ut 
bredare och erbjuda ett hållbart alter-
nativ. Om vanliga Clean drink främst 
riktar sig till tränings fokuserade så 
är målgruppen för Clean sav:d den 
medvetna konsumenten som månar 

om hälsan men även vill ta ansvar för 
framtiden, berättar Elin.  

Hållbart företagande
Clean har en holistisk syn på hälsa, 
dels ska produkterna ha en positiv 
effekt på kroppen, dels ska de arbeta 
under hälsosamma förhållanden för 
miljö och människor. All produktion 
sker i Norden och följer nordisk 
standard kring livsmedelshantering, 
arbetsvillkor och jämställdhet. 

– Hållbarhet genomsyrar hela vår 
verksamhet, hur vi arbetar, vad vi 

producerar och vilka vi samarbetar 
med. 2019 gjorde vi till exempel trågen 
till burkarna mer stabila och kunde då 
eliminera plastemballaget, på så sätt 
sparar vi flera ton plast per år. Vi går 
gärna i bräschen för klimatinitiativ 
och hoppas inspirera andra företag, 
alla behöver hjälpas åt att bli mer 
hållbara, avslutar hon.  

Håll utkik efter nyheter 
från Clean hos Svensk Cater 
eller på cleandrink.se, där 
kan du också läsa mer om 
historien bakom och vilka 
profiler de samarbetar med.

@cleandrinks  @cleansavd 

Upptäck vår webshop på svenskcater.se 25
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  Producerad i Norden                                            
  BCAA, koffein, vitaminer & mineraler               
  Fysisk aktivitet & muskelåterhämtning             
  100% vegansk                                                        
  Kalorifri

Clean drink – hälsa

Clean sav:d – hållbarhet
Producerad i Sverige
Tillvaratagen frukt, naturligt koffein, vitaminer
Uppiggande & klimatvänlig
100% vegansk
Lågt kaloriinnehåll

ORKLA LANSERAR 
VEGETARISKT UTBILDNINGS -

PAKET MED HANDBOK

Experten tipsar

– I takt med att fler äter grönt 
ökar också kraven på att 
vegetarisk mat ska vara minst 
lika god som traditionell. Det 
vill vi hjälpa till med! Vi har 
tagit fram ett vegetariskt ut-
bildningspaket med fakta om 
vegetariska proteiner, trender, 
recept och inspiration som 
förenklar din vardag i köket.

– Vi upplever att många kockar 
kan känna sig lite osäkra kring 
vegetarisk mat, hur de kan variera 
sig och vilka produkter de ska 
använda. Därför vill vi dela med oss 
av vår kunskap och det vi dagligen 
jobbar med. Vi har tips, kompetens 
och produkterna som gör variationen 
i den gröna mat lagningen enkel 
för både stora och små kök, i både 
offentlig och privat miljö.

TA DEL AV KUNSKAPEN
Utbildningsträffar – kan genom-
föras både fysiskt och digitalt. 

Skräddarsys tillsammans med dig 
som kund och kan vara allt från 30 
min till en heldag, beroende på vad 
ni vill ha hjälp med och behöver 
inspiration kring. En träff kan till 
exempel innehålla produktskola, 
trend föreläsning, utbildning i 
utvalda ämnen, diskussion och 
workshop om just er verksamhet, 
gemensam matlagning alternativt 
en ”chefs show” där våra kulinariska 
kreatörer kockar. 

Vegetarisk handbok – en guide 
till grönare matlagning. Boken 
är en del av utbildningen och 
innehåller information om allt 
från vegetariska proteiner, gröna 
trender, hälsa kopplat till vege-
tariskt, olika typer av vegetarisk 
kost, ord- och ingrediens lista till 
e-nummer, tillsatser, fack termer, 
tillagningsanvisningar och givetvis 
massvis med recept för kockar på 
kockars sätt. Kan användas som 
uppslagsverk!

Låter det som något för er? Läs mer 
på gottochgront.se, där kan du titta 
på ett webinar och göra din intresse-
anmälan till våra utbildnings träffar. 
Är du en mindre aktör som vill veta 
mer om vegetariskt? Prata med din 
Svensk Cater-kontakt!

ANN REBENSTAM

• Activation Team Manager på Orkla FoodSolutions 

• Leder teamet som tar fram marknads föring av koncept, lanseringar, 
events och kampanjer mot restaurang och storhushåll inom både 
privat och offentlig miljö.

Mattias Sjöblom, Ann Rebenstam och Mattias Jönsson med 
Vegetarisk handbok.

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 26
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  Producerad i Norden                                            
  BCAA, koffein, vitaminer & mineraler               
  Fysisk aktivitet & muskelåterhämtning             
  100% vegansk                                                        
  Kalorifri

Clean drink – hälsa

Clean sav:d – hållbarhet
Producerad i Sverige
Tillvaratagen frukt, naturligt koffein, vitaminer
Uppiggande & klimatvänlig
100% vegansk
Lågt kaloriinnehåll

Skott och 
groddar

RÅVARA i fokus Ge dina rätter hälsosam färg, fräschör och krispig 
textur genom att addera skott eller groddar. För-

utom att de innehåller mycket smaker, vitaminer och 
mineraler piggar det upp med lite späda växter mitt i 
vintern. Restauranger kan odla skott och groddar till sin 
mat men det finns krav kring import och spårbarhet för 
fröna, kolla vad som gäller hos Livsmedelsverket innan 
du börjar. Vill du istället köpa färdiga finns många olika 
sorters skott och groddar från svenska producenter, då 
får du allt det goda utan väntan och arbetsinsats.

• Ärtskott är vackra på sallad, i wraps och runt kanten 
på en smörgåstårta.

• Broccoliskott passar i smoothies och till garnering.

• Skott från rödbeta har intensivt röda stjälkar, de 
från rödkål har vackert lila, båda blir färgstark 
garnityr som passar på mackor, burgare, matiga 
våfflor och à la carte-rätter.

• Alfalfa och krasse är klassiker som passar till sallad, 
mackor och garnering.

• Groddar från bovete och quinoa passar bra i bröd, 
gröt eller rostade i granola.

• Mungbönor är vanliga i både wok och soppor.

• Linser och gula ärtor kan groddas och användas 
i vegobiffar.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

MÅNADENS NYHET

SÄLJSTART

V.6
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Respekt för mat 
och människor
– grunden för vårt hållbarhetsarbete
Varje dag levererar hundratals lastbilar stora 
mängder mat och andra varor från våra lager till kök 
i hela landet. Vi arbetar löpande med att identifi era 
och minimera den negativa inverkan vår 
verksamhet kan ha på omvärlden. Det innebär att 
vi ständigt utvecklas, förbättras och kan skapa 
en sund företagskultur.

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE 
OMFATTAR
Hållbar handel
• Livsmedelssäkerhet 
• Leverantörsstyrning 
• Hållbart sortiment

Hållbar drift
• Energi 
• Transport 
• Avfall och matsvinn

Bra arbetsplats
• Kompetens 
• Gemenskap 
• Säkerhet och hälsa

Läs mer i vår nya hållbarhetsrapport på 
catershare.svenskcater.se/csr/csr-20/

Vår mission:
Vi gör det lätt för våra 

kunder att servera hälsosam, 
inspirerande och ansvarsfullt 

producerad mat.



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8 Frukt & grönt

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

9750
/PÅS

 Blomkål 
art.nr. 43814
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr. BLR5EG  
x-pris 47.40/PÅS

1895
/KG

Majskolvar 1/4 
art.nr. 73995
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr. MAK610  
x-pris 59.90/PÅS

2395
/KG

Majskolvar Cobettes 
art.nr. 97595
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr. MKH510  
x-pris 59.90/PÅS

2395
/KG

Grönsaksblandning 
art.nr. 94156
Fryst, amerikansk, 
ärtor, morot, majs, 
brytbönor, 2,5 kg
lev.art.nr. MZ35EG  
x-pris 47.40/PÅS

1895
/KG

Rotgrönsaker 
art.nr. 91541
Fryst, franskstrimlade, 
2,5 kg
lev.art.nr. 
SU1002370  
x-pris 44.90/PÅS

1795
/KG
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8Frukt & grönt

 Panerade lökringar 
art.nr. 62478
Fryst, 1 kg
lev.art.nr. AFJ210 

3150/PÅS
Det nya året är igång och kanske har du precis 

tagit dig genom ditt första nyårslöfte - en 
nyttig januari. Vi tycker inte du ska sluta där, 

fortsätt med det gröna och erbjud det för 
fler! Att både äta och dricka grönt och nyttigt 

är bra för dig, därför vill vi tipsa om härliga 
ingredienser för att bjuda på en  

kål & äppeljuice. 

GRÖNKÅL SKUREN 
4 X 500G SE  
ART NR: 65068

VITLÖK 
55+ 10KG CN 
ART NR:41592 

TRANBÄR TORKADE
4 X 500 G US 
ART NR: 89266

TORKAD KANTARELL 
300G SE 
ART NR: 40703

BLOMKÅLSBUKETT 
20-30 G 2 X 1 KG SE 
ART NR: 25708

CITRON 
60-80 15KG ES 
ART NR: 107756

GRANNY SMITH 
ÄPPLE DG 70/75 13KG IT
ART NR:107754 

MOROT  
TVÄTTAD 15 X 1KG RB SE
ART NR: 107755

INGEFÄRA 
LÅDA 12 KG CN
ART NR: 107753

PUMPAFRÖ 
4 X 700 G CN 
ART NR:84478 

4395
/PÅSE

53895
/ST

12595
/PKT 4895

/KG

7350
/KG 1995

/ST 2095
/KG

1595
/KG

7695
/KG

11895
/PÅSE

WE MAKE  
  YUMMY
 healthy  
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Nu när många gäster väljer take away och 
hemleverans är det viktigt att hålla kontakten 
med dem. Förutom att göra det enkelt att hitta 
er och beställa på olika sätt, kan det också vara 
bra att satsa lite extra på sociala media. Skapa 
och underhåll relationen till de som vill eller 
har handlat av er på ett lika mänskligt sätt som 
om de suttit på plats. Fråga i inlägg hur maten 
de köpt smakade och vad de vill se på menyn. 
Om de köpt paket att laga färdigt hemma, var 
tillgänglig för att svara på frågor, lägg gärna upp 
filmer som visar hur man gör, och var intresserad 
för hur det gick. Goda relationer skapar lojalitet 
som kan bli värdefull långt efter pandemin.

TIPS! Behöver du mer kunskap inom försäljning 
online och annonsering i sociala media? Kolla 
med din kommun! För att stötta det lokala närings-
livet erbjuder en del kommunala verksamheter 
goda råd och utbildning inom dessa ämnen.

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

Skapa goda 
relationer



Det nya året är igång och kanske har du precis 
tagit dig genom ditt första nyårslöfte - en 

nyttig januari. Vi tycker inte du ska sluta där, 
fortsätt med det gröna och erbjud det för 

fler! Att både äta och dricka grönt och nyttigt 
är bra för dig, därför vill vi tipsa om härliga 

ingredienser för att bjuda på en  
kål & äppeljuice. 

GRÖNKÅL SKUREN 
4 X 500G SE  
ART NR: 65068

VITLÖK 
55+ 10KG CN 
ART NR:41592 

TRANBÄR TORKADE
4 X 500 G US 
ART NR: 89266

TORKAD KANTARELL 
300G SE 
ART NR: 40703

BLOMKÅLSBUKETT 
20-30 G 2 X 1 KG SE 
ART NR: 25708

CITRON 
60-80 15KG ES 
ART NR: 107756

GRANNY SMITH 
ÄPPLE DG 70/75 13KG IT
ART NR:107754 

MOROT  
TVÄTTAD 15 X 1KG RB SE
ART NR: 107755

INGEFÄRA 
LÅDA 12 KG CN
ART NR: 107753

PUMPAFRÖ 
4 X 700 G CN 
ART NR:84478 

4395
/PÅSE

53895
/ST

12595
/PKT 4895

/KG

7350
/KG 1995

/ST 2095
/KG

1595
/KG

7695
/KG

11895
/PÅSE

WE MAKE  
  YUMMY
 healthy  



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8Kolonial

 Frityrolja 
art.nr. 64460
Transfri, 10 l
lev.art.nr. 952817  
x-pris 189.50/DUNK

1850
/L

Matolja 
art.nr. 64046
Raps, 10 l
lev.art.nr. 953731  
x-pris 159.50/DUNK

1595
/L

Sverige
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8 Kolonial

CHILISÅS THAI SWEET 860 G/700 ML
Originalsåsen i Sverige sedan 1976. Söt stark 
chilisås som har en perfekt balans mellan 
vitlök, syrlighet, sötma och hetta. Denna 
sås  som dippsås direkt på tallriken eller 
som smaksättare i woken. Också passande 
till marinad vid grillning av kyckling eller 
fläskkött.
ART 67265 
12 x 860 g 
Pris per flaska 3995

CHILISÅS SRIRACHA HOT 4 KG
En het chilisås av solmogen färsk chili som 
har lagrats i minst 3 månader och sedan 
malts till en chilipasta som smaksatts med 
rostad vitlök, salt, vinäger och socker. Såsen 
passar perfekt som smaksättare i såser, 
marinader, dressingar eller som dippsås på 
tallriken.
ART 98970 
4 x 4 kg 
Pris per dunk 25495

TOFU BLÅ FAST 349 G
Tofu (sojabönor) fast. Passar utmärkt att 
både fritera, steka och äta naturell.
ART 55682 
12 x 349 g 
Pris per paket 2695

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 10395

RISOTTORIS ARBORIO 2 KG
Är det vanligast av risen i Italien. Ett 
rundkornigt risottoris. Används framför allt 
till lite rustikare rätter.
ART 73196 
6x2 kg 
Pris per påse 11295

TIRAMISÙ I GLAS 100 G
En tiramisùdessert i glasform dekorerad 
med kakao.
ART 30455 
9x100 g
Pris per frp: 269:55 
Pris per styck 2995

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

BALSAMVINÄGER 5 L
Standardvinäger av god kvalitet i 
ekonomiförpackning.
ART 68224 
2x5 lit
Pris per dunk: 199:75 
Pris per liter 3995

QUINOAFRÖN RÖDA 5 KG
Mycket nyttiga och dessutom glutenfria. 
Quinoafrön har lätt nötig smak och passar 
bra i sallader. Kan med fördel ersätta ris, 
couscous och pasta. 
ART 43751 
1x5 kg
Pris per påse: 299:75 
Pris per enhet 5995
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Redan innan pandemin bröt ut såg vi två stora trender i matvärlden.  

Den ena var take away och hemleveranser. Den andra var hållbar matlagning med gröna råvaror.  

Det är vad gästerna vill ha och vad de faktiskt kan beställa, nu när saker och ting inte fungerar som  

de brukade göra. Därför vill vi påminna om att vi backar upp dig med smaksättare från hela världen,  

men också med tips och inspiration.

På vår sajt hittar du bland annat recept med det växtbaserade proteinet Pulled Oats® som vunnit  

flera priser tack vare sina goda, näringsrika och hållbara kvaliteter. Där finns även knep för att  

lyckas med take away och en smakguide med otroliga grönsaker, deras bästa matchningar  

och styckningstekniker. Just nu fokuserar vi mycket på de här sakerna, så det kommer snart mer.  

BÄRBART, HÅLLBART,  
UNDERBART.

SANTAMARIAFOODSERVICE.SE
Håll dig uppdaterad på

Annons_Hållbarhet_svensk cater.indd   1Annons_Hållbarhet_svensk cater.indd   1 2021-01-14   10:402021-01-14   10:40



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8 Ost, ägg & mejeri

Redan innan pandemin bröt ut såg vi två stora trender i matvärlden.  

Den ena var take away och hemleveranser. Den andra var hållbar matlagning med gröna råvaror.  

Det är vad gästerna vill ha och vad de faktiskt kan beställa, nu när saker och ting inte fungerar som  

de brukade göra. Därför vill vi påminna om att vi backar upp dig med smaksättare från hela världen,  

men också med tips och inspiration.

På vår sajt hittar du bland annat recept med det växtbaserade proteinet Pulled Oats® som vunnit  

flera priser tack vare sina goda, näringsrika och hållbara kvaliteter. Där finns även knep för att  

lyckas med take away och en smakguide med otroliga grönsaker, deras bästa matchningar  

och styckningstekniker. Just nu fokuserar vi mycket på de här sakerna, så det kommer snart mer.  

BÄRBART, HÅLLBART,  
UNDERBART.

SANTAMARIAFOODSERVICE.SE
Håll dig uppdaterad på
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ALLERUM  
PRÄST  
12 MÅN
1050 g. Fetthalt 35%.  
Ursprung Sverige.
Art nr: 38499

BISTRO ÄDELOST
1,5 kg. Fetthalt 30%.  
Ursprung Danmark.
Art nr: 39014

SKÅNEMEJERIER 
GRATÄNGOST
1 kg. Fetthalt 28% 
Ursprung: Sverige 
Art.nr: 38397

LINDAHLS SMÖR
1 kg. Fetthalt 81%
Ursprung:  
Nederländerna 
Art.nr: 12937

SANTORINA  
SALLADSOST 
TÄRNAD
1 kg. Fetthalt 20%.
Ursprung Danmark. 
Art.nr: 38001

PRÉSIDENT  
TARTIMALIN  
FÄRSKOST
1 kg. Fetthalt 18%.
Ursprung Frankrike. 
Art.nr: 88682

104,95:–/kg

87,95:–/kg84,95:–/kg

72,95:–/kg

72,95:–/kg

61,95:–/kg

74,95:–/kg

56,95:–/kg

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

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

SKÅNEMEJERIER
HERRGÅRD  
12 MÅN
1050 g. Fetthalt 28%.  
Ursprung Sverige.
Art nr: 38238

86,95:–/kg
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För alla proffs.

SVENSKT SMÖR 
OSALTAT 82% 

1000 g I Art nr: 63735

ARLA KO®

PRÄST® OST   
1500 g I Art nr: 38500 

ARLA KO®

VISPGRÄDDE 40 %   
1 L I Art nr: 62330

ARLA KO®

BILLINGE OST FILÉ  
5 kg I Art nr: 61607

WÄSTGÖTA KLOSTER®

MUNKENS RÖDA SKIVAD OST  
1000 g I Art nr: 38615

76,95 kr
/kg

34,95 kr
/L

97,95 kr
/frp

77,95 kr
/kg

ARLA® PRO 
CRÈME FRAICHE 32 %
2 kg I Art nr: 104030

ARLA KO® LAKTOSFRI 
MELLANMJÖLKSDRYCK 1,5% 

3 dl I Art nr: 105726

85,95 kr
/hink

4,60 kr
/st

ARLA® FAMILJEFAVORITER 
GRÄDDIS SKIVAD OST

750 g I Art nr: 107290

ARLA® FAMILJEFAVORITER 
GOUDA SKIVAD OST  
750 g I Art nr: 13731

71,95 kr
/frp

73,95 kr
/kg

94,95 kr
/frp

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
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För alla proffs.

SVENSKT SMÖR 
OSALTAT 82% 

1000 g I Art nr: 63735

ARLA KO®

PRÄST® OST   
1500 g I Art nr: 38500 

ARLA KO®

VISPGRÄDDE 40 %   
1 L I Art nr: 62330

ARLA KO®

BILLINGE OST FILÉ  
5 kg I Art nr: 61607

WÄSTGÖTA KLOSTER®

MUNKENS RÖDA SKIVAD OST  
1000 g I Art nr: 38615

76,95 kr
/kg

34,95 kr
/L

97,95 kr
/frp

77,95 kr
/kg

ARLA® PRO 
CRÈME FRAICHE 32 %
2 kg I Art nr: 104030

ARLA KO® LAKTOSFRI 
MELLANMJÖLKSDRYCK 1,5% 

3 dl I Art nr: 105726

85,95 kr
/hink

4,60 kr
/st

ARLA® FAMILJEFAVORITER 
GRÄDDIS SKIVAD OST

750 g I Art nr: 107290

ARLA® FAMILJEFAVORITER 
GOUDA SKIVAD OST  
750 g I Art nr: 13731

71,95 kr
/frp

73,95 kr
/kg

94,95 kr
/frp

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

 Fetaost 
art.nr. 75962
Tärnad, 2 kg, 
Grekland
lev.art.nr.  
115-05-2000-00 

16995
/TRÅG

 Buffelmozzarella 
art.nr. 59893
125 g, Italien
lev.art.nr. CO361 

1695
/ST

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

4995
/KG

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

5495
/PKT

Edamer 22% 
art.nr. 76444
900 g
lev.art.nr. 6991 

4995
/ST

Gouda/Mozza 
art.nr. 86917
Riven, 70/30, 5 kg
lev.art.nr. 72071  
x-pris 259.75/PÅS

5195/KG
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Taleggio 30% 
art.nr. 32175
Ca 2 kg, Italien
lev.art.nr. CI053 

7995
/KG

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

7495
/ST

 Manchego D.O.P 
art.nr. 50712
6 mån, ca 3 kg, 
Spanien
lev.art.nr. 105033 

14995
/KG

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

11995
/KG
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Tips, recept och idéer hittar du på
lantmannen-unibake.se

SEMLEFYLLNING (1 000 g)
6 st per kartong
Art nr 7545
SC Art nr 71133

47,95
/kg

SEMLEBULLE, SKUREN  
OFYLLD (48 g)
24 st per kartong
Art nr 3450
SC Art nr 55045

3,10
/styck

Lättsålt och 
ljuvligt gott
Fresta dina gäster med riktigt goda semlor bakade  

i vårt bageri i Östergötland. Välj vår färdiga semle- 

bulle, som finns både ofylld och fylld med smakrik  

mandelmassa, så är det enkelt att lyckas.  

Dessutom blir det klimatsmart då du bara tinar så 

mycket du behöver och på så vis slipper svinn.

VANILJHJÄRTA (50 g)
60 st per kartong
Art nr 3470
SC Art nr 56444

6,90 
/styck

SPORTBAGUETTE  
26 cm (140 g)
50 st per kartong
Art nr 215217
SC Art nr 99634

5,40
/styck

POTATO BURGER 
BUNS (72 g)
40 st per kartong
Art nr 200973
SC Art nr 83971

4,30
/styck

CIABATTA SOFT (125  g)
60 st per kartong
Art nr 215633
SC Art nr 100345

4,80
/styck

BROOKLYN HOT DOG  
BUN (60 g)
96 st per kartong
Art nr 217086
SC Art nr 47449

3,60
/styck

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

1,20
/styck

SEMLEBULLE, SKUREN  
FYLLD (75 g)
24 st per kartong
Art nr 55063
SC Art nr 78819

9,50
/styck
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8Snacks & konfektyr

FAVORITERNA!
satsa på

30975
POLLY BLÅ

20x130 g
13:95 kr/st

95312
GOTT & BLANDAT

orginal
 36x160 g
10:50 kr/st

106190
AHLGRENS BILAR

original 
36x125 g

10:50 kr/st

30977
KEXCHOKLAD

48x60 g
5:80 kr/st

107435
KEXCHOKLAD 

VEGAN
36x40 g
7:50 kr/st

NYHET!

UPPTÄCK VÅR  
WEBBSHOP!

svenskcater.se
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T R E N D R A P P O R T

Vanligtvis pratas det om länders eller 
områdens specifika kök men dessa gränser 
suddas allt oftare ut. The Food People 
trendspanar om hur global matlagning 
nu handlar mer om teknik och ideologi än 
geografi. Kockar inspirerar varandra och 
delar recept, ingredienser och tillagningssätt. 
Grillning är ett exempel, metoden används 
över hela världen men det finns massor av 
olika tekniker, kryddor och råvaror att prova. 
Smaker blandas också allt mer, traditionella rätter 
får en twist av nya kryddor och tillbehör, som att 
vi lägger kimchi, sriracha och hummus till husman. 
Tänk utanför boxen och ha kul, “no borders, no rules”, allt 
handlar om att skapa något som både är gott och spännande.

GRÄNSLÖSA 
SMAKER



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8 Dryck

 Skånerost kaffe 
art.nr. 85664
500 g, 6 kg
lev.art.nr. 60652790  
x-pris 525.00/KRT

8750
/KG

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

Singha 5 % 
Art nr: 83151 

33 cl EG 
24 st/kolli

13,95
kr/flaska

24,95
kr/flaska

TUBORG 50CL 5,3% RG
Art Nr: 54680, Antal/kolli: 15 st

12,95 kr/flaska (exkl. pant)

KVALITET PÅ 
DANSKT VIS.
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 Prime kaffe 
art.nr. 50770
500 g, 6 kg
lev.art.nr. 60652420  
x-pris 531.00/KRT

8850
/KG

Art.nr  Produkt Antal/kolli

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

Art.nr  Produkt Antal/kolli

19103  Zingo Jordgubb Sockerfri 33cl burk  24 st
57772  Zingo Apelsin 33cl burk 24 st
57769 7Up 33cl burk 24 st
57769 7Up free 33cl burk 24 st

3,50
kr/st

(exkl. pant)
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 2 KEGES | kampanjveckor 6-8 Dryck

VÄLJ OSS!
VI ÄR GJORDA AV  

100 % ÅTERVUNNEN  
PLAST*

*Flaskorna är gjorda av 100% återvunnen plast, exkl. etikett och kork.

© 2021 The Coca-Cola Company. COCA-COLA, COCA-COLA LIGHT, COCA-COLA ZERO, FANTA, SPRITE, SPRITE ZERO, the Red Disk Icon and the SPRITE Dimple Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

50072

50666

50074

50076

50077

50066

11,50kr

11,50kr

11,50kr

11,50kr

11,50kr

11,50kr

Art.nr50cl PET Pris/st

Coca-Cola Original Taste

Coca-Cola Zero Sugar

Coca-Cola Light

Fanta Orange 

Sprite

Sprite Zero

11,50kr
/st
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merxteam.com

Restaurangkvalitet 
i Ditt Kök.

Genom hantverk och erfarenhet 
från det professionella köket 
har vi skapat Xantia, för dig 

som älskar att laga mat.

3.

1.

2.

1. Tallrik, Rhea  
 28 x 12,5 cm 65 kr 
 107523  (ord. pris 75 kr)

2. Tallrik, Rhea 
 Ø 21 cm 65 kr 
 107522  (ord. pris 75 kr)

 Ø 27 cm 80 kr 
 107515  (ord. pris 95 kr)

20% 
rabatt 3. Bestick, Neapel 

 Kniv 227 mm 320 kr 
 107528  (ord. pris 400 kr)

 Gaffel 205 mm 269 kr 
 107525  (ord. pris 335 kr)

 Sked 180 mm 259 kr 
 105727  (ord. pris 323 kr)

 Tesked 138 mm 209 kr 
 107527  (ord. pris 260 kr)
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