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VECKA 10-12  
8 MARS – 28 MARS 

ERBJUDANDEN & SÄSONGSVAROR  

DIN LOKALA MATGROSSIST

Temainlaga:

LUNCH

Hokifilé
art.nr. 4104

Sjöfryst, skinn/bfr, shatterpack
lev.art.nr. 7174 

6595
/KG

MSC



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

Robin Billberg 
Utesäljare, Malmö
Vilka arbetsuppgifter har du?
Den viktigaste är att ta hand om befintliga kunder. 
Ser mig inte som säljare utan mer som en “spindel 
i nätet”, någon som hjälper krögare att få varor 
på plats och deras verksamhet att funka. Bland 
annat ger jag praktiska tips i köket, hjälper till med 
menyer, hittar relevanta produkter och inspirerar 
dem att prova nya idéer. Dessutom bearbetar jag 
potentiella kunder och stöttar innesälj vid behov.

Vad är det bästa med din arbetsplats? 
Här kan jag dra nytta av mina erfarenheter från 
krogen som kock, sommelier och restaurangchef. 
Efter att ha varit kund hos Svensk Cater i många år 
föll det sig naturligt att börja jobba här när jag fick 
familj. Det är ett väldigt fritt jobb med bra chefer 
och fantastiska kollegor. Har fått flera andra erbju-
danden men tackat nej för att jag trivs så bra.

Nämn något du gör på fritiden?  
Jag är sportnörd så det blir mycket fotboll och 
hockey på TV, följer MFF slaviskt. Tränar också 
min ena sons fotbollslag. Utöver det spelar jag lite 
padel och lagar mycket mat.

Favoritmat? 
All vällagad mat, gärna klassiskt franskt.



merxteam.com

Xirbi är ett brett sortiment av 
möbler framtagna för att 

möta de tuffa krav som 
ställs i offentlig utemiljö.

Våra produkter är tillverkade med fokus på 
lång hållbarhet och enkel hantering.

Hög kvalitet och trendkänslighet är ledord 
för oss i produktionen av våra möbler.

1.

2.

3.
5.

4.

6.

NYHET!

1. Köstolpe  

 Set om 2 st köstolpar  
 + 1 svart rep av linne
 Längd 97 cm
 Bredd 32 cm

 108157  1149 kr 
  (ord.pris 1350 kr)

4. Bordsskiva  

 TOPALIT® CLASSICLINE 
 Concrete  
 70 x 70 cm
 Ytterkant 34 cm

 34500  650 kr 
  (ord.pris 765 kr)

3. Valencia stol  

 Aluminiumstomme
 Svart, förstärkt fiberrotting 
 Stapelbar
 B54 x D49 x H78 cm 
 Sitthöjd 44 cm

 7736  439 kr 
  (ord.pris 515 kr)

6. Alu-Bistro karmstol 
 Aluminiumstomme
 Svart, förstärkt fiberrotting 
 Stapelbar 
 B59 x D55 x H75 cm 
 Sitthöjd 43 cm

 7738  480 kr 
  (ord.pris 535 kr)

2. Flätat rep  

 Flätat rep till köstolpe 
 Längd 150 cm
 Bredd 3,20 cm

 108158  190 kr 
  (ord.pris 225 kr)

5. Bordsstativ  

 Aluminium 
 Höjd 72 cm ±
 10 kg maxvikt utöver skiva
 Låsbar

 91505  389 kr 
  (ord.pris 455 kr)



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 
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Vanligtvis besöker många sin favoritrestaurang vid högtider. 
Nu kanske de skjuter på besöken men människor fyller 

fortfarande år, de har fortfarande namnsdag, bröllopsdag och 
allsköns årsdagar. Skapa färdiga kit med gott för tillfällen 
som barnkalas, kafferep eller romantisk middag. Gör det 
möjligt att beställa önskat antal portioner, även till olika 

adresser ifall sällskapet vill hålla digitalt kalas. Fyll på med 
tillbehör som lyfter upplevelsen - ballonger, girlanger och 
roliga papperstallrikar, blommor och servetter, fin choklad 

och stearinljus. Ni kan också erbjuda gåvor som egna 
produkter och presentkort. Samarbeta gärna med andra 

lokala verksamheter!

Kalas med kit

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

Bagasse form 
art.nr. 106154
1000 ml,  1-fack, 
125 st
lev.art.nr. 
1000020603 

17995
/PKT

Bagasse lock 
art.nr. 102610
750 ml, 125 st
lev.art.nr. 
1010001436 

12795
/PKT

 Bagasse rund skål 
art.nr. 107237
Brun, 1000 ml, 50 st
lev.art.nr. 
1999901915 

7295
/PKT

Bagasse lock t skål 
art.nr. 107238
700/1000 ml, 50 st
lev.art.nr. 
1999901916 

9895
/PKT
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HKSCANFOODSERVICE.SE

PROSCIUTTO CRUDO, 12 mån
4 x ca 2,5 kg, ca 10 kg/krt. 

Scan art nr: 671692
SC art nr: 107869

COPPA, 3 mån 
5 x ca 1,5 kg, ca 6 kg/krt.

Scan art nr: 674592
SC art nr: 107870

TRYFFELSALAMI
4 x 2 kg, 8 kg/krt.

Scan art nr: 630792
SC art nr: 107871

FÄNKÅLSSALAMI
4 x 2 kg, 8 kg/krt.

Scan art nr: 630892
SC art nr: 107872

20495 

KR/KG
24995 

KR/KG
19995 

KR/KG
17995 

KR/KG

Scans nya lufttorkade produkter ser ut, smakar och låter italienska, men är gjorda 
på rapsgris från nio utvalda svenska gårdar. Servera dem på en charkbricka, 

som förrätt eller smårätt, i pasta eller i sallad. Charksortiment består av Coppa,  
milt smaksatt med vitpeppar, koriander och enbär, rimmad Prosciutto Crudo  

med naturligt nötig smak, Fänkålssalami med korn från hela fänkål och  
Tryffelsalami med äkta gotländsk tryffel.

ANTIPASTI PÅ REN SVENSKA
CHARKUTERIER FRÅN SVENSKA GÅRDAR
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Läs mer om våra produkter på www.atriafoodservice.se

Oxbringa, rimmad, skivad 
3,5mm, sous vide
Art 4401/7190    
5x ca 1,5 kg/krt

Fläskbog, rimmad, med sky,   
sous vide
Art 1772/7905
2x ca 2,5 kg/krt

Kebabsplit, basic, rå, 30x30x3
Art 7029/413553   
3,2 kg/krt13995

/kg 8995
/kg 6995

/st

Småländska Isterband 
ca 167g
Art 4031/301224    
10x 1 kg/krt

Chorizo 120g, naturskinn,   
Fri från
Art 18042/7731
4x1,8 kg/krt   5995

/kg 6995
/kg

Vårt hjärta klappar för svensk husmanskost!

Vårt hjärta klappar  
för svensk husmanskost

Kärleken till god och vällagad mat har varit Lithells adelsmärke i mer än 100 år. 
Vår hyllning till den klassiska svenska husmanskosten hittar du i vårt breda  
sortiment av välsmakande produkter, lagade med en stor portion stolthet och  

passion. Läs gärna mer om oss och vår mat på www.atriafoodservice.se.

Atria_Grosshandlarn 3_kött.indd   1Atria_Grosshandlarn 3_kött.indd   1 2021-02-05   11:12:382021-02-05   11:12:38

Mexikansk nötfärsbiff 
art.nr. 105930
Fryst, 65 g, 5,2 kg
lev.art.nr. 3366  
x-pris 415.74/KRT

7995
/KG

 Köttbullar 
art.nr. 91827
Fryst, 6 kg
lev.art.nr. 3001  
x-pris 467.22/KRT

7795
/KG

Köttbullar nöt 
art.nr. 103108
Fryst, 6 kg
lev.art.nr. 3005  
x-pris 539.70/KRT

8995
/KG

Laktosfri
Glutenfri
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 Blandfärs 50/50 
art.nr. 107854
Fryst, vac, ca 3,5 kg,  
Tyskland
lev.art.nr. 107854 

4495
/KG

 Hamburgerfärs 
art.nr. 86503
Färsk, högrev, 200 g,  
2 kg, Tyskland
lev.art.nr. 86503 

9995
/KG

Hamburgerfärs 
art.nr. 86504
Färsk, högrev, 100 g, 
2 kg, Tyskland
lev.art.nr. 86504 

9995
/KG

Hamburgerfärs 
art.nr. 96799
Fryst, högrev, 200 g,  
2 kg, Tyskland
lev.art.nr. 96799 

9995
/KG

Hamburgerfärs 
art.nr. 96797
Fryst, högrev, 100 g,  
2 kg, Tyskland
lev.art.nr. 96797 

9995
/KG
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Kalvytterfilé 
art.nr. 21759
Färsk, 4 rib, ca 3 kg
lev.art.nr. 3550 

10495
/KG

 Rostbiff spets 
art.nr. 103010
Färsk, rosékalv, 
ca 300 g, EU
lev.art.nr. 3617 

7995
/KG

 Kalvfärs 
art.nr. 67656
Färsk, vac, ca 3 kg,  
EU
lev.art.nr. 67656 

6895
/KG

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

6995
/KG
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Högrev sous-vide 
art.nr. 38349
Färsk, 3 kg
lev.art.nr. 38349 

8995
/KG

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

6895
/KG

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

6995
/KG

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

12295
/KG

 Grytbitar 
art.nr. 108176
Färsk, 3x3 cm, 
vac, ca 3,5 kg, EU
lev.art.nr. 108176 

8995
/KG
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 Ryggbiff 3+ 
art.nr. 83857
Färsk, dragen,  
ca 3,5 kg, Tyskland
lev.art.nr. 8061 

7995
/KG

Entrecôte 
art.nr. 92688
Färsk, ca 5,9 kg,  
Kanada
lev.art.nr. 6502 

30695
/KG

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

26495
/KG

™

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

19595
/KG

 Entrecôte 
art.nr. 1396
Färsk, benstyckad, 
ca 2 kg, Brasilien
lev.art.nr. 8226 

14295
/KG

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

14295
/KG



HÅLLBART KÖTT MED UTSÖKT 
SMAK OCH KVALITÉ

HÅLLBART KÖTT MED UTSÖKT 
SMAK OCH KVALITÉ

VÄRLDENS RENASTE LUFT OCH VATTEN*

STRIKTA DJURHÅLLNINGSREGLER
LÅG ANVÄNDNING AV ANTIBIOTIKA

NÄSTAN ALLA NÖTKREATUR PÅ 
NÄRINGSRIKT BETE ELLER I LÖSDRIFT

Fläskkotlettrad, benfri 1660
Art 98653/8814
5x ca 3 kg/krt

Fläskkarré, benfri
Art 69735/2804
6x ca 2,3 kg/krt

Fläskfi lé
Art 64978/8800
26x ca 0,5 kg/krt

6495
/kg 5495

/kg 8995
/kg

THE PUREST
MEAT ON 
THE PLANET?

www.atriafoodservice.se

*UNESCO, WHO och Svenska 
lantbruksproducenter centralförbund

Atria_Grosshandlarn 3_finskt kött_.indd   1Atria_Grosshandlarn 3_finskt kött_.indd   1 2021-02-05   10:30:302021-02-05   10:30:30
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Skinkstek 
art.nr. 39846
Fryst, fransyska,  
ca 1,2 kg, Tyskland
lev.art.nr. 7005 

5495
/KG

 Fläskfilé 
art.nr. 2262
Fryst, ca 400 g, Polen
lev.art.nr. 1119 

5995
/KG

Fläskfilé 
art.nr. 23164
Färsk, 1 kg, EU
lev.art.nr. 7693 

6695
/KG

™

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

4995
/KG

 Kotlett benfri 
art.nr. 20388
Färsk, 1660,  
ca 3,6 kg, EU
lev.art.nr. 7988 

4395
/KG
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Rökt skinka 
art.nr. 107789
Färsk, helmuskel, 
skivad, 1,5 kg, EU
lev.art.nr. 7836 

12595
/PKT

Varmrökt fläskfilé 
art.nr. 83192
Fryst, 1 kg
lev.art.nr. 83192 

9295
/KG

 Prinskorv 
art.nr. 107977
Färsk, klippt, 
gårdsmärkt
lev.art.nr. 17014 

7495
/KG

Sverige

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

13495
/KG

Lunchkorv 
art.nr. 4343
Färsk, 150 g
lev.art.nr. 7005 

4695
/KG
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Keep it real.
Keep it Tyson.

Art nr. 108111
Fryst, 53g per st
10 x 1 kg / påse
Thailand
Lev. art. nr. 4-2879 F

Art nr. 108116
Fryst, 35g per spett
3 x 1 kg / påse
Thailand
Lev. art. nr. 4-2889 F

Art nr. 108117
Fryst, 100g per spett
2 x 2 kg / påse
Thailand
Lev. art. nr. 4-2891 F

Art nr. 108118
Fryst, 80g per spett
3 x 1 kg / påse
Thailand 
Lev. art. nr. 4-2893 F

Art nr. 108112
Fryst, 22g per st
10 x 1 kg / påse
Thailand
Lev. art. nr. 4-2881 F

Art nr. 108114
Fryst, 50g per st
10 x 1 kg / påse
Thailand  
Lev. art. nr. 4-2883 F

Tyson Foods utvecklas 
löpande för att göra mat 
mer hållbart, skräddarsy 
varor till alla där det är 
möjligt och öka världens 
förväntningar på hur mycket 
bra mat kan göra. Tyson - en amerikansk historia

7595 
/ pås

12895 
/ pås

20995 
/ pås

10795 
/ pås

7795 
/ pås

7995 
/ pås

Southern Fried Krispiga  
minikycklingfileer

Kycklingspett,  
medelhavssmak

Kycklingspett,  
tikka

D E N C O N  F O O D S  —  Q U A L I T Y  I N  E V E R Y  B I T E

Kycklingspett,  
yakitori

Southern Fried 
Kyclingbröststrimlor

Krispiga kyckling- 
strimlor m. kokos
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Kycklinginnerfilé 
art.nr. 4036
Fryst, okalibrerad, 
2 kg
lev.art.nr. 320015 

7995
/PÅS

Grillad kycklingfilé 
art.nr. 5977
Fryst, strimlad, 11 mm,  
2,5 kg, Thailand
lev.art.nr. 320031 

16995
/PÅS

Kycklingspett 50 g 
art.nr. 6414
Fryst, grillade, 2 kg
lev.art.nr. 320041 

16295
/PÅS

 Kycklingspett 80 g 
art.nr. 63849
Fryst, grillade, 2 kg
lev.art.nr. 320042 

16295
/PÅS

 Varmrökt ankbröst 
art.nr. 83193
Fryst, 1,2 kg
lev.art.nr. 83193 

16995
/KG
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SKÅNSKA GASTRONOMIPRISET - 
DET BÄSTA AV

SKÅNSK MAT- OCH 
DRYCKESKULTUR

Skånska gastronomipriset har sin 
grund i Sällskapet Malmö Akvavit, en 
ideell sammanslutning av personer 
från Skånes närings-, samhälls-, 
kultur- och restaurangliv. Syftet är att 
stärka intresset för den skånska mat- 
och dryckeskulturen och premiera 
personer som lokalt, nationellt och 
internationellt utmärkt sig inom 
gastronomin och dryckeskonsten.

Från början fanns bara Sällskapet 
Malmö Akvavits Stipendium, ett 
pris som baseras på överskott från 
försäljningen av kumminsnapsen 
Malmö Akvavit. Efter att ha delat ut 
det ett par år väcktes idén att dela ut 
fler utmärkelser och därför skapades 
Skånska gastronomipriset 2014. 
Sedan dess har antalet kategorier och 
partners bara växt. Efter många års 
samarbete har Svensk Cater blivit 
huvudsponsor till galan och heders-
priset “Årets Skånska krog”.

ÅRETS GALA 
När många evenemang tvingats ställa 
in, valde Skånska gastronomipriset 
istället att ställa om.

– Vi kände att det var viktigare än 
någonsin att inspirera, se framåt mot 
ljusare tider och belöna de som käm-
pat med årets utmaningar, arbetat 
kreativt och tagit fram nya lösningar, 
säger Thomas.

Vanligtvis är galan ett livfullt evene-
mang för runt 200 gäster, i år fick den 
en annan karaktär. Prisutdelningen 
i rådhuset leddes av konferencieren 
Jesper Aspegren, men på grund av 
restriktioner fick bara en pristagare 
vara i lokalerna åt gången. Därför 
filmades allt separat i förväg och 
redigerades ihop till en sändning som 
lades ut på Facebook när galan skulle 
ha ägt rum.

– Tillsammans med Svensk Cater 
satte vi ihop galapaket som skickades 
hem till galans inbjudna gäster. Det 
var skaldjur som hummer, räkor 
och havskräftor, dessertostar och 
handgjorda praliner med fyllning av 
Malmö Akvavit, berättar Thomas. 
Sånghäften lades också med så det 
fanns goda möjligheter att uppleva 
mat, spänning och allsång, som 
vanligt fast på säkert avstånd.

NYA VÄGAR 
Skånska Gastronomiprisets namn-
kunniga jury har bra koll på vad som 
händer i Matsverige, speciellt i Skåne. 
Tidigare har nomineringarna främst 
utgått från deras egna erfarenheter 
men i år ville de kliva utanför de 
upptrampade stigarna.

– Vi bad därför skåningarna skicka 
sina bästa tips via sociala media 
vilket resulterade i att vi till 2020 års 
pris testade fler och mer annorlunda 
aktörer. Det är fantastiskt spännande 
att se vilket utbud som finns här i 
Skåne, säger Thomas.

En genomgående trend är att det 
syns allt mer närproducerade råvaror 
och produkter, gärna från småskalig 
produktion med stort hantverk.

– Både krögare och gäster är idag 
mycket intresserade av och vill stödja 
lokala producenter, de är också be-
nägna att betala mer för att unna sig 
bättre matupplevelser, avslutar han.

I slutet av januari premierades ett flertal aktörer i Malmö Rådhus för sina 
“särskilda insatser för den skånska mat- och dryckeskulturen”. Thomas 

Kuuttanen, spritproducent, jurymedlem och grundare av priset berättar om  
en annorlunda gala och arbetet med årets nomineringar.

SVENSK CATER STOLT SPONSOR AV

16
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Årets Skånska Hederspris - Tareq Taylor
Årets Skånska Stjärna - Charlotta Ranert
Årets Skånska Värdskap - Bouchon
Årets Skånska Spritpris - Ingvar Rönde
Årets Skånska Vinpris - Kullabergs Vingård
Årets Skånska Mångfald - Yalla Trappan
Årets Skånska Miljö- och Hållbarhetspris - Lupinta
Årets Skånska Destination, framröstad av 
allmänheten - Glada Getens Gårdsmejeri
Sällskapet Malmö Akvavits Stipendium -  
Jeanette Bohman

Alexander Sjögren från Mutantur “Årets Skånska Krog” 
med Robin Billberg från Svensk Cater.

Thomas Kuuttanen delar med glädje ut 
Skånska Gastronomipriset.

2020
ÅRETS SKÅNSKA KROG - MUTANTUR

Juryns motivering:  
Mutantur är ett nydanande njutningstempel 
där de minsta smårätterna blir gastronomi 
i mästarklass. Med samma smakliga nytänk 
har Mutantur berikat restaurangvärlden 
med en modern syn på arbets- och livsvillkor. 
Mutantur är ett föredöme bland Skandinaviens 
topprestauranger.

– Detta pris delar jag med hela min 
Mutanturfamilj. Utmärkelsen är ett bevis på  
att vi är ett starkt lag på en sund arbetsplats  
där vi tillsammans bidrar och förmedlar den  
mat- och dryckesglädje som vi vill att Mutantur 
ska symbolisera, säger Alexander Sjögren,  
kock och ägare.

ÅRETS JURY

Titti Qvarnström, kock | Tareq Taylor, kock   
Malin Broman, matkreatör | Tove Oskarsson Henckel, 
chefredaktör Gourmet | Nina Christensson, krögare 

Marie Skogström, konditor | Jan Hedh, konditor 
Thomas Kuuttanen, spritproducent

Missade du 
prisutdelningen? Titta 
i efterhand på Skånska 

Gastronomiprisets 
Facebook.
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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!

Österrikisk  
Gulaschsoppa
Felix®

3x3 kg, ger 9 l  
färdig soppa
Art nr 29050 

179:95/st

Maggans® Pytt
Felix®

5,5 kg
Art nr 12058 

42:50/kg  
   

Västerbottenpaj
Felix®

5,48 kg 4 st à 1,37 kg 
(odelad)
Art nr 17391 

179:95/st
  

Ost & Skinkpaj
Felix®

5,48 kg 4 st à 1,37 kg  
(6 bitar)
Art nr 17317 

123:95/st

Rödbetor, skivade
Önos®

9 kg (avr vikt 6,8 kg)
Art nr 43430 

109:95/st

Felix® Österrikisk Gulaschsoppa med crème fraiche, 
friterad persilja och surdegsbröd. Receptet och mer  
hittar du på vår hemsida. Alla recept är dessutom både  
klimat- och näringsberäknade för stor och liten portion.
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 Belgisk våffla 
art.nr. 17615
Fryst, rektangulär, 
80 g
lev.art.nr. 
1000005424  
x-pris 159.73/KRT

7395
/KG

Ingen har väl missat att kikärtor är hjältar i 
hummus och falafel, men nu ser vi dem dyka 
upp på ännu fler ställen, i ännu fler former. 
Kikärtor blir flingor, pasta och knäcke, rostas 
till snacks eller fermenteras till tempeh. De 
används ofta i soppor, sallader och kryddstarka 
grytor, gärna med inspiration från Nordafrika 
och olika delar av Asien. Malda till kikärtsmjöl 
blir de ett glutenfritt alternativ med högt 
protein- och fiberinnehåll som passar  
utmärkt till pajdeg, frallor, pannkakor och  
som bindemedel i vegobiffar.

VARIERAT MED 
KIKÄRTOR 

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



SEJFILÉ, MSC
Benfri, styckfryst, 125-250 g/st 
5 kg/krt, 324:75 /krt
Art. nr: 310, SC art nr: 87314

PANKOPANERAD TORSKFILÉ, MSC
Benfri, förstekt, 140-160 g/st 
5 kg/krt, 434:75 /krt
Art. nr: 2323, SC art nr: 16756

TORSKFILÉ, MSC
Benfri, styckfryst, 125-250 g/st 
5 kg/krt, 499:75 /krt
Art. nr: 212, SC art nr: 87308

RYGGFILÉ AV SEJ, MSC
Benfri, styckfryst, 100-120 g/st 
5 kg/krt, 389:75 /krt
Art. nr: 321, SC art nr: 107732

KUMMELRYGG MED SKINN, MSC
Benfri, styckfryst, 120-160 g/st 
5 kg/krt, 499:75 /krt
Art. nr: 7286, SC art nr: 106091

STEKT SILLFLUNDRA I LAKE, MSC
Hink 3,3 kg, Sillvikt 1,6 kg
(ca 15 st/hink)
Art. nr: 8250, SC art nr: 27050

KRÄFTSTJÄRTAR I LAKE
Plastburk
1 kg/burk (avrunnen vikt)
Art. nr: 7010, SC art nr: 26074

PANERAD GULSKÄDDAFILÉ, MSC
Benfri, utan svart skinn, styckfryst, 75-150 g/st 
5 kg/krt, 374:75 /krt
Art. nr: 5230, SC art nr: 107546

SPRÖDBAKAD ALASKAFILÉ, MSC
Benfri, förstekt, 140-170 g/st 
5 kg/krt, 341:53 /krt
Art. nr: 4316, SC art nr: 58464

SILLFLUNDRA, MSC
Dubbellagda sillfiléer, Styckfryst, 80-140 g 
5 kg/krt, 279:75 /krt
Art. nr: 6030, SC art nr: 23272

5595
/kg

7495
/kg8695

/kg

6295
/kg

6495
/kg

9995
/kg

7795
/kg

9995
/kg 16495

/hink 19995
/burk

FRASIG PANAD NYHET!

MSC-C-50132
Fisk och skaldjur med  
detta märke kommer  

från ett MSC-certifierat  
hållbart fiske.  

www.msc.org/se
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Lunch

Gott och trendigt med
brynt smör

Variationsrikt med
populära
potatisbullar!

Experten tipsar
om fonder

Levar Hotell serverar  
– lunch i slottslik miljö

T E M A



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

LEVAR HOTELL SERVER AR

LUNCH I  
SLOTTSLIK MILJÖ

Det var mest en slump som gjorde 
att Erik och Erica Sjöström 2013 
köpte Levar Hotell och hamnade i 
restaurangbranschen. 

– Som tidigare gäster tyckte vi att 
det var synd om verksamheten skulle 
försvinna, så vi tog chansen och köpte 
den av konkursboet. Då arbetade 
vi båda som konsulter inom andra 
branscher och ingen av oss hade 
erfarenhet från varken hotell eller 
restaurang, berättar han. Det som först 
var tänkt att bli en sidoverksamhet 
har nu utvecklats till heltid för dem 
båda och deras tre anställda. Förutom 
att driva hotell och restaurang till
verkar de också egna korvar, parisare 
och bearnaisesås som säljs hos dem 
och i lokala livsmedelsbutiker. 

NORRLÄNDSKT KÖTT
Lunchmenyn på Levar Hotell består 

främst av svensk husmanskost 
som fläsklägg, köttfärslimpa och 
raggmunk, men det finns även pasta 
och veckans vegetariska. 

– Vi lagar all mat från grunden och 
försöker använda svenska råvaror så 
långt som möjligt. Köttet vi serverar är 
alltid svenskt, till 98% är det dessutom 
norrländskt, säger Erik. De köper 
renkött från Västerbottensfjällen och 
deras fläsk och nötkött kommer från 
ett lokalt slakteri bara 1,5 mil bort. 

– På hösten brukar vi också köpa 
hela älgar och ta hand om allt, det blir 
bland annat stek och älgfärsbiffar, 
säger han.  

Under lunchen finns vanligtvis ett 
stort bord med upp till 18 olika sallader. 

– Vårt salladsbord är vida känt 
och folk brukar resa hit för att ta del 
av det men på grund av pandemin 
har vi fått tänka om. Istället lägger vi 

upp ett urval på tallrikar och plastar 
in dem för att gästerna ska få lite av 
varje, förhoppningsvis är vi snart 
tillbaka med det stora lockande 
bordet, säger Erik.

HEMLEVERERAD LUNCH
Varje dag besöker lunchgäster av olika 
slag den trivsamma, slotts liknande 
miljön för att hämta med sin mat eller 
avnjuta den på plats, en stor del är 
ortens pensionärer. 

– Eftersom många av dem nu 
tvingas hålla sig hemma har vi utökat 
vår service, säger Erik. Numera går det 
att beställa lunch med hemleverans, 
med ett ”Hemlunchkort” som betalas 
i förväg får man dessutom rabatt. Från 
kl 11:00 kör jag sedan själv ut maten 
här i samhället och det har blivit 
mycket uppskattat, avslutar han.
 

På kusten vid Bottenhavet, mitt emellan Umeå och Örnsköldsvik ligger 
Nordmaling. Detta är platsen för Levar Hotell, en klassisk gästgivaregård 

med anor från 1635. Här erbjuds dagens lunch men också à la carte och rum 
för övernattning, allt med kärlek till det lokala och dess historia.

- Någonstans i Sverige -
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FESTLIGT NYÅRSFIRANDE

Locka med salladsbord. Välj bra råvaror och var 
kreativ med dessa. Det behöver inte bli dyrare att 
erbjuda femton sallader än tre, men det kan locka 
många fler gäster. 

Sätt menyn sent. Leta efter lokala och prisvärda 
råvaror till veckans lunch, utgå ifrån det ni kan få 
tag på och besluta sent vilka rätter som ska hamna 
på menyn.

Ge rabatt till trogna gäster. Till exempel 10% rabatt 
till pensionärer. För en liten kostnad kan man få 
många trogna gäster som regelbundet återkommer.

ERIKS TRE TIPS 
för dig som vill servera lunch.

LEVARHOTELL
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Det är enkelt att förbereda och det går hem 
hos många. Oavsett om du bjuder på buffé eller 

gör färdiga luncher är ugnsrostade grönsaker 
en enkel och trevlig komponent. Genom att 

använda dig av SallaCartes färdig hackade 
produkter kan du dessutom spara tid, 

tid som du kan lägga på annat.

MEDELHAVSPASTA
HINK 3KG
ART NR: 20751

BABYMOROT
MARIANNE PÅSE 
20X60G SE
ART NR:12944 

KÅLROT
SÄCK 15KG SE
ART NR: 43967

UGNSGÖRNSAKER
ROAST 4X1 KG
ART NR: 9912

MOROT
EKO TVÄTTAD 15X1KG RB SE
ART NR: 107755

HALLON
DG 12X125G ES/PT
ART NR: 74086 

ÄPPLE 
ROYAL GALA DG 70/75 
13KG IT/AT
ART NR: 70138

SKALAD POTATIS
FAST MEDEL 2X7KG RB
ART NR: 101852

KIWI
EKO 30ST 3KG IT
ART NR:41368 

7795
/KG

1250
/KG 495

/ST

5595
/KG 1595

/KG 2095
/PKT

1950
/KG

1195
/KG 450

/ST

WE MAKE 
  YUMMY

healthy



BALDER 
FYLLD MED 
MARINERAD 
FLÄSKKARRÉ

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Ingredienser (4 portioner)

4 BALDER, 110 g
300 g svensk fläskkarré, strimlad
2 tsk srirachasås
1 tsk soja
3 msk hoisinsås
1 msk matolja
100 g rättika, finstrimlad
1 dl koriander
2 msk jalapeños, tunt skivade
2 msk salladslök, finstrimlad

Gör så här:
1. Börja med att marinera 

köttet med srirachasås 
och soja i en bunke, 
ca 1 timme.

2. Bryn sedan köttet 
i oljan så att det får 
fin färg.

3. Vänd i hoisinsåsen och 
glasera köttet.

4. Fördela sedan köttet på bröden.

5. Toppa med koriander, rättikan, 
jalapeños och salladslök.

Matig lunchmacka med heta asiatiska 
smaker. Receptet är framtaget av 
Fredrik Andersson, medlem i 
Svenska Kocklandslaget.

Balder 
art.nr. 58630
Fryst, 110 g, 5,5 kg
lev.art.nr. 4447   
x-pris 295 .00/KRT

590
/ ST 
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Det är enkelt att förbereda och det går hem 
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healthy



Denna klassiska resträtt gjordes på överbliven 
potatis långt innan matsvinn var ett begrepp. 
De är lätta att ta fram ur frysen för att ugns-
baka, steka eller fritera. Köp färdiga eller gör 
egna. Potatisbullar kan kryddas och serveras 
på en mängd olika sätt som passar allt mellan 
köttälskare och veganer. 

Nära och välbekant
Servera som husmanskost med
– knaperstekt bacon, rårörda lingon och råkostsallad 

med vitkål och morot.
– blodkorv, lökfräs och kryddig äppelchutney.
– pannbiff, skysås, hel saltgurka och persiljesmör.

Fräscht och modernt
Lite lättare och grönare med
– kokta broccolibuketter och feta ostkräm med färska 

örter och hackad rödlök.
– varmrökt lax och crème fraîche smaksatt med citron, 

dill och gräslök.
– ugnsbakade rotfrukter som rödbeta, morot och 

palsternacka. Servera med basilikakräm på grekisk 
yoghurt av mjölk, havre eller soja.

– spett med kyckling eller sojakött och ratatouille på 
bland annat tomat, paprika och aubergine.

– ljummen sallad av belugalinser och fint skurna 
grönsaker, toppa med örtvinägrett.

Kryddigt och globalt
Överraska med potatisbullar från andra kök som
– Aloo tikki (Indien) med kryddor som chili, ingefära 

och garam masala. Servera med myntachutney.
– Maakouda (Nordafrika) med kryddor som koriander, 

spiskummin och paprikapulver. Servera med sallad 
och orientaliskt tunnbröd.

– Tortitas de papa (Mexiko) gjorda med riven ost, 
skinka, tonfisk eller broccoli. Servera med mild eller 
het tomatsalsa.

VARIATIONSRIK LUNCH MED

POPULÄRA
POTATIS-
BULLAR

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 26



Hållbar lunchservering Fika att ta med!

Gott och trendigt med
brynt smör!

Minska svinn och klimatpåverkan med 
små insatser.

• Erbjud portioner i flera storlekar – liten, mellan 
och stor. 

• Låt gästen välja tillbehör – ris, potatis, pommes, 
rostad kål eller sallad.

• Kolla vad och hur mycket som lämnas på 
tallrikarna, justera portionerna efter det. 

• Erbjud låda för att ta med rester. 

• Servera kaffe i mindre koppar, erbjud istället 
gratis påtår.

• Använd miljömärkta påsar och förpackningar vid 
take away. Fråga om kunden vill ha med bestick, 
ätpinnar, servetter, extra såser och kryddor.

• Sälj ut överblivna portioner i lådor mot slutet 
av dagen.

Ingen eftermiddagsfika är väl komplett 
utan något sött? Skapa merförsäljning 
vid lunch! 

Erbjud dina lunchgäster att köpa med läckert 
fikabröd i färdiga påsar. Sätt upp på menyn och 
placera vid kassan. 

Bullar – kanel och äpple, blåbär och karde-
mumma, vaniljkräm och toscatäcke 

Småkakor – drömmar, bondkakor 
och hallon grottor

Klassiker – mandelkubb, 
punchrullar och 
mazariner

Friterat – donuts, 
churros, äppel-
munkar 

Muffins – citron 
och blåbär, banan 
och nötter, hallon 
och vit choklad  

Den senaste tiden har vi sett brynt smör i 
alla möjliga former, från salt till sött. Brynt 
smör kan enkelt förhöja smakerna på dina 
lunchrätter och ge dem en lyxig touch.

Topping – Ringla det över alla typer av fisk, bakad kål 
och rostade rotfrukter. Smaksätt gärna med flingsalt, 
citronzest, salvia, rosmarin, timjan, nötter eller vitlök.

Ingrediens – Använd brynt smör i puréer av potatis, 
rotselleri, kålrot, palsternacka eller jordärtskocka.

Vispat – Låt det brynta smöret kallna. Vispa det fluffigt, 
smaksätt med rostad mandel eller färska örter. Servera till 
nybakat bröd, tapas och kallskuret.

Växtbaserat alternativ kan göras av mjölkfritt margarin, 
det upp står dock inte samma kemi. Skapa en nötig smak 
genom att addera en liten mängd hasselnötssmör eller 
några hackade hasselnötter.

Boktips!
Brynt smör: en kokbok 

om ett av mathistoriens 
mest delikata misstag

av Julia Tuvesson. 
Vinnare av Gourmand 

Awards 2020!
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Vi på Scan har startat Gårds initiativet, 
ett samarbete med svenska gårdar 
för att skapa klimatpositiva effekter 
utifrån varje gårds förutsättningar. 
Tillsammans med våra svenska bönder 
ska vi minska svenskt kötts klimat
påverkan och öka miljöfördelarna.

EN FRISLÄPPT VISIONÄR
Halla Gård utanför Vara är en av våra 
pilotgårdar inom Gårdsinitiativet, där 
sker innovation på hög nivå. Anders 
Gunnarsson, grisbonde, är en frisläppt 
visionär som modigt väljer att tänka 
nytt och tar sina stora idéer hela 
vägen i mål.

– Svensk grisproduktion är idag i 
absolut världsklass, med en väldigt 
generös djurskyddslag som ger dem 
goda utrymmen i stallarna, låg anti
biotikaanvändning och låter knorren 
finnas kvar. Det jag vill addera här på 
min gård är att jag släpper mina djur 
fria. De får gå ut och in som de vill i 
stallet, böka och beta, det kanske blir 
det allra mest naturliga för en gris, 
säger han.

När Anders byggde nytt grisstall blev 
det stort och högt i tak. Så högt i tak 
att alla energislukande fläktar kunde 
plockas bort. Sedan plockade han bort 
i stort sett alla dörrar. Nu kan grisarna 

böka och beta fritt ute i hagen året runt. 
På ängarna odlas sedan blommande 
grödor för ökad biologisk mångfald. 
Resultatet? Naturligt beteende och 
mycket mer välmående grisar.

SLUTET KRETSLOPP
Förutom frigående grisar är mål
sättningen för Halla Gård att bli ett av 
Sveriges första lantbruk med ett slutet 
kretslopp. Gården odlar allt sitt foder, 
bland annat proteinrika åkerbönor 
och lupiner, som gör att importerat 
sojafoder kan undvikas. Gödseln från 
djuren förser biogasanläggningen 
med råvara och ger näring till gårdens 

Scan presenterar
FRAMTIDENS GRISGÅRD OCH 

HÅLLBARHETSGRISEN

Aldrig förr har konsumtionen av kött och dess klimatpåverkan varit så pass 
omdebatterat, och tur är väl det – för med ifrågasättanden kommer innovationer. 

Svenskt nöt- och fläskkött har redan 60 respektive 50 procent lägre klimat-
påverkan än genomsnittet i världen. Bra, men det räcker inte. Låt oss därför 

presentera framtidens hållbara gård och ett klimatkliv som gör skillnad på riktigt!
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Scan presenterar
FRAMTIDENS GRISGÅRD OCH

HÅLLBARHETSGRISEN

grödor. Biogasen producerar dessutom 
all värme och el som gården behöver – 
och mer därtill.

Snart kan Anders plocka bort kabeln 
till elnätet eftersom han inom en snar 
framtid kommer ha ett fullt fungerande 
slutet energisystem. Ambitionen är 
en helt fossilfri gård. Det är så man 
plockar in en gård i framtiden.

NYTT SORTIMENT
Tack vare Anders och hans grisar är vi 
nu extra stolta över att kunna erbjuda 
ett nytt sortiment av fläskprodukter – 
Hållbarhetsgrisen. Det har ett väsentligt 
lägre klimatavtryck än många andra 
livsmedelsprodukter på marknaden 
och ligger i linje med svensk kyckling. 
Vårt arbete har gett effekt, men vi ser 
framförallt satsningen på Halla Gård 
som en möjlighet att lära oss mer om 
hur framtidens svenska lantbruk ska 
kunna bli ännu mer hållbara.

Vi på Scan vill att det ska löna sig 
att föda upp djur med en av världens 
strängaste och bästa djurlagstiftning. 
Vi hoppas därför att fler kockar väljer att 
servera svenskt kött, på så vis fortsätter 
vi göra skillnad från gård till gaffel 
tillsammans. Det är hållbarhet för oss.

HÅLLBARHETSGRISEN
från Halla gård

Foton, filmer och fakta med källor
scan.se/varaprodukter/hallbarhetsgrisen

scan.se/gardsinitiativet

Vill du prova produkterna? 
Prata med din Svensk Caterkontakt!

Mer inspiration från Scan

 Scan Smaken av Sverige

 scan_smakenavsverige

STEG 1 – UGNSBAKAD FLÄSKSIDA
½ kg svålfri fläsksida, 
1 msk 5-spicekrydda
1 tsk vitlökspulver
2 tsk råsocker
½ msk flingsalt

Blanda ihop 5spice med vitlöks
pulver och socker.

Krydda fläsksidan runt om, först med 
kryddmix och sedan salt. Låt ligga på 
galler i minst en timma.

Sätt ugnen på 125°C. Sätt in fläsk
sidan på gallret med fettet uppåt.

Baka i ugnen 3–4 timmar, fläsksidan 
ska upp till minst 85°C i mitten.

Ta ut och låt svalna.

STEG 2 – RAMEN
4–6 pkt nudelsoppor till exempel 
kimchi eller annan favoritsmak

Exempel på topping
4–6 små pak choy, blancherade och 
halverade
1 dl syltad rödlök
1–2 salladslök, tunnskivad
1–2 dl böngroddar, lättblancherade
2–3 ägg, kokta 7–8 min och halverade
sesamfrön
noriblad, finstrimlade
eventuellt salt och peppar

Koka nudelsoppan enligt instruktion 
på paketet, lägg upp i skålar.

Toppa varje portion med 2–3 tunna 
skivor fläsksida och valfri topping.

Servera direkt.

RAMEN MED 
UGNSBAKAD 
FLÄSKSIDA
4–6 portioner
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Nu hittar du tre goda nyheter i sortimentet. Naturligt svarta eller fyllda gröna oliver, båda i lättöppnad 
konservpåse som tar minimalt med plats. Hinken är full av nyskördad, krispig peperoni. 

NYTT OCH GOTT HOS SVENSK CATER!

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

Art. nr: 77626 | Svensk Cater: 102303

7995
/påse

Grekisk Peperoni Taverna
Plasthink | Vikt: 1 x 11,5 (7) kg 

Art nummer: 37013 | Svensk Cater: 86073

16995
/dunk

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

Art. nr: 77628 | Svensk Cater: 102583

8995
/påse
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Experten tipsar

• Tillagade i Finland på enbart 
naturliga råvaror 

• Gjorda från grunden, långsamt kokta 
på köttben och färska grönsaker 

• Sparar köket både tid och pengar 
(jämfört med egengjorda fonder)

• Ger samma resultat varje gång 

• Fylliga och intensiva basfonder 

• Fria från gluten, laktos, tillsatser och 
konserveringsmedel 

• Sex varianter; Demi Glace, Kyckling, 
Oxe, Vilt, Kalv och Skaldjur

Ta del av recept och inspiration
Laga mat med massor av smak, precis 

som Daniel Müllern. I fem filmer delar 
han med sig av fem riktiga höjdare 
som alla har en sak gemensamt; de 
innehåller våra smakrika fonder från 
Knorr Professional och är lagade med 
massor av kärlek. Du hittar dem på 
unileverfoodsolutions.se under 
menyn Inspiration för kockar.

Där finns också en folder med 
spännande och inspirerande recept 
framtagna av kocklandslagen från 
Sverige, Danmark och Finland.

K NOR R PROFESSIONAL FONDER & DEMI GLACE 
– AV KOCK AR FÖR KOCK AR

FONDER FÖR
ALLA SMAKER

 Daniel Müllern, kock hos Unilever 
Food Solutions

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 30

TEMA • LUNCH

Nu hittar du tre goda nyheter i sortimentet. Naturligt svarta eller fyllda gröna oliver, båda i lättöppnad 
konservpåse som tar minimalt med plats. Hinken är full av nyskördad, krispig peperoni. 

NYTT OCH GOTT HOS SVENSK CATER!

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

Art. nr: 77626 | Svensk Cater: 102303

7995
/påse

Grekisk Peperoni Taverna
Plasthink | Vikt: 1 x 11,5 (7) kg 

Art nummer: 37013 | Svensk Cater: 86073

16995
/dunk

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

Art. nr: 77628 | Svensk Cater: 102583

8995
/påse
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Jordärts-
kocka

RÅVARA i fokus Växten är lättodlad och de små ojämna rotknölarna 
förökar sig snabbt. Under mars kan man skörda 
jordärtskockor som övervintrat i jorden. De har 

en len, lite nötig smak med egen karaktär men kan vara 
lite knepiga att skala. Låt skalet vara kvar eller skrapa bort 
det med en vass kniv. Lägg dem direkt i citronvatten så 
missfärgas de inte. Dessa rotsaker ger en lite lyxig känsla 
och kan ätas råa eller tillagas på många sätt.

• Puréade, antingen till kräm med lite potatis, eller som 
smaksättare i potatismos.

• Förkokta, sedan halverade och friterade, serverade 
med smaksatt majonnäs.

• Ugnsrostade och serverade med stekt svamp och 
hasselnötter.

• Råstekta i skivor med vitlök och timjan.

• Kokta och mixade till soppa. Toppa med färska räkor, 
knaprigt bacon, svartkål eller kyckling.

• Råskivade med mandolin fungerar de som krispigt 
inslag i sallad.

• Snabbkokta eller stekta till pasta med parmesan.

• Tunt skivade och friterade till chips, serverade med 
löjrom och gräddfil.

• I gratäng tillsammans med andra rotsaker, ost och 
färska örter.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

MÅNADENS NYHET
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Nu hittar du tre goda nyheter i sortimentet. Naturligt svarta eller fyllda gröna oliver, båda i lättöppnad 
konservpåse som tar minimalt med plats. Hinken är full av nyskördad, krispig peperoni. 

NYTT OCH GOTT HOS SVENSK CATER!

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

Art. nr: 77626 | Svensk Cater: 102303

7995
/påse

Grekisk Peperoni Taverna
Plasthink | Vikt: 1 x 11,5 (7) kg 

Art nummer: 37013 | Svensk Cater: 86073

16995
/dunk

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

Art. nr: 77628 | Svensk Cater: 102583

8995
/påse
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Jordärts-
kocka

RÅVARA i fokus Växten är lättodlad och de små ojämna rotknölarna 
förökar sig snabbt. Under mars kan man skörda 
jordärtskockor som övervintrat i jorden. De har 

en len, lite nötig smak med egen karaktär men kan vara 
lite knepiga att skala. Låt skalet vara kvar eller skrapa bort 
det med en vass kniv. Lägg dem direkt i citronvatten så 
missfärgas de inte. Dessa rotsaker ger en lite lyxig känsla 
och kan ätas råa eller tillagas på många sätt.

• Puréade, antingen till kräm med lite potatis, eller som 
smaksättare i potatismos.

• Förkokta, sedan halverade och friterade, serverade 
med smaksatt majonnäs.

• Ugnsrostade och serverade med stekt svamp och 
hasselnötter.

• Råstekta i skivor med vitlök och timjan.

• Kokta och mixade till soppa. Toppa med färska räkor, 
knaprigt bacon, svartkål eller kyckling.

• Råskivade med mandolin fungerar de som krispigt 
inslag i sallad.

• Snabbkokta eller stekta till pasta med parmesan.

• Tunt skivade och friterade till chips, serverade med 
löjrom och gräddfil.

• I gratäng tillsammans med andra rotsaker, ost och 
färska örter.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

MÅNADENS NYHET
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32 Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

www.guldfageln.se/foodservice

KYCKLINGBEN/DRUMSTICKS
Fryst, rå  3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1700, SC Art nr: 24393
Pris/krt: 155,70 kr

GRILLKYCKLING 1000 G
Fryst, rå 14 x ca 1000 g/krt.
Art nr: 2860, SC Art nr: 106301
Pris/krt: 363,30 kr

25,95
kr/kg

KYCKLINGVINGAR
Fryst, rå 12 x 1 kg/krt.
Art nr: 1413, SC Art nr: 5936
Pris/krt: 275,40 kr

22,95
kr/kg

CHICKEN NUGGETS
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 7500, SC Art nr: 5015
Pris/krt: 371,70 kr 

61,95
kr/kg

86,95
kr/kg

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

25,95
kr/kg

KYCKLINGBRÖSTFILÉ, 
MÖRAD 150-180 G
Färsk, rå 1 x ca 5 kg/SRS.
Art nr: 2108, SC Art nr: 29345

SALLADSKYCKLING, 
GRILLAD TÄRNAD
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 26453, SC Art nr: 105116
Pris/krt: 575,70 kr 
Pris/påse: 191,90 kr

95,95
kr/kg

87,95
kr/kg

KYCKLINGOSTSCHNITZEL
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 72004, SC Art nr: 44041
Pris/krt: 527,70 kr

Art.nr 7253 - en god stor saftig 

kycklingburgare!

KYCKLINGBURGARE 140 G
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 7253, SC Art nr: 94429
Pris/krt: 629,70 kr 

104,95
kr/kg

www.guldfageln.se/foodservice
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10–12 Fisk & Skaldjur
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SEAFOOD
PÅ MENYN

Gösfile
med skinn

4 kg
109,95,-/kg
Lev.art.nr. 1143
SC.art.nr. 76527

Torskefilé

100-200 g
104,95,-/kg
Lev.art.nr. 1105
SC.art.nr. 45799

Rödspätta
panerad

140-160 g
79,95,-/kg
Lev.art.nr. 870750
SC.art.nr. 24026

Flundrafilé
panerad

110-130 g
54,95,-/kg
Lev.art.nr. 2102
SC.art.nr. 72553

SPÄNNANDE FISK 
OCH SKALDJUR
- för vardag och fest!

1cm

1.4cm

1cm

1.4cm

 Sprödbakad torskfilé 
art.nr. 15650
Fryst, 40-160 g, 5 kg
lev.art.nr. 1230  
x-pris 399.75/KRT

7995
/KG



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10–12Frukt, grönt & vegetariskt
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Pommes m skal 
art.nr. 108107
Fryst, 9 mm, 2,5 kg
lev.art.nr. 
1000008675 

5995
/PÅS

 Pommes Sure Crisp 
art.nr. 48576
Fryst, 9 mm, 2,5 kg
lev.art.nr. 
1000007565  
x-pris 249.40/KRT

1995
/KG



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10–12 Frukt, grönt & vegetariskt
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 Grönsaksburgare  
med quinoa 
art.nr. 83855
Fryst, 75 g, 1,2 kg
lev.art.nr. 886643 

7995
/PÅS

 Falafel 
art.nr. 99805
Fryst, 15 g, 1 kg
lev.art.nr. 886647 

4995
/PÅS

Grönsakskroketter 
art.nr. 99807
Fryst, 1 kg
lev.art.nr. 886648 

4395
/PÅS

Mexikansk 
grönsaksbiff 
art.nr. 103255
Fryst, 50 g, 5 kg
lev.art.nr. 3367  
x-pris 379.75/KRT

7595
/KG



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

Servera klimatsmart med
lättlagade gröna rätter 

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

 Recepten och He
la 

sortimentet hittar du a
lltid 

på findusfoodserv
ices.Se

VEGGIE BURGARE
Ca 33 x 90 g per styck /3 kg 
art.nr 8201

VEGGIE KORV
Ca 70 x 42 g per styck / 3 kg 
art.nr 18132

Recept!
LASAGNE MED 
VEGGIEFÄRS & SPENAT
10 portioner
1 kg Veggie färs
Smör
2 st Gul lök
4 st Vitlöksklyftor500 g Krossade tomaterSalt och svartpeppar malen200 g Fetaost

1 kg Bladspenat, fryst1 lit Matlagningsgrädde300 g Gratäng ost900 g Lasagneplattor
Stek Veggie färs i smör tillsammans med hackad lök och vitlök. Häll i de krossade tomaterna och låt sjuda ca 5 min. Smaka av med salt och svartpeppar. Smula ner hälften av fetaosten tillsammans med avrunnen tinad spenat. Smaka av med salt och svart-peppar. Värm grädden och häll i osten så att den smälter.

Varva Veggie färsblandningen med spenat, fetaost och lasagneplattor. Avsluta med ostsåsen och smula sen över resterande fetaost. Grädda i ugn på 200°C i cirka 25-30 minuter tills lasagnen fått fin färg.Tips! Servera gärna en god grönsallad till.

0,4
CO2e +++

1
CO2e +++

0,6
CO2e +++

Hot Hernandez Veggie burgare
Veggiekorv med potatis- och blomkålssallad

VEGGIE FÄRS
3 kg 
art.nr 8198 79,95 kr/kg

86,95 kr/kg 79,95 kr/kg



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10–12 Kolonial
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www.atriafoodservice.se

SOJABÖNOR, GRÖNA
5x1 kg/krt 
Art 45588/1970

4995
/kg

AVOKADO, TÄRNAD 
5x1 kg/krt
Art 35433/1933

9995
/kg
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Bearnaise 
Art.nr. 61104      65 kr/krt

Bearnaise Jalapeño                                                     
Art.nr. 106068    65 kr/krt

Black Garlic
Art.nr. 99753      77,50 kr/krt

CheddarCheddar
Art.nr. 61108      65 kr/krt

Chicago Strips
Art.nr. 61105      65 kr/krt

Hot Mexicana
Art.nr. 30936    65 kr/krt

Sour Cream & Onion
Art.nr. 61361    65 kr/krt

Sriracha Mayo
Art.nr. 74617    65 kr/krt.

SSweet Chili                                                    
Art.nr. 61107    65 kr/krt

Tryffelmajonnäs
Art.nr. 98160    77,50 kr/krt

Vitlök
Art.nr. 61106    65 kr/krt

DIPPSAS 25 X 35G
.

DIPP! EN FAVORIT 

TILL FAVORITEN!

 Våffelmix 
art.nr. 72730
Fras, 4 kg
lev.art.nr. 454013029  
x-pris 139.80/KRT

3495
/KG



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

– Smaksättaren –

REN SMAKUPPLEVELSE!
HÄLL I OCH SMAKA AV

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

145:95/st
127:95/st
131:95/st

154:95/st
145:95/st

134:95/st

127:95/st
143:95/st
135:95/st

125:95/st Fiskfond,MSC, BNR 28701
Grönsaksfond, BNR 28726
Kantarellfond, BNR 16122
Brynt Schalottenlökfond, BNR 16202
Umamifond, BNR 105530
Brynt lökfond, BNR 105531
Svampfond, BNR 105532

134:95/st
134:95/st

135:95/st



Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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JORDNÖTSSMÖR CRUNCHY 350 G
Jordnötssmör med bitar.

ART 18456 
12 x 350 g 
Pris per burk 3595

JORDNÖTSSMÖR SMOOTH 350 G
Jordnötssmör utan bitar, helt utan tillsatt 
socker.
ART 18457 
12 x 350 g 
Pris per burk 3595

KIMCHI MARINAD KOREA 453 G
En färdig sås som används som blöt 
kryddblandning vid tillagning av färsk Kimchi. 
Såsen kan också användas som marinad vid 
grillning eller som smaksättare till wokade 
grönsaker, stekt ris eller i grytor. 
ART 46809 
15 x 453 g 
Pris per burk 4995

COUSCOUS 5 KG
Finkorning pasta av durumvete. Utmärkt till 
lamm, får, fisk och skaldjur.
ART 72576 
1x5 kg 
Pris per frp: 124:75
Pris per kg  2495

DRAGONBLAD I VINÄGER 160 G
Välrensade dragonblad i vinäger som 
förenklar tillagning av såser, t.ex. en klassisk 
bearnaise. 160 g avser avrunnen vikt.
ART 70049 
12x160 g 
Pris per burk 7995

LINSER BELUGA 5 KG
Svarta linser som ger en lite lyxigare känsla 
när man kokat dem eftersom de gnistrar likt 
Belugacaviar. Smaken är nötig och behåller 
sin form vid kokning, passar därför väldigt 
bra till sallader.   
ART 76205 
1x5 kg
Pris per frp: 229:75 
Pris per kg  4595

SKOGSBÄRSTÅRTA 1300 G
Frasigt mördegsskal fyllt med vaniljcrème 
och rikligt dekorerad med bär.  
14-16 portioner/tårta.
ART 56170 
1x1300 g 
Pris per styck 17895

OLIVOLJA EL CORTIJO 5 L
En mycket prisvärd blandolja med tydlig 
och balanserad olivoljeton. Den består av 
solrosolja och mellan 35-55% extra virgin 
olivolja. Utmärkt till stekning.
ART 64280 
3x5 lit 
Pris per förp: 239:75
Pris per liter 4795
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TORNADO 
OMELETT

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

Omurice är en vanlig rätt i Japan och 
Korea, stekt ris med finhackade grönsaker 
toppas med omelett. Ibland serveras 
brunsås, grönsakscurry eller annan 
stuvning till. Trenden nu är att snurra 
omeletten som en tornado. Använd en 
non-stick panna och lite fett, häll i ett 
vispat ägg. När det börjar tillagas sätt 
två ätpinnar i kanten på motsatt sida av 
pannan och för ihop dem mot mitten. När 
det är ca 2 cm mellan dem, börja snurra 
omeletten. Resultatet blir en vacker, 
konformad, lätt rinnig omelett. Passar 
även ovanpå toast, pyttipanna, stekt fläsk 
och potatis.

TIPS! Sök på #tornadoomelette för 
inspiration och instruktion.

Trend från sociala media

Grana Padano 
art.nr. 57455
Flakes, 500 g, Italien
lev.art.nr. 4171 

7495
/PKT

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

14995
/KG

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

19995
/KG
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Mozza/Cheddar 
art.nr. 75959
Riven, 50/50, 2 kg
lev.art.nr. 71047 

11995
/PÅS

Mozzarella 
art.nr. 75993
Skivad, 500 g
lev.art.nr. 71091 

3795
/PKT

Mozzarella 
art.nr. 32380
Riven, 1 kg
lev.art.nr. 72010 

5495
/PÅS

 Blåholm Ädelost 
art.nr. 32165
36%, ca 1,5 kg
lev.art.nr. 7065 

8995
/KG

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

7995
/ST
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 Salladsost 
art.nr. 75964
Tärnad, 1,8 kg, 
Tyskland
lev.art.nr. 101689 

10995
/HINK

Riven Herrgård 28% 
art.nr. 88948
Riven, 2 kg
lev.art.nr. 67047 

8895
/PÅS

 Gouda 
art.nr. 42135
Skivad, 1 kg, 
Nederländerna
lev.art.nr. 72205 

9495
/PKT

Edamer 23% 
art.nr. 32023
Filé, ca 3 kg, 
Tyskland
lev.art.nr. 77009 

4995
/KG
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ALLERUM HERRGÅRD 28%
12 MÅN SKIVAD
Svensk skivad ost med stor, fyllig och  
balanserad smak. 750 g. 15 g/skiva.  
Ursprung: Sverige. Art.nr: 65188

SKÅNEMEJERIER LÄTT  
CRÈME FRAICHE 15%
en mager och lätt syrad grädde. Trots  
sin låga fetthalt är den kokbar. 2 kg.  
Ursprung: Sverige. Art.nr: 62540

139,95:–/kg 59,95:–/st

 Passar till  
        alla former  
         av matlagning

SKÅNEMEJERIER  
MÅVÄL LAKTOSFRI  
MELLANMJÖLK ESL 1,5% 
6x1 liter. Ursprung: Sverige. 
Art.nr: 25738

SKÅNEMEJERIER  
MÅVÄL LAKTOSFRI  
STANDARDMJÖLK ESL 3% 
6x1 liter. Ursprung: Sverige. 
Art.nr: 10797

12,50:–/liter12,50:–/liter

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

LAKTOSFRI
MJÖLK

ALLERUM PRÄST 35% 18 MÅN
Svensk extralagrad hårdost. Osten  
har en stark karaktär och kraftfull  
eftersmak. 1 050 g. Ursprung: Sverige.  
Art.nr: 38569

ALLERUM PRÄST 35% 12 MÅN
Svensk vällagrad hårdost. En krämig  
och fyllig ost med en lång och tydlig  
eftersmak. 1 050 g. Ursprung: Sverige.  
Art.nr: 38499

116,95:–/kg

99,95:–/kg
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PHILADELPHIA ORIGINAL

1,65 KG ~ LEV. ART. NR. 26400

PHILADELPHIA LAKTOSFRI 

1,5 KG ~ LEV. ART. NR. 4031845

PÅ
KAMPANJ 

JUST NU:

MÅNGSIDIGHET
SOM GER
MER SMAK
TILL DYGNETS ALLA MÅLTIDER
Philadelphia har en unik, fin och generös 
smak. Krämig och frisk med lite sälta. 
Det är just dessa egenskaper som gör 
Philadelphia perfekt att kombinera ihop 
med smaksättare av alla de slag.

Förhöjda smaker, generös krämighet 
och stor mångsidighet är några av för- 
delarna. Använd Philadelphia i sött 
och salt, kallt och varmt. Bara fantasin 
sätter gränserna!

RECEPT TILL DEN HÄR KRÄMIGT
GODA BLOMKÅLSOPPAN HITTAR
DU PÅ PHILADELPHIA.SE
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Få � er tips med Arlas nyhetsbrev! Anmäl dig på kund.arla.se

För alla proffs.

ARLA® PRO GRILLOST 14 %   
1500 g I Art nr: 102260

ARLA® PRO GRILLOST MILD RÖKT CHILI 14%  
1500 g I Art nr: 102261

133,95 kr 
/st

133,95 kr 
/st

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



Läs mer på kronagg.se

ÄGG FRÅN SVENSKA 
FRIGÅENDE HÖNS

28,95:-/kg
225,81:-/krt

29,95:-/kg
134,78:-/krt

29,95:-/kg
119,80:-/hink

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

29,95:-/kg
149,75:-/krt

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

120 st/dfp (4x30 st)

Art.nr: 48681  BNR: 846404

KOKTA SKALADE ÄGG I PÅSE
3x1,5 kg. Art.nr: 1090  BNR: 40107

KOKTA SKALADE ÄGG I HINK
4 kg. Art.nr: 4001  BNR: 40063

FLYTANDE ÄGG
5 kg. 

Art.nr: 3002  BNR: 40060

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

120 st/dfp (4x30 st)

Art.nr: 57688  BNR: 346404



För alla proffs.

ARLA® PRO 
CRÈME FRAICHE 32%  

2000 g I Art nr: 104030

SVENSKT SMÖR NS 82 %  
2000 g I Art nr: 62137

SVENSKT SMÖR NS 82 %   
300 x 8 g I Art nr: 105500 

WÄSTGÖTA KLOSTER®

MUNKENS RÖDA SKIVAD OST 28%
1000 g I Art nr: 38615

WÄSTGÖTA KLOSTER®

MUNKENS SVARTA SKIVAD OST 31 %
1000 g I Art nr: 38590 

YOGGI® ORIGINAL LAKTOSFRI 
JORDGUBB & SMULTRON  
1000 g I Art nr: 83619

ARLA KO® VISPGRÄDDE 40 % 
1L I Art nr: 62330

15,95 kr 
/st

86,95 kr 
/kg

0,95 kr 
/st

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

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

41,95 kr 
/kg

99,95 kr
/kg

99,95 kr
/kg

34,95 kr
/L



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

Premiumbröd  
ger nöjdare
lunchgäster
Väck dina gästers smaklökar och boosta försäljningen 

med en härlig burgare på ett gott och saftigt bröd. 

Bulla även upp med matiga mackor och kanelbullar 

till alla gäster som hellre tar take-away. Ta bara fram 

så mycket du behöver så slipper du svinn.

KANELLÄNGD (330 g) 
Tina & Servera
30 st per kartong
Art nr 4055
SC Art nr 107884

KANELBULLE (75 g)
Tina & Servera
35 st per kartong
Art nr 217932
SC Art nr 107885

7,40
/styck

GLAZED BURGER  
BUN (70 g)
40 st per kartong
Art nr 3580
SC Art nr 71773

3,95
/styck

SWEET POTATO  
BURGER BUNS (72 g)
40 st per kartong
Art nr 214774
SC Art nr 94826

4,60
/styck

TOR (110 g)
50 st per kartong
Art nr 70078
SC Art nr 58620

5,90
/styck

PORTIONSBRÖD RUSTIK 
MINI MIXLÅDA (33 g)
100 st per kartong
20 st av varje sort
Art nr 22094000
SC Art nr 88626

2,40
/styck

31,95
/styck

Nyhet Nyhet

BROOKLYN 
 BURGER BUN (70 g)
40 st per kartong
Art nr 3528
SC Art nr 46352

3,60 
/styck

SvenskCater_Grosshandlarn_Nr3_210x297_Lunch_Mtrldag_0302.indd   1SvenskCater_Grosshandlarn_Nr3_210x297_Lunch_Mtrldag_0302.indd   1 2021-02-04   08:592021-02-04   08:59



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 3 KEGES | kampanjveckor 10–12Bröd & bakverk

48

Rutigt 
mums

www.graysbakery.se
TEL 08-715 95 20

BROWNIE 
Gluten- & laktosfri
Art. nr: 47381
16 st x 85 g

MOROTSKAKA 
Gluten- & laktosfri
Art. nr: 47380
16 st x 95 g

MOCKARUTA  
Gluten- & mjölkfri
Art. nr: 41651
16 st x 90 g

MOCKARUTA 
Utan tillsatt socker
Art. nr: 102861
16 st x 95 g

Mjölkfri Gluten- 
friLaktos friUTS

PRIS/STYCK 

11:50

Grays SvenskCater 3 2021.indd   2Grays SvenskCater 3 2021.indd   2 2021-02-01   12:062021-02-01   12:06

Art. nr: Produkt Antal/kolli Pris kr/flaska 
98243 Somersby Päron 0,0 % 33cl EG 24 st 9,95
95749 Somersby Äpple 0,0 % 33cl EG 24 st  9,95
105180 Falcon En God Lager 0,0 % 33cl EG 24 st 9,95
106338 Brooklyn Special Effects 0,4 % 33cl EG 24 st 11,95

Den starkaste trenden är alkoholfri.

UPPTÄCK VÅR  
WEBBSHOP!

Besök svenskcater.se!

 • Slipp telefonkö och lägg 
din order när du vill

 • Skapa inventeringslistor 
och samla dina favoriter 
på ett ställe

 • Få tillgång till kampanj-
varor och gör extra bra 
klipp på sidan "Stoppa 
matsvinnet"



Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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3,60
kr/st 

(exkl. pant)

Pepsi Regular 33B
Art nr: 57771
Antal/kolli: 24 st

Pepsi Max 33B
Art nr: 57770
Antal/kolli: 24 st

K1664 BLANC 5% EG
Art. nr: 50697, Antal/kolli: 24 st

K1664 5% EG
Art. nr: 19326, Antal/kolli: 24 st

K1664 Sans Alcool EG
Art. nr: 85938, Antal/kolli: 24 st

kr/flaska
15:50

kr/flaska
10:95

kr/flaska
14:50
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Carlsberg Export 5%  
Art nr: 19415, 33cl EG, 24 st/kolli 

12,95 kr/flaska
Carlsberg Hof 4,2%  

Art nr: 19110, 33cl EG, 24 st/kolli

11,95 kr/flaska
Carlsberg Alcohol Free 0,5%  

Art nr: 66217, 33cl EG, 24 st/kolli

9,95 kr/flaska

Nyhet på gång!
Snart släpper vi ett nytt Husets vin.

Håll utkik i Grosshandlar'n #4!



Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Erbjud glasklara favoriter 
från Coca-Cola

© 2010 The Coca-Cola Company. COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, FANTA, SPRITE, BONAQUA, the design of the COCA-COLA 
Contour Bottle and the COCA-COLA Red Disc Icon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

Coca-Cola Original Taste, 330 ml  art.nr. 46734
Coca-Cola Zero Sugar, 330 ml  art.nr. 46732
Fanta Orange, 330 ml  art.nr. 50033
Fanta Lemon, 330 ml  art.nr. 50681
Sprite, 330 ml  art.nr. 49497
bonaqua Citron/lime, 330 ml  art.nr. 49692
bonaqua Naturell, 330 ml  art.nr. 49836

läsk

9,95
sek/st

bonaqua

4,75
sek/st

COCA-COLA
ZERO SUGAR 
SNART MED 

NY SMAK



SANTAMARIAFOODSERVICE.SE
Mer recept och inspiration på:

utsökta kryddor
för mustiga smaker!

ART NR. PRODUKT PRIS

101209 Vitlök, granulerad 99,95 kr
101836 Timjan 89,95 kr
101218 Caynnepeppar 76,95 kr
102076 Paprikapulver 46,95 kr
101351 Italiensk salladskrydda 59,95 kr
101211 Svertpeppar, grovmalen 99,95 kr
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