VECKA 14-17
5 APRIL – 2 MAJ

ERBJUDANDEN & SÄSONGSVAROR

Temainlaga:

LOKALA HJÄLTAR

Hamburgerfärs
art.nr. 86506
Färsk, 100 g, 17 %, ca 2 kg
lev.art.nr. 86506

94

95

Hamburgerfärs
art.nr. 86505
Färsk, 200 g, 17 %, ca 2 kg
lev.art.nr. 86505

94

95

DIN LOKALA MATGROSSIST
Upptäck vår webshop på svenskcater.se

/KG

/KG

Månadens
Svensk Cater-profil
– lär känna våra medarbetare

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

Kristofer Johansson
Inköpare, Kalmar
Vad gör du på jobbet?
Tillsammans med min kollega köper jag dagligen in
varor från våra leverantörer, allt från pappersvaror till
kött och frysvaror, men för mig blir det främst dryck,
alkohol och kolonialvaror. Vi går också löpande igenom alla lagersaldon för att se om det finns produkter
som behöver säljas fort, till exempel på grund av kort
datum. Av dessa skapar vi aktuella klipp som presenteras för säljarna på en särskild skärm.
Vad är mest intressant med ditt arbete?
Även om det är samma varor och leverantörer så
är varje dags förutsättningar unika, man vet aldrig
säkert vad som gått åt eller hur mycket. Det är också
intressant att inköp ger viss omvärldsbevakning
eftersom man får insikt i hur händelser som torka,
sjukdomar och kriser kan påverka råvarornas pris
och tillgång.
Nämn något du gör på fritiden?
Det blir musik och fotboll. Musiken står Bob Dylan
för, han är lite mer än en idol och jag läser mycket om
honom och hans texter. Mitt fotbollslag är Kalmar FF,
spelade som ung men numera följer jag dem bara
som supporter.
Favoritmat?
Kroppkakor med lingon och grädde.
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Priserna gäller endast under kampanjperioden.
Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning och tryckfel.
Alla priser är exkl. moms och pant.

Xirbi är ett brett sortiment av
möbler framtagna för att
möta de tuffa krav som
ställs i offentlig utemiljö.

2.

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

1.
3.

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

Rennes

20%
rabatt

5.

7.

4.
6.

1. Menton stol

2. Bordsskiva NYHET!

3. Bordsstativ

Svart aluminiumstomme
Svartvit textylene
B55 x D47 x H87 cm
Sitthöjd 46 cm
Stapelbar

Sintrad stenskiva, Vit
Ytterkant 12 mm
Ø 60 cm

Gjuten aluminium i svart
Höjd 72 cm ±
10 kg maxvikt utöver skiva

108230

108223

108221

60 x 70 cm

530 kr

(ord.pris 595 kr)

5. Bordsskiva NYHET!

108228

789 kr

(ord.pris 874 kr)

(ord.pris 925 kr)

6. Bordsstativ NYHET!
Gjuten aluminium i antik mässing
Höjd 72 cm ±
10 kg maxvikt utöver skiva

108227

108225

70 x 60 cm
108226

789 kr

Brun aluminiumstomme
Svart/brun textylene
B41 x D57 x H88 cm
Sitthöjd 45 cm
Stapelbar
108231

830 kr

Sintrad stenskiva, Svart
Ytterkant 12 mm
Ø 60 cm

(ord.pris 874 kr)

769 kr

(ord.pris 862 kr)

7. Rennes stol

4. Rennes stol

769 kr

(ord.pris 862 kr)

Brun aluminiumstomme
Svart textylene
B41 x D57 x H88 cm
Sitthöjd 45 cm
Stapelbar
108232

830 kr

(ord.pris 925 kr)

merxteam.com

588 kr

(ord.pris 735 kr)

588 kr

(ord.pris 735 kr)

Kött & chark
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Restaurangutrustning
för din verksamhet!

Tillsammans med MerxTeam har vi tagit fram ett
urval av restaurangutrustning för din verksamhet.
Kontakta din lokala säljare för mer info och för en
sortimentsbroschyr i digitalt eller i tryckt format.
Broschyren hittar du även på www.svenskcater.se

Lammracks karré

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

4

13495
/ KG

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.

Kött & chark
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Ryggbiff m kappa
art.nr. 102930
Fryst, ca 6,9 kg,
Kanada
lev.art.nr. 1045

Ryggbiff 4+

art.nr. 103914
Färsk, grassfed,
Angus, 4 kg,
Uruguay
lev.art.nr. 309742

21995
/ KG

17995
/ KG

Entrecôte 2,5+
art.nr. 103915
Färsk, grassfed,
Angus, 2,5 kg,
Uruguay
lev.art.nr. 309746

18995
/ KG

Entrecôte rosékalv
art.nr. 12272
Färsk, ca 1,5 kg
lev.art.nr. 3549

14995
/ KG

Kalvfransyska

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

8995
/ KG

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

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

8995
/ KG

5

www.norvida.se

STOCKMAN’S® – det är skillnad på kött och kött
Stockman’s kommer från gräsuppfödda stutar och kvigor av köttraskorsningar, och hör till det bästa Irland har att erbjuda i köttväg.
Vårt gräsuppfödda nötkött kommer från djur som är uppfödda på gårdar där kunskapen om hållbar produktion är en garant för
friska djur. Djuren, väljs noggrant ut på gården enligt principen ”Selected by eye”. Våra styckmästare gör sedan ett urval av de bästa
detaljerna – allt för att garantera högsta ätkvalitet med den karakteristiska smaken från gräsuppfödda djur. Den unika urvalsprocessen
bakom Stockman’s gör att gästerna kan njuta av ett smakrikt kött från en naturlig uppfödning varje gång man väljer det från menyn.

STOCKMAN’S® – premiumburgare från naturlig uppfödning
En bra råvara är grunden för en riktigt bra burgare. Det krävs också stor kunskap och erfarenhet för att hitta rätt mix av råvaror och
att kunna förädla dem till den rätta kvaliteten. Stockman’s har 30 års erfarenhet av att producera burgare till de mest krävande
restauranger. I våra burgare använder vi bland annat Stockman’s entrecôte och högrev för att få fram den smak, textur, saftighet och
fetthalt som vi tycker är signumet för en riktig premiumburgare. Låt dina gäster pröva – vi är säkra på att de håller med!
5015

Shortribs

109,95 kr/kg

5054

Flankstek

139,95 kr/kg

5055

Picanha

149,95 kr/kg

1174

Burgare med högrev och entrecôte 20 x 200 g

307,80 kr/krt / 76,95 kr/kg

1175

Burgare med högrev och entrecôte 24 x 150 g

277,02 kr/krt / 76,95 kr/kg

STOCKMAN’S

BEEF
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Kött & chark

Högrevshjärta

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

6295
/ KG

™

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

Högrevsfärs
art.nr. 107948
Färsk, vac, ca 3,5 kg,
Tyskland
lev.art.nr. 107948

8995
/ KG

7495
/ KG

TRENDRAPPORT

Mat som ger

STARK
MAGHÄLSA
Forskning från de senaste åren har visat
att tarmfloran påverkar både fysisk och
psykisk hälsa, men också att den utgör
en viktig del av immunförsvaret. Därför
har många, speciellt i samband med pandemin, börjat välja kost som kan påverka
tarmfloran positivt. Det handlar om att
äta mycket frukt, grönt, baljväxter och
fullkorn för att få i sig fibrer och vitaminer.
Välja mer enkelomättat fett från avokado,
nötter, oliv- och rapsolja, men också
livsmedel med levande bakteriekultur som
syrade grönsaker, ostar, yoghurt, miso och
olika typer av berikade produkter.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Kött & chark
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Kalvschnitzel

art.nr. 21961
Färsk, vac,
140-160 g, ca 1,5 kg
lev.art.nr. 21961

17995
/ KG

Kalvschnitzel
art.nr. 21960
Färsk, vac,
170-180 g, ca 1,8 kg
lev.art.nr. 21960

17995
/ KG

Schnitzel bankad
art.nr. 21952
Färsk, vac,
120-140 g, ca 1,3 kg
lev.art.nr. 21952

6995
/ KG

Schnitzel bankad
art.nr. 21951
Färsk, vac,
140-160 g, ca 1,5 kg
lev.art.nr. 21951

Hamburgerfärs
art.nr. 108532
Färsk, 200 g,
högrev/bringa,
ca 2kg, EU
lev.art.nr. 108532

6995
/ KG

7995
/ KG

Hamburgerfärs

art.nr. 108511
Färsk, 100 g,
högrev/bringa,
ca 2kg, EU
lev.art.nr. 108511

8

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.

7995
/ KG

Kött & chark
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GRYMT JUICY
BURGERS!
Toksaftiga burgare gjorda på 99% svenskt
fläskkött av karré och sidfläsk.

av

95
73
KR/KG

KARRÉBURGARE

36 x 113 g, ca 4 kg/krt.
Scan art nr: 298375
SC art nr: 108484

95
99
KR/KG

MINISALCICCA

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

95
74
KR/KG

KOTLETT AV PIGGHAM

4 x ca 3,3 kg,
ca 13,2 kg/krt.
Scan art nr: 403924
SC art nr: 1013

95
64
KR/KG

SIDA AV RAPSGRIS

2 x ca 4 kg, ca 8 kg/krt.
Scan art nr: 407451
SC art nr: 18363

HKSCANFOODSERVICE.SE

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

9

Kött & chark
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Kamben sous-vide

art.nr. 42564
Färsk, 1,5 kg
lev.art.nr. 42564

7995
/ KG

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

ell
Natur

7995
/ KG

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

ry
Hicko

e
Sverig

7995
/ KG

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

5695
/ KG

Blandfärs 50/50

art.nr. 67640
Färsk, vac, 3 kg, EU
lev.art.nr. 67640

10

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.

5695
/ KG
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Kött & chark
Hamburgare 45 g
art.nr. 8521
Fryst, 90x45 g,
ca 4 kg
lev.art.nr. 4447
x-pris 222.55/KRT

5495
/ KG

Hamburgare 90 g
art.nr. 8522
Fryst, 48x90 g,
4,3 kg
lev.art.nr. 4448
x-pris 237.38/KRT

5495
/ KG

Hamburgare 150 g
art.nr. 8523
Fryst, 24x150 g,
3,6 kg
lev.art.nr. 4449
x-pris 197.82/KRT

5495
/ KG

Hamburgare 200 g

art.nr. 8001
Fryst, 18x200 g,
3,6kg
lev.art.nr. 4453
x-pris 197.82/KRT

Isterband

e
Sverig

art.nr. 108121
Färsk, 15 g, ca 2,5 kg
lev.art.nr. 7824

Wienerkorv

art.nr. 108123
Färsk, klippt,
60 g, ca 2 kg
lev.art.nr. 7823

5495
/ KG

5595
/ KG

e
Sverig

6995
/ KG

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Fågel
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Matglädje är Guld värt!

- Svensk kvalitetskyckling från svenska bönder 94,95
kr/kg

59,95

KYCKLINGFÄRS, FRYST

KYCKLINGINNERFILÉ,
TÄRNAD CA 24 MM

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

96,95
kr/kg

MAJSKYCKLIGBRÖSTFILÉ
MED SKINN
Fryst, rå 2 x 2 kg/krt.
Art nr: 1158, SC Art nr: 34596
Pris/krt: 387,80 kr

57,95
kr/kg

HÖNSKÖTTBULLAR CA 14 G
Fryst, ätklart 2 x 3 kg/krt.
Art nr: 9520, SC Art nr: 99672
Pris/krt: 347,70 kr

82,95

kr/kg

Fryst, rå 2 x 1,8 kg/krt.
Art nr: 1313, SC Art nr: 73512
Pris/krt: 215,82 kr
Pris/pkt: 107,91 kr

56,95

kr/kg

KYCKLINGBRÖSTFILÉ,
MÖRAD 225-275 G

Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1872, SC Art nr: 103516
Pris/krt: 497,70 kr

61,95

kr/kg

VARMKORV KYCKLING

kr/kg

CHICKEN WINGS, CRISPY,
SALT OCH PEPPAR

Fryst, ätklart 2 x 1,5 kg/krt.
Art nr: 9512, SC Art nr: 16815
Pris/krt: 170,85 kr

Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 2582, SC Art nr: 73508
Pris/krt: 371,70 kr

39,95

srökt hönsbröstArt.nr 9522 - Alspån
gert pålägg
ma
&
t
got
är
pålägg

kr/pkt

HÖNSBRÖSTPÅLÄGG,
SKIVAT, ALSPÅNSRÖKT
Fryst, ätklart 6 x 0,5 kg/krt.
Art nr: 9522, SC Art nr: 99666
Pris/krt: 239,70 kr

www.guldfageln.se/foodservice

Guldfågeln_SvenskCaterP4_2021_180x254mm.indd 1
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.
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Fågel

Kycklinginnerfilé
art.nr. 5979
Fryst, grillad, hel
utan skinn, 2,5 kg,
Thailand
lev.art.nr. 320035

Kycklingfilé

art.nr. 5974
Fryst, grillad, hel
utan skinn, 140–160 g,
2,5 kg, Thailand
lev.art.nr. 320038

16795

/ PÅS

17295

/ PÅS

TRENDRAPPORT

Älskade
pastarätter
lockar
Pasta är klassiskt gott och trösterikt, precis vad
vi behöver nu. Under vårvintern har pastarätter
tagit sociala media med storm. Favoriten är
fetaost och cocktailtomater som ugnsbakas,
mosas lätt och blandas med kokt pasta och färsk
basilika. Lika gott som enkelt! Variera med
tomater i olika färger, getost och fler grönsaker.
En annan rätt som ofta syns är Penne alla
Vodka där pennepasta blandas i en gräddig
sås med tomat, panchetta och så klart vodka.
Nu när våren kommit syns allt fler vegetariska
pastarätter, gärna med olika typer av kål, ost,
svamp och nötter.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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MSC-C-50132
Fisk och skaldjur med
detta märke kommer
från ett MSC-certifierat
hållbart fiske.
www.msc.org/se

11495

18995

/kg

TORSKRYGG, MSC

32995

/hink

/hink

KRÄFTSTJÄRTAR

Skinn- och benfri, styckfryst, 80-130 g/st
5 kg/krt, 574:75 /krt
Art. nr: 222, SC art nr: 89321

I lake, plastburk
1 kg/burk (avrunnen vikt)
Art. nr: 7010, SC art nr: 26074

10295

7995

/kg

/kg

LARGE

KOLJAFILÉ, MSC

MAKRILLFILÉ

Benfri, styckfryst, 125-250 g/st
5 kg/krt, 514:75 /krt
Art. nr: 710, SC art nr: 87307

17975
RÖDINGFILÉ MED SKINN

13995

/kg

KUMMELFILÉ MED SKINN, MSC

Styckfryst, 150-250 g/st
4,5 kg/krt, 809:78 /krt
Art. nr: 9133, SC art nr: 23246

/kg

RÖDSPÄTTAFILÉ, MSC

Benfri, styckfryst, 120-180 g/st
5 kg/krt, 419:75 /krt
Art. nr: 7285, SC art nr: 104074

6995

Benfri, styckfryst, 55-80 g/st
5 kg/krt, 699:75 /krt
Art. nr: 5111, SC art nr: 6039

5995

/kg

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

I lake, sjökokta, Plasthink
1,5 kg/hink (avrunnen vikt)
Art. nr: 2701, SC art nr: 36867

8395

/kg

FÖRSTEKT SEJFILÉ, MSC

HANDSKALADE RÄKOR, Large, MSC

Med skinn, styckfryst, 80-150 g/st
5 kg/krt, 399:75 /krt
Art. nr: 3178, SC art nr: 102537

7995

/kg

SPRÖDBAKAD KUMMEL

Förstekt, benfri, ca 135 g/st
5 kg/krt, 299:75 /krt
Art. nr: 7331, SC art nr: 69776

/kg

DJUPHAVSKUNGSFISKFILÉ (Uerfilé)
Med skinn, benfri, 60-140 g/st
5 kg/krt, 399:75 /krt
Art. nr: 9271, SC art nr: 107549
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Torskloin

art.nr. 38209
Fryst, 140–160 g,
4,5 kg
lev.art.nr. 1094
x-pris 562.30/KRT

Sej ryggfilé

art.nr. 88604
Fryst, blue, 100–160 g
lev.art.nr. 320
x-pris 324.75/KG

Fisk & Skaldjur

12495
/ KG

En del av Polar Seafood Greenland

6495
/ KG

Gösfilé m skinn
art.nr. 76527
Fryst, 120–170 g, 4 kg
lev.art.nr. 1143
x-pris 447.80/KRT

Sejlion

art.nr. 69684
Fryst, skinn/benfri,
100–120 g, 4,5 kg
lev.art.nr. 2018
x-pris 346.30/KRT

11195
/ KG

En del av Polar Seafood Greenland

7695
/ KG

En del av Polar Seafood Greenland

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Frukt & grönt
Svartrot
art.nr. 42637
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr.
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2995
/ KG

SU1002082
x-pris 74.80/PÅS

Broccoli

art.nr. 48237
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr. B2661B
x-pris 89.88/PÅS

3595
/ KG

Haricots Verts

art.nr. 43933
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr. BH3610
x-pris 47.37/PÅS

1895
/ KG

Grönsaksblandning
art.nr. 74305
Fryst, euromix 2,5 kg
lev.art.nr.

2395
/ KG

SU1002342
x-pris 59.88/PÅS

Mukimame bönmix

art.nr. 45150
Fryst, röda, vita
kidneybönor, gröna
soyabönor, 1 kg
lev.art.nr. 1988

Gröna linser
art.nr. 42560
Fryst, 5x1 kg
lev.art.nr. 1974
x-pris 218.33/KRT

16

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.

6295

/ PÅS

4395
/ KG

Kolonial
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Såsbas

art.nr. 28169
10 l
lev.art.nr. 951812
x-pris 199.50/DUNK

1995
/L

Italiensk örtkryddmix
art.nr. 34427
Fryst, 1 kg
lev.art.nr. KIM210

6995

/ PÅS

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

19995

/ DUNK

Olivolja blended

art.nr. 21516
5l
lev.art.nr. 222401

11995

/ DUNK

Penne pasta
art.nr. 8174
Fryst, 2 kg
lev.art.nr. PEN210
x-pris 41.90/PÅS

2095
/ KG

3-färgad spiralpasta

art.nr. 108376
Fryst, 2 kg
lev.art.nr. SP3210
x-pris 41.90/PÅS

Spiralpasta
art.nr. 9826
Fryst, 2 kg
lev.art.nr. SPI210
x-pris 41.90/PÅS

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

2095
/ KG

2095
/ KG
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server a goda pajer
enkelt & snaBBt!
1
+++
CO e
pt !
e
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e
R
RJOLÖKSPAJ
VEGGIE- OCH PU
2

10 portioner
Fyllning:
200 g Purjolök
300 g Veggie färs
3 msk Rapsolja
2 msk Tomatpuré
ng
25 g Grönsaksbuljo
1 dl Vatten
1 msk Oregano
Salt och peppar

Topping:
200 g Riven ost
e
5 dl Crème fraich
er
Fib
al
jsk
Pa
g
0
28

Stort
d:
Sallad att toppa me
2 st Fänkål
100 g Rödlök
0,5 dl Citronsaft
t
200 g Coktailtoma

lök i olja
purjolök . Fräs purjo
Skölj och strimla
uré,
atp
tom
tt
lsä
Til
färs.
ihop med Veggie
det koka
låt
h
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gano, salt oc
in. Kr ydda med ore
e.
ich
d crème fra
Bland riven ost me
erpajskal
ie färs i Findus fib
gg
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PAJSKAL FIBER STORT, OGRÄDDAT, Ø25 cm
Ca 15 x 280 g per styck / 4,2 kg
art.nr 58653

1,3

+++

CO2e

18,50 kr/st

Paj med ky ckling,
broccoli & tomat

PAJSKAL LITET, OGRÄDDAT, Ø15 cm
Ca 45 x 75 g per styck / 3,375 kg
art.nr 58369

6,50 kr/st

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

0,5
CO2e

+++

Stor paj med lax,
sparris & bladspenat

PAJSKAL STORT, OGRÄDDAT, Ø25 cm
Ca 15 x 280 g per styck / 4,2 kg
art.nr 58366

17,50 kr/st

Hela
Recepten och
ttar du alltid
sortimentet hi
rvices.Se
på findusfoodse

www.haugen-gruppen.se

Couscous på många olika sätt!
Hälsosallader, buffer, take away.
Lätt att anpassa & smaksätta till olika
rätter, utmärkt att gratinera, ugnsrostat
som toppings till grönsaker, och passar
bra till lamm & seafood.

Krutonger Vitlök/Naturella.
Passar till: soppor, sallader, toppings
till chili, äggröra och pocherade fiskar.

Semitorkade Tomater.
Lätt att göra vanliga rätter exklusiva,
med sin höga smakkoncentration så
blir det ett riktigt smakminne, för
crunch och moules croutons.

Marinerade
Kronärtskockskvartar.
Tips: Gratinera med chèvre, ugnsbaka
som en gryeregratin, vitlök och
örtgratinerad med lammracks.
Båda passar till: sallader, pizza, pasta,
soppor och som toppings.

72102 Tipiak Couscousgryn
60956 Tipiak Krutonger Naturell
60955 Tipiak Krutonger Vitlök

5 kg
500 g
500 g

149,95 kr/pås
52,95 kr/pås
52,95 kr/pås

43606
45607
3074
3055

Paradiso Soltorkade Tomatstrimlor
2,2 kg
Paradiso Semitorkad Tomat
1,97 kg
Paradiso Marinerade Kronärtskocks-kvartar 1 kg
Paradiso Grillade Gröna Oliver
1 kg

232,95 kr/burk
279,95 kr/burk
96,95 kr/pås
122,95 kr/pås

Kolonial

Grosshandlarn nr. 4 KEGES | kampanjveckor 14-17

favoritE toppings

It´s all about big flavours
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Art.nr

Artikel

23806
26356
26355
26358

Johnny’s® Senap Sötstark, 1kg
39,95 kr/st
Johnny’s® Senap Original, 900 g
28,95 kr/st
Johnny’s® Ketchup Original, 950 g
22,95 kr/st
®
Johnny’s Hamburgerdressing, 850 g 31,95 kr/st

Pris

För kontakt:

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.

Telefonnr: 08-725 14 00

Kolonial

Grosshandlarn nr. 4 KEGES | kampanjveckor 14-17

CITRONMARÄNGTÅRTA 1000 G
En härlig citrontårta täckt med italiensk
maräng. 12-14 portioner/tårta.
ART 56181
1x1000 g
95
Pris per enhet

CHOKLADMOUSSETÅRTA 1400 G
En klassisk mörk chokladmoussetårta. 14-16
portioner/tårta.
ART 56166
1x1400 g
95
Pris per enhet

TIRAMISÙ BIG 2X1850 G
En tiramisùtårta lämplig för
portionsservering eller buffén. Förpackning
om två tårtor, 20-22 portioner/tårta.
ART 39992
2x1850 g
Pris per förp. 369:90
95
Pris per tårta

JACKFRUKT GRÖN 560/280 G
Grön osötad jackfrukt, används som
vegetariskt/veganskt alternativ till kött.
ART 107577
24 x 560 g
95
Pris per enhet

TOFU HÅRD SKIVOR 1,8/1,0 KG
Tofu (sojabönor) fast i skivor.
ART 99513
6 x 1,8 kg
95
Pris per enhet

QUINOAFRÖN VITA 5 KG
Är mycket nyttiga och dessutom glutenfria.
Quinoafrön har lätt nötig smak och passar
bra i sallader. Kan med fördel ersätta ris,
couscous och pasta.
ART 43750
1x5 kg
Pris per förp. 299:75
95
Pris per kg

184

25

191

68

184

59

PANKO STRÖBRÖD 1 KG
Panko är ett jäst vetebröd som är torkat
och strimlat till tunna luftiga brödflingor.
Finessen med Panko är att flingorna släpper
ifrån sig fettet efter stekning eller fritering
och därför behåller paneringen sin krispiga
och frasiga textur.
ART 59344
10 x 1 kg
95
Pris per enhet

55

FIKON- OCH LAGERBLADSMARMELAD
370 G
Gjord på färska fikon och nyskördade
lagerblad. Passar bra till t.ex. anklever,
patéer och hårdostar. Frukter och bär är
bevarade så hela som möjligt i marmeladen.
ART 46039
6x370 g
95
Pris per enhet

77

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Playful
pizza-ish

GRUNDRECEPT
Santa Maria Tortilla (valfri storlek)
Santa Maria Salsa (valfri sort)
Riven ost
Santa Maria Oregano

Lite flottare!

Pensla dina Roadie Rolls
med vispat ägg och strö lite
riven parmesan över dem.
Avsluta med oregano innan
du skickar in dem i ugnen.

STORLEKAR & TILLAGNING
Fold slices
Använd 12-tumstortillan delad i tre bitar. Fyll dem
med sås, ost och valfri topping. Avsluta med oregano,
vik och baka på 175°C.
Roadie Rolls
Använd 10-tumstortillan. Fyll den med sås, ost och
valfri topping. Avsluta med oregano, rulla ihop, dela

Superenkla tortilla-tolkningar av goda pizzor

i två och baka på 175°C.
Mini Pies
Använd 6-tumstortillan som en platt pizzabas.
Fyll den med sås, ost och valfri topping.
Avsluta med oregano och baka på 175°C.

TRE TOPPINGS
Brasiliansk ananas
Strimlad skinka
Konserverad ananas
Grekisk gyros
Gold & Green® Pulled Oats® Nude
Santa Maria Gyros Spice Mix
Vit ost (typ feta)
Mexikansk taco
Köttfärs
Santa Maria Taco Spice Mix
Majs

SÅSIGA SIDES
Kebabsås
1 del majonäs

Ställ i kylen

2 delar gräddfil

minst 30 minuter för att låta
smakerna sätta sig.

Santa Maria Kebabkrydda
Lite riven vitlök

Det lilla gröna extra

Örtig vitlöksås

Erbjud krispiga grönsaksstavar som ett gott och
dippbart tillbehör.

Santa Maria Garlic & Herbs
Gräddfil
Santa Maria Chunky Salsa
Servera precis som den är eller lägg till något för att
få en egen twist. Kanske ”dagens salsa”. Addera till
exempel färsk koriander eller ananasbitar!.

NU MÖTER VI MORGONDAGENS GÄSTER
Redan innan pandemin bröt ut såg vi två stora trender i restaurangbranschen. Den ena
var take-away och hemleveranser. Den andra var hållbar matlagning med gröna råvaror.
Sen dess har även förenklade arbetsprocesser seglat upp som ett viktigt behov för
professionella matlagare över hela Europa.
Därför lanserar vi nu Handy Bites – ett koncept för handhållen mat som kan avnjutas
var som helst. Med fokus på mångsidiga produkter, växtbaserat protein och praktiska
kryddblandningar har vi tagit fram portabla tolkningar av älskade rätter, nya smakkombinationer, en uppdaterad barnmeny, sides och desserter som gör det lättare att
skapa merförsäljning. Alltihop backas upp av tips som hjälper dig att hantera den
nya verkligheten på ett enkelt, lönsamt och hållbart sätt. Här får du ett litet smakprov.
Du hittar mer på santamariaworld.com/se/foodservice

A RT N R .

PRODUKT

VIKT

41585

Basil & Tomato

250g

69,95 kr

70734

Chili Explosion

275g

89,95 kr

77995

Garlic & Herbs Seasoning Mix

575g 119,95 kr

80363

Gyros Seasoning

590g

83,95 kr

78058

Kebab Seasoning

370g

68,95 kr

50134

Chunky Salsa Medium

68616

Sriracha Sauce

95756

Pulled Oats® Veggiefärs,
Nude, fryst

Santa Maria and Gold&Green® are both parts of Paulig – a house of brands helping
professionals to create flavourful, sustainable and successful businesses.

PRIS

3700g 169,95 kr
980g

65,95 kr

1500g 145,95 kr

TEM A

Lokala hjältar

Restaurang JORD
– det bästa från naturen

Experten tipsar om
vårt lokala arbete!
Börja torka
redan nu!
Skånska Vilt levererar –

svenskt kvalitetskött

TEMA • LOKALA HJÄLTAR

- Någonstans i Sverige R ESTAUR ANG JOR D ER BJUDER

DET BÄSTA FRÅN
NATUREN

Mitt i centrala Linköping ligger ett miljösmart trähus med rund form. I denna
moderna miljö kan man njuta av hållbar gastronomi och råvaror direkt från den
svenska naturen. Andreas Landén, krögare, och Oskar Gunnarsson, kökschef,
pratar om det kreativa arbetet på Restaurang Jord.
När Jord öppnade hösten 2018 var
ambitionen att skapa matupplevelser
som fokuserar på det vilda – från hav
till skog, vilt till växtlighet.
– Vi utgår från en nordisk grund
filosofi och adderar en modern touch,
säger Andreas. 2020 utsågs de till
”Årets viltkrog” av Svenska Viltmat
akademin, i år är de nominerade igen.
VILD VARIATION
– Vår meny styrs helt av säsongens
råvaror och vilka djur Andreas eller
andra jägare fällt, allt från hare och
gräsand till dovhjort och vildsvin. Vi
hänger, styckar och tar hand om alla
delar av djuren, bland annat genom
att lufttorka, röka och använda inälvor
till patéer och korvar, säger Oskar som
uppskattar det omväxlande arbetet.
Förutom viltkött serveras även olika
typer av hantverksost, vildfångad fisk
och en bred variation av grönsaker,

24

frukter, bär, svamp och vilda örter,
som exempelvis kålrabbi, vaxbönor,
plommon, kantareller, hasselnötter och
nyponros. Många råvaror anskaffar de
själva i naturen, resten kommer från
lokala producenter.
– Den citrus vi använder odlas bara
300 m härifrån, säger Oskar. Köket arbe
tar också med traditionell konservering.
– Vi gör som man gjorde förr, tar
vara på råvaror och förädlar dem
genom syrning, fermentering och
inläggning, säger han.
SMAKRIKA ALTERNATIV
– Generellt serverar vi rätter med
mindre protein och mer grönsaker. Varje
kväll finns även en vegetarisk meny av
hög kvalitet. För att alla gäster ska få
samma upplevelse lägger vi stor vikt vid
att den liknar menyn med kött i både
utseende och smakprofil, säger Andreas.
Allt fler gäster efterfrågar också

alkoholfria alternativ.
– Vi extraherar saft och juice från rå
varor som finns på menyn, till exempel
gör vi en fin dryck på rödbetor och
älgört, berättar Oskar.
NÄRHET TILL NATUREN
Intresset för naturen och vad den kan
erbjuda i form av råvaror och rekreation
genomsyrar tanken bakom Jord.
– Vårt mål är att personalen ska
kunna tillbringa halva sin tid på
restaurangen och halva ute i naturen för
att skörda, jaga eller söka inspiration,
säger Andreas.
Detta arbetssätt har fått kreativiteten
att blomstra.
– Vi har flera projekt på gång,
bland annat ett slakteri, odlingar och
framtidens restaurang ute i naturen,
avslutar han.

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.
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FESTLIGT NYÅRSFIRANDE

Grosshandlarn nr. 12 | Kampanjveckor 4952

Fotograf Lisa Öberg

RESTAURANGJORD

JORDS TRE TIPS
för dig som vill servera
mer lokalt.
Ge dig ut i skogen. Läs på och lär dig vilka
resurser som finns att hämta i naturen, helt gratis.
Det ger en djupare förståelse för råvarorna och en
jordnära upplevelse.
Bli hyperlokal. Snäva in dig på det du kan odla,
plocka, fiska och jaga själv. Komplettera med
utbudet från lokala leverantörer. Var intresserad
och leta efter lokala producenter, kanske odlas
något fantastiskt alldeles runt husknuten. Du kan
också be Svensk Cater om hjälp, de har bra koll på
det lokala.
Våga prova. Utforska nya råvaror, nya växter och
nya styckdetaljer. Prova nya metoder att tillreda
dem och nya sätt att servera dem på. Det gör
jobbet kreativt och inspirerande.

Upptäck
Upptäckvår
vår webshop
webshop på svenskcater.se
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Naturen mår mycket bättre av ekologisk
odling, och visst gör den vetskapen maten att
smaka godare? Genom att välja ekologisk frukt
och grönsaker gör du gott, inte bara genom
maten du serverar utan även för odlare. Att
välja närproducerat och ekologiskt odlat
har många fördelar, både för dig men
och klimatet.

WE MAKE
healthy
YUMMY

BASILIKA

KRUKA EKO DG 8ST SV
ART NR: 68813

95
17/ST

RÖDBETOR

KRUKA EKO DG 8ST SV
ART NR: 107889

1850
/ST

POTATIS

EKO KOKTA VAC 12X500G RB SV
ART NR:107888

26

BLADPERSILJA

FAST, TVÄTTAD EKO 10KG SV
ART NR: 36495

DILL

KRUKA EKO DG 8ST SV
ART NR: 106129

1850
/ST

KRUKSALLAD

GRÖN KRUKA EKO DG 8ST SV
ART NR: 107890

VITKÅL

EKO 10KG SÄCK SV
ART NR:99577

95
95
14/KG
13/KG
1395
/ST
Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.

1950/ST

RÖDBETSGRODDAR
6X50G KRAV SV
ART NR: 99608

50
23/PKT

TEMA • LOKALA HJÄLTAR

ANTIPASTI PÅ
REN SVENSKA
CHARKUTERIER FRÅN
SVENSKA GÅRDAR

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

•
•
•
•

Coppa, milt smaksatt med vitpeppar, koriander och enbär
Rimmad Prosciutto Crudo med naturligt nötig smak
Fänkålssalami med korn från hela fänkål
Tryffelsalami med äkta gotländsk tryffel

Servera dem på en charkbricka tillsammans med tillbehör
som ost, marmelad, knäckebröd och picklade grönsaker,
gärna egengjorda eller från lokala producenter.

Coppa

art.nr. 107870
3 mån, ca 6 kg/krt, Sverige
lev.art.nr. 674592

Prosciutto Crudo
art.nr. 107869
12 mån, ca 10 kg/krt, Sverige
lev.art.nr. 671692

Fänkålssalami

art.nr. 107872
4x2 kg, ca 8 kg/krt, Sverige
lev.art.nr. 630892

Tryﬀelsalami

art.nr. 107871
4x2 kg, ca 8 kg/krt, Sverige
lev.art.nr. 630792

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

24995
/ KG

20495
/ KG

17995
/ KG

19995
/ KG
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VILL NI SERVERA LOKALT
I HÖST OCH VINTER?

BÖRJA TORKA
REDAN NU!
Precis som vi sett med fermentering och syrning har det nu
blivit allt mer populärt att torka,
både råvaror och tillagad mat.
En hållbar trend med traditioner
från förr som gör det möjligt att
bevara näringsämnen och smaker,
helt utan konserveringsmedel.
När vattnet avdunstar, intensifieras
smakerna och hållbarheten förlängs.
Dessutom förändras texturen vilket
kan skapa nya användningsområden
för vissa råvaror.

SVINNSMART OCH KREATIVT
Torkning kan ske på olika sätt, med
hjälp av sol, luft eller ugnsvärme.
Smidigast blir det med en dehydrator,
även kallad torkskåp eller torkugn. Med
denna utrustning kan ni både minska
matsvinnet och öka kreativiteten. Ta
till vara på närproducerade råvaror och
vilda växter medan de finns i överflöd
och spara dem till dagar när den lokala
tillgången tryter.

Perfekt att torka

FRUKT som äpplen, päron och
plommon kan torkas i skivor eller
bitar. Kan bli snacks eller garnityr
till drinkar och desserter. Bitar kan
användas i bröd, müsli och trail mix.
BÄR som jordgubbar, blåbär, lingon,
havtorn, nypon, tranbär, vinbär
och rönnbär. Passar bra i yoghurt,
granola eller bakverk, att koka soppa
av eller mixa till pulver.
SVAMP som trattkantareller, sten
sopp, skivlingar och champinjoner.
Enkelt att förvara i glasburk och ha i
såser, soppor och grytor.
ÖRTER som timjan, persilja,
rosmarin och libbsticka till
smaksättning. Mynta, granskott,
citronmeliss och kamomill till teer.
Rosor, blåklint och lavendel till
bakning och garnityr.
GRÖNSAKER som skivad lök,
gurka, purjolök och zucchini.
Tomathalvor och hela chilifrukter.
Rotsaker, bönor och olika kålsorter
kan också torkas men de behöver
förvällas först. Kan användas i allt
från friluftsmat till fine dining.
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Hur gör andra?

Laga till en kokbok!

När turistsäsongen nu smyger igång kan
det vara bra att vässa era erbjudanden till
utländska besökare, även om det i år kanske
mest kommer svenska.

Samla rätter med lokala smaker och råvaror
i en egen kokbok. Minne och present för era
gäster, merförsäljning och marknadsföring
för er. Win-win!

Visit Sweden marknadsför Sverige mot turister
från andra länder och bjuder på en hel del tips
för verksamheter inom turistnäringen. Deras
Kunskapsbank innehåller både inspiration och
goda råd – corporate.visitsweden.com/kunskap/
Under menyn Måltid -> Hur gör andra finns
en ny serie med korta filmer som
heter Plant based by Sweden.
I åtta avsnitt får vi möta
matproducenter, kockar och
entreprenörer som arbetar
med fokus på grön mat och
närproducerade råvaror.
De delar också med sig av
tips och recept.
Ta chansen att lära
av andra och se hur de
gjort för att lyckas inom
måltidsturism.

•
•
•
•
•

INGREDIENSER
Utvalda specialiteter från er och er trakt
Snygga matbilder
Tydliga recept
Smarta tips
Inspirerande historier
bakom rätterna – valfritt

GÖR SÅ HÄR
Blanda ihop ingredienserna
med er passion. Ta gärna hjälp av
experter på foto, text och form.
Resultatet kan bli allt från ett
enkelt fanzine till en inbunden
bok beroende på ert koncept.
Servera er kokbok på
plats och online, toppa
med inlägg i sociala
medier.

Får det lov att vara lite

äggost, souvas eller nävgröt?
Våra landskap har alla specialiteter som visar
uppskattning till lokala råvaror och mathantverk,
men de kan också bära på traktens historia.
Rubriken bjuder på rätter från Bohuslän, Lappland
respektive Värmland. Äggost görs på mjölk, ägg, ättika
och filmjölk eller gräddfil som får stelna i en karaktäristisk
form. Förr åts den till frukost med salt sill, idag som dessert
med björnbärssylt. Souvas är saltat, lättrökt renkött som
bryns och serveras med mos på mandelpotatis, eller som
”Norrländsk kebab” i pitabröd med sallad, svamp och
lingon. Nävgröt görs på skrädmjöl och serveras med fläsk
och lingonsylt. Rätten kom hit med finska nybyggare som
koloniserade de värmländska skogarna på 1500talet.
SKAPA NYA TRADITIONER
Vilka lokala specialiteter finns i era trakter? Är det något ni
kan ta in på menyn? Kanske ge en modern twist? Eller finns
det nu andra råvaror, produkter och människor som kan ge
upphov till nya lokala hjältar? Ni och era kollegor kan skriva
vår tids mathistoria!

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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SVENSKT K VALITETSKÖTT –

VILT OCH
NÄRPRODUCERAT
Skånska Vilt AB är ett privatägt svenskt slakteri i Sjunkaröd utanför Vinslöv
i Norra Skåne. De erbjuder svenskt kött, både vilt och närproducerat, under
mottot ”ett naturligt val för dig som är medveten”. Pär-Ola Andersson ägare
och VD berättar mer om köttet och hur de arbetar.

PärOla grundade företaget i mitten av
1980talet när han bara var 19 år, idag
driver han det i samarbete med ett
tjugotal medarbetare. Från början var
det bara ett viltslakteri men nu slaktar
de även tamboskap, allt på en mysig
lantgård där det också finns butik,
restaurang och vildsvinsfarm.
– Vi vill öka medvetenheten kring
våra produkter och fördelarna kring att
välja svenskt kött. Nu ser vi en kraftig
ökning i efterfrågan på lokalt och

närproducerat, även ekologiskt, från
både restauranger och privatpersoner,
säger han.
SNABBT OCH FLEXIBELT
Skånska vilt slaktar, hänger, styckar,
packar, bereder och maler själva allt
sitt kött, lokalt sköter de även trans
porter. Tack vare sin storlek och egen
kompetens kan de vara flexibla och
snabbt leverera köttråvara helt utefter
kundens behov.

– Nordströms* kan ringa oss på
morgonen och beställa detaljer med
specifika önskemål från en kund. Vi tar
oss an detta, flyttar om i schemat om
vi måste och kan leverera samma dag
eller senast dagen efter. Men det mesta
av vårt kött som går till restaurang
hängmöras först i några dagar för att
bli ännu bättre, säger PärOla.
GODA FÖRHÅLLANDEN
Slakteriet hanterar enbart svenskupp
född tamboskap och svenskt vilt. De
ställer höga krav på etik och kvalitet
i allt från hantering av djuren till den
färdiga produkten, är KRAVgod
kända, IPSIGILL och Kött från
Sverigecertifierade.
I praktiken betyder det att djuren
haft en god uppfödning där de fått gå
ute mycket, haft större boxplatser inne,
kalvarna har fått leva med sina mödrar
och användningen av antibiotika är
minimal. Eftersom de kommer från
*Nordströms är Svensk Caters egna
köttexperter, deras sortiment finns
tillgängligt för hela landet.
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Hängmörad entrecôte

gårdar i närområdet har djuren korta
levandetransporter vilket leder till
mindre stress.
– Vi har heller inga övernattade
djur utan slakten sker med värdighet
kort efter ankomst, det är viktigt för
oss, säger Pär-Ola. Han tillägger att
goda förhållanden även innefattar bra
arbetsvillkor och rättvisa löner för
personalen i alla led.
Två gånger varje dag kommer
Livsmedelsverket för att kontrollera att
djuren är friska, både innan och efter
slakt. Samtidigt kollar de utrustningen
och att personalen hanterar den rätt.
FÄRSKT VILTKÖTT
Vilt som älg, hjort, rådjur, vildsvin,
hare och fasan levereras av traktens
jägare. De har möjlighet att lämna
in sina nyfällda djur i ett dygnet
runt-öppet mottagningsrum vid
slakteriet. Där får de ange om de vill
sälja eller återta köttet efter att djuret

hanterats. Även dessa djur kontrolleras
av Livsmedelsverket.
Viltkött är naturligt klimatsmart, fettsnålt och smakrikt, allt fler upptäcker
möjligheterna med dessa råvaror.
– Vildsvin ger till exempel ett fantastiskt kött, speciellt om de får ströva
fritt och leva av det naturen ger, säger
Pär-Ola. För att säkerställa tillgången
på vildsvinskött föder han upp egna
djur i mindre skala. De utgör en del av
gårdens turistattraktion men blir också
observerade i utbildningssyfte.
– För att ytterligare sprida kunskap
och öka kvaliteten på vårt viltkött
erbjuder vi kurser för jägare. Bland
annat får de bekanta sig med vildsvinens beteende och lära sig hantera
viltet på bästa sätt direkt efter skottet,
berättar han.

Pär-Ola tipsar om
tre extra fina
produkter
Biff och entrecôte – vi levererar ett
fint välmarmorerat nötkött, med eller
utan ben.
Vildsvinskarré – mört och saftigt
kött som passar utmärkt att grilla.
Tillgängligt året om.
Unika styckdetaljer – perfekt för
kockar som vill ta till vara och laga
mat från grunden, som oxsvans till
fond eller oxkind till långkok.
Läs mer på skanskavilt.se eller prata
med din Svensk Cater-kontakt.

SJUNKAROD
SKÅNSKA VILT AB

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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TEMA • LOKALA HJÄLTAR

Svensk Cater tipsar
SÅ HÄR AR BETAR VI MED

LOKALA
PRODUCENTER
– På vårt kontor i Östersund har
vi ett extra brett utbud av lokala
specialiteter eftersom Jämtland
är en föregångare inom småskalig
livsmedelsproduktion och hemvist
för Eldrimner – nationellt centrum
för mathantverk. Vi arbetar ändå på
liknande sätt som våra kollegor ute i
landet för att hitta och knyta till oss
lokala bönder, uppfödare, slakterier
och mathantverkare.
Har koll på den lokala marknaden
– Vi har koll på vad som går åt på
den lokala marknaden och lyssnar på
kundernas önskemål. Om en kund
behöver något som inte redan finns i
vårt sortiment letar vi upp en lämplig
producent och frågar om de kan ta
fram en ny produkt som uppfyller
kundens behov. Oftast går det
utmärkt, många vill produktutveckla
och anpassa sitt utbud efter vad
kunderna vill ha.
Kopplar ihop kunder och
producenter
– Det är inte alltid producenternas

utbud motsvarar kundens behov
därför kopplar vi samman dem för en
långsiktig planering. Kunden berättar
vad och hur mycket de vill köpa, sedan
kan producenten mer lönsamt planera
sin odling eller produktion inför
kommande säsong.

Dessutom blir klimat
påverkan mindre
när matsvinn
och enskilda
transporter
minskar.

Tar in kundens egna leverantörer
– Det händer att kunder själva hittat
leverantörer de gärna vill handla av,
då kan vi knyta dessa till oss. Våra
kunder får enklare administration
eftersom de kan göra fler inköp
på en och samma faktura. Full
transparens kring prissättning
råder mot båda parter.
Förenklar logistiken
– Ett av de största problemen
för småskaliga producenter
är logistik, hur och var de
ska nå kunder. Eftersom vi har
många ordinarie transporter i trakten
samordnar vi upphämtning av deras
varor och säljer dem från vårt kontor.
Producenterna kan nå fler
kunder och få rättvist betalt.

HÅKAN OLSSON

•
•
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Säljchef på Svensk Cater
i Östersund
Har sedan 2005 arbetat med lokala
producenter mot HORECA och detaljhandel.

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.

Välj lokalt
för att stödja svenska
producenter och
en hållbar svensk
matproduktion.

MÅNADENS NYHET

Nyhet!
Gray’s
Take Away

Ta daaaa –
gofika varsomhelst!

PRIS/STYCK

5:50

TAKE AWAY BLÅBÄRSMUFFIN
TAKE AWAY CHOKLADMUFFIN
ARTIKEL NR BLÅBÄR: 104085
ARTIKEL NR CHOLKAD: 108262
30 st x 45 g
PRIS/STYCK

PRIS/STYCK

5:40

TAKE AWAY COOKIE
CHOKLAD
ARTIKEL NR: 104086
24 st x 40 g

6:60

TAKE AWAY
CHOKLADBOLL
ARTIKEL NR: 108263
30 st x 50 g

PRIS/STYCK

PRIS/STYCK

5:50

TAKE AWAY
TOSCAK AK A
ARTIKEL NR: 104087
24 st x 40 g

Veganskt

RÅVARA i fokus

Nässlor

Äggfri

Mjölkfri

6:10

TAKE AWAY VEGANSK
DAMMSUGARE
ARTIKEL NR: 104088
24 st x 50 g

Glutenfri

www.graysbakery.se
TEL 08-715 95 20

N

u börjar det bli dags att hämta råvaror från naturens
skafferi, nässlor är en av de första som dyker upp.
Köp av lokala leverantörer som skördar i det vilda
eller plocka själv, men läs på först och kom ihåg att använda
handskar. Välj främst de späda toppbladen, förväll eller
torka dem för att oskadliggöra brännhåren och dess gift.
Nässlor innehåller många vitaminer och mineraler och har
traditionellt använts som medicinalväxt men också i många
olika rätter.

•
•
•
•
•
•
•

I vårgrön nässelsoppa med ägghalvor eller
pocherat ägg.
Gräddstuvade med kokt lax eller stekt vårmakrill
och potatis.
I bröd som baguetter, focaccia, bondbröd och
matiga muffins.
Tillsammans med ost i risotto, pastasås, lasagne
eller rotfruktsgratäng.
Istället för spenat i paj med fetaost, svamp eller
rökt skinka.
I vegobiffar med linser, kikärtor, svamp eller rotsaker.
Torkade, malda nässlor blir ett näringsrikt pulver som
kan användas på gröt och yoghurt, i bars, smoothies och
pannkakssmet.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Ost, ägg & mejeri

Grosshandlarn nr. 4 KEGES | kampanjveckor 14-17

NYTT OCH GOTT HOS SVENSK CATER!
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.

8995

/påse

7995

/påse

16995

/dunk

Gröna oliver med pimiento

Svarta urkärnade oliver

Grekisk Peperoni Taverna

Påse | Vikt: 4 x 3,8 (2,5) kg
Art. nr: 77628 | Svensk Cater: 102583

Påse | Vikt: 4 x 3,8 (2) kg
Art. nr: 77626 | Svensk Cater: 102303

Plasthink | Vikt: 1 x 11,5 (7) kg
Art nummer: 37013 | Svensk Cater: 86073

Halloumiost

Fontana_Svensk_Cater_Annons_180x124.indd 1

art.nr. 35106
200 g
lev.art.nr. 1290

2021-01-26 13:32

1995
/ST

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

Ricotta

art.nr. 59895
1,5 kg, Italien
lev.art.nr. CI392

1595
/ST

5995
/ST

Riven Västerbottensost
art.nr. 38605
2 kg
lev.art.nr. 60430

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

27995

/ PÅS
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Ost, ägg & mejeri
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Riven gratängost

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

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

4995

/ PÅS

5495

/ PKT

Skivad Cheddar
art.nr. 75991
Lagrad, 500 g
lev.art.nr. 71086

Mascarpone
art.nr. 59889
500 g, Italien
lev.art.nr. CO233

4495

/ PKT

2995
/ST

Köksgrädde

art.nr. 99731
30%, 1 l
lev.art.nr. 463
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3395

/ PKT

Ost, ägg & mejeri
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Räksallad King

art.nr. 92136
2,5 kg
lev.art.nr. 147599

19995

/HINK

Danablu ädel 28,5%

7995

art.nr. 100074
Ca 1,5 kg, Danmark
lev.art.nr. 5540-2466

Gammel pär
art.nr. 32400
Ca 3 kg
lev.art.nr. 1234

/ KG

18995
/ KG

LAKENE OSTGÅRD

Grana Padano
art.nr. 89728
Flakes, 500 g, Italien
lev.art.nr. 3901

8995

/ PKT

Parmigiano Reggiano

art.nr. 32375
Flakes, 500 g, Italien
lev.art.nr. 4197

8995
/ST

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Ost, ägg & mejeri
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Fira påsk
med smarta klipp!
Vi har tagit fram några riktigt bra erbjudanden
inför årets påskfirande. Du hittar dem på
svenskcater.se, där kan du också beställa direkt
via vår webbshop. Missa inte detta!

Glad påsk!

Majonnäs 78 %
art.nr. 60011
5 kg
lev.art.nr. 528735
x-pris 99.75/HINK

Majonnäs 35 %
art.nr. 60013
5 kg
lev.art.nr. 552523
x-pris 94.75/HINK

Majonnäs 35%
art.nr. 60014
10 kg
lev.art.nr. 552526
x-pris 149.50/HINK

1995
/ KG

Majonnäs 78 %
art.nr. 60012
10 kg
lev.art.nr. 528736
x-pris 195.00/HINK

1950
/ KG

Stek & bak margarin
art.nr. 62034
5 kg
lev.art.nr. 103621
x-pris 219.50/KRT

1895
/ KG

1495
/ KG

Salladsmajonnäs 50%

art.nr. 60010
10 kg
lev.art.nr. 505739
x-pris 169.50/HINK
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1695
/ KG
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2195
/ KG

För alla proffs.
Arlas produkter är utvecklade för att
göra ditt jobb enklare och resultatet godare.
Kort sagt – av proffs för proffs.
Få fler tips med Arlas nyhetsbrev!
Anmäl dig på kund.arla.se

77,95 kr
/pkt

SVENSKT SMÖR
NORMALSALTAT 82%
1000 g I Art nr: 63734

40,95 kr
/pkt

SVENSKT SMÖR LAKTOSFRITT
NORMALSALTAT 82%
500 g I Art nr: 32627

99,95 kr
/kg

WÄSTGÖTA KLOSTER® MUNKENS
SVARTA SKIVAD 31%
3 kg I Art nr: 38021

77,95 kr
/pkt

SVENSKT SMÖR
OSALTAT 83%
1000 g I Art nr: 63735

32,95 kr
/pkt

BREGOTT®
NORMALSALTAT 75%
600 g I Art nr: 62294

66,95 kr
/pkt

ARLA KO® BILLINGE SKIVAD 26%
750 g I Art nr: 61601

42,95 kr
/L

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

0,7 kr
/st

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

71,95 kr
/pkt

ARLA® PRO FÄRSKOST
NATURELL 25%
1500 g I Art nr: 67941

Ost, ägg & mejeri
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Franska klassiker
PRÉSIDENT BRIE

Président Brie täcks av ett tunt lager
vitmögel. Smaken är mild och mycket
smakfull. 1 kg. Fetthalt 31%. Art.nr: 102643

77,95:–/kg

PRÉSIDENT CHÈVRE

Getost med fyllig och karaktäristisk smak.
Konsistensen är till en början lätt smulig,
men blir krämigare allt efter den mognar
1 kg. Fetthalt 26%. Art.nr: 97022

117,95:–/kg

PRÉSIDENT BLEU D’AUVERGNE

Bleu D’Auvergne har en pikant
doft och en ren, skarp smak med
en antydan av kryddor. 1,3 kg.
Fetthalt 30%. Art.nr: 9430

97,95:–/kg

PRÉSIDENT FÄRSKOST TARTIMALIN

En krämig och god färskost med brett
användningsområde. Använd som bas
i kalla röror, till bagels och bröd. 1 kg.
Fetthalt 18%. Art.nr: 88682

56,95:–/kg

Hållbar grädde
GRÄDDE 35 / 15% UHT

Grädden är kokbar och passar till både
matlagning, desserter och bakverk. 1 liter.
35%
Art.nr: 66906

29,95:–/liter

15%
Art.nr: 66905

21,95:–/liter

SALAKIS TURKISK YOGHURT 10%

Mild yoghurt, med en behaglig syra
och krämig konsistens. Fetthalt 10%.
1 kg
Ursprung: Sverige
Art.nr: 63556

19,95:–/kg

5 kg
Ursprung: Sverige
Art.nr: 63493

99,95:–/hink

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

TRENDRAPPORT

Madeleine
väcker minnen
Denna franska lilla mjuka kaka ses ofta
som en metafor för att väcka minnen från
den tid som flytt. Kanske är det därför den
nu allt oftare serveras till fikat. Traditionellt
görs den på ägg, smör, strösocker, vetemjöl
och citronzest som gräddas i karaktäristiska
musselskalsliknande formar. De kan också
få smak av brynt smör, vanilj, apelsin, kaffe,
kakao, lavendel, vallmofrön eller mjöl från
mandel, pistage- eller hasselnötter.
Doppa dem i choklad eller glasyr
och dekorera med hackade nötter,
torkade blommor eller strössel
så blir de extra vackra.

BAKED IN ÖREBRO!
Brödet är grunden till bra burgare – och bra burgare lockar både stammisar
och nya gäster. Oavsett om du väljer rustika Brooklyn, luftiga Brioche eller
USA:s favoritbröd Potato Burger bun kan du vara trygg med att bröd är
av hög kvalitet och bakat med hållbarhet i fokus – i Örebro.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Fyll frysen
med vårens
favoriter
Vår i luften betyder promenader och fikasugna gäster.
Missa inte försäljning, utan ladda upp med baguetter,
knapriga kakor och nyheten som kombinerar det bästa
av två världar – frasig croissant och mjuk kanelbulle.
Fyll även frysen med mustig kavring till brödkorgen,
silltårtan och påskens goda snittar.

4,60
/styck

Nyhet

KANELBULLECROISSANT MINI (45 g)
42 st per kartong
Art nr 218550
SC Art nr 108214

4,10

4,50

/styck

HAMBURGERBRÖD ROYAL
DURUM (80 g)

POTATO BURGER BUNS,
GLAZED (62 g)

45 st per kartong
Art nr 3520
SC Art nr 57018

40 st per kartong
Art nr 215829
SC Art nr 98622

7,30

/styck

SOLROSRÅGBRÖD (950 g)
8 st limpor per kartong
ca 28 st skivor per limpa
Art nr 1448
SC Art nr 55490

32,95

5,60

/styck

BAGUETTE 54 cm (400 g)
18 st per kartong
Art nr 214483
SC Art nr 93794

43,95

/styck

/styck

/styck

ROCKY ROAD
COOKIE (60 g)
80 st per kartong
Art nr 216455
SC Art Nr 102785

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

KAVRING (600 g)
7 st limpor per kartong
ca 18 skivor per kavring
Art nr 217738
SC Art nr 105558

Dryck
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SLÄPP
BUBBLORNA
FRIA!
64797
50465
81586
108041

Ramlösa
Ramlösa
Ramlösa
Ramlösa

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

6,50

Citrus 50 cl PET
Original 50 cl PET
Granatäpple 50 cl PET
KR/FLASKA
Päron NYHET! 50 cl PET
(exkl. pant)
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Dryck
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Storsäljarna från Carlsberg

3,50
kr/burk
(e xkl. pant)

Art.nr

Produkt

57771
57770
57772

Pepsi Regular 33cl burk
Pepsi Max 33cl burk
Zingo Apelsin 33cl burk

Antal/kolli

Art.nr

Produkt

Antal/kolli

24 st
24 st
24 st

107773
96763
57769

Zingo Jordgubb Sockerfri 33cl burk
7Up Free 33cl burk
7Up 33cl burk

24 st
24 st
24 st

11,50
kr/st

COCA-COLA ORIGINAL TASTE 500 ML PET | art.nr 50072
COCA-COLA LIGHT TASTE 500 ML PETK | art.nr 50074
COCA-COLA ZERO SUGAR 500 ML PET | art.nr 50666
FANTA ORANGE 500 ML PET | art.nr 50076
SPRITE 500 ML PET | art.nr 50077
© 2021 The Coca-Cola Company. COCA-COLA ZERO is a registered trademark of The Coca-Cola Company.
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DRICKBART
ERBJUDANDEN OCH NYHETER

ICE Espresso + milk 1L

Cold Brew Antioquia 1L

Sproud Barista

Svensk Cater art. nr

103763

96014

99545

Pris

55,95 kr

55,95 kr

13,95 kr

COLD DRINKS FOR
A WARM SUMMER
Med hjälp av våra produkter kan du skapa många
snabba men väldigt goda kaffedrinkar. Vad sägs om
en Coconut Ice? En kaffedrink som ger känslan av
varmare breddgrader baserad på Espresso+milk och
kokossirap. Eller varför inte testa en vegansk iskaffe
baserad på cold brew och Sproud? Ett varsamt
kallbryggt kaffe blandat med Sproud, ett krämigt
växtbaserat mjölkalternativ med neutral smak som
framhäver den goda kaffesmaken.
Hitta fler recept och inspiration via
QR-koden.
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Vårt nya husvin är här!
La Strada Chardonnay 2020
46.95:-

46.95:-

Chardonnay, Abruzzo, Italien
Alk: 12,5 %
Fl/krt: 12
Artnr: 108423
Pris/fl: 46,95:-

46.95:-

Friskt och fruktigt vin med toner av gröna
äpplen, tropiska frukter, honung, vanilj och
ett kryddighet avslut.

La Strada Rosato 2020

Montepulciano, Chieti Province
Alk: 13 %
Fl/krt: 12
Artnr: 108426
Pris/fl: 46,95 :-

Från italienska regionen Abruzzo
kan vi nu presentera ”La Strada”,
vårt nya husvin från vinproducenten
Cantina Tollo. Vinerna i serien är
helt nya viner på den svenska
marknaden och kommer endast att
finnas hos Svensk Cater.

Bärig, ungdomlig smak med inslag av mogna jordgubbar, hallon och en frisk ton av blodgrapefrukt.

La Strada Cabernet Sauvignon 2020
Cabernet Sauvignon, Abruzzo, Italien
Alk: 13 %
Fl/krt: 12
Artnr: 108424
Pris/fl: 46,95 :-

Medelfylligt och fruktigt vin med karaktär av mogna
mörka bär, en balanserad syra och mjuka integrerade
tanniner.

ODDBIRD BLANC DE BLANCS 0%
GRAPE

Chardonnay

AGING

12 months

REGION Languedoc-Roussillon, France
TERROIR Light stony clay / Limestone
ALCOHOL 0.0 %
ARTNR

69766

PRICE

107,95 :-

ODDBIRD SPARKLING ROSÉ 0%
GRAPE

Chardonnay / Pinot Noir

AGING

12 months

REGION

Languedoc-Roussillon, France

TERROIR

Light stony clay / Limestone

ALCOHOL 0.0 %
ARTNR

6 976 4

PRICE

109,95 KR

KAMPANJPERIOD: V.14-17 2 021

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Svensk sprit med

SMAKEN I FOKUS
I en korsvirkeslänga vid Ellinge slott söder om Eslöv tillverkas världens
bästa vodka och gin. Med sina hundratals utmärkelser har Purity de senaste
åren satt Sveriges spritproduktion på världskartan. Mathias Tönnesson,
VD och Master Blender, berättar mer om arbetet bakom succén.
Destilleriet grundades 2009 med
ambitionen att skapa en smakfull
och karaktärsrik vodka för den amerikanska marknaden. När Mathias
och hans familj 2017 tog över valde
de att utveckla både verksamhet och
produkter. – Vi gick från att vara ett
vodkadestilleri till ett smakdestilleri.
Vårt främsta fokus är alltid att skapa
produkter som smakar gott, produkter
vi är stolta över och gärna serverar till
våra familjer och vänner, säger han.
Idag är Purity ett framgångsrikt
exportföretag med USA som sin
största marknad, men de har även
en bred kundbas på hemmamarknaden Sverige och i många andra
delar av Europa.
REN OCH LEN VODKA
För att skapa en ultra-premuimvodka
i världsklass krävs tid, fina råvaror
och gott hantverk. – Vi producerar
vår vodka på samma sätt som man
gjort i århundraden - med lokala
ekologiska ingredienser och svenskt
källvatten. Vår Master Distiller Stefan
Magnusson har tillbringat mer än
10 år på att förädla den multipla
destillationsprocessen som ger våra
produkter sin unika smak och lenhet,
säger Mathias.
Huvudingredienserna är ekologiskt
vete och mältat korn, speciellt utvalda
för att skapa många smaktoner.
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– Vi destillerar vår sprit långsamt,
långsamt, många, många gånger, i
en specialdesignad koppardestillator.
Det kan jämföras med att laga mat
under lång tid vid låg temperatur,
det är så man behåller smakerna
bäst. Spritens kontakt med koppar
bidrar också till både smak och mjukhet. Vi använder dessutom naturligt,
mjukt källvatten som när det blandas
med de andra ingredienserna skapar
en komplex, karaktäristisk och verkligt unik produkt, berättar han vidare.
NATURLIG SMAK AV CITRUS
Lagom till säsongen för uteservering lanseras i år Purity Spritz, en
smaksatt vodka med inspiration från
Medelhavet. Vodkan är helt fri från
artificiella smaksättare och sötningsmedel och har istället fått naturlig
smak från sötapelsin, bergamott,
grapefrukt och örter. – Perfekt att
servera i ett stort vinglas med tonic,
iskuber, några skivor blodapelsin
och färsk mynta, säger Mathias.
GIN MED STOR SMAK
För att fortsätta utveckla Purity
började Mathias experimentera med
nya produkter. – Jag ville skapa en
gin med en stor och lång smakprofil, lite som en surfvåg som går
igenom munnen, säger han. Som
bas använde han Purity Vodka 34
för extra mjukhet och smak. Denna

smaksattes sedan med enbär, basilika,
timjan, blåbär, lingon, koriander,
lavendel, kardemumma och kvanne.
– Blandningen ger mycket smak och
har inspirerats av mitt intresse för
matlagning, berättar han.
Idag erbjuder Purity tre olika gin.
– Man kan säga att de olika sorterna
är som verktyg för en bartender.
Nordic Dry gin är osötad och passar
bra till Gin Tonic med rosmarin och
en citrontwist. Old Tom gin är sötad
med ekologiskt råsocker vilket ger
en rundare smak som passar bra
ihop med flädersaft och skivade
jordgubbar. Navy Strength har en
koncentrerad smak som passar till
Gin Tonic eller Martini, berättar han.
PRISAD KVALITET
Mathias menar att en drink aldrig
blir bättre än spriten den görs på
och att välja rätt kvalitet verkligen
gör skillnad. – Vi tar inga genvägar
utan satsar allt på att våra produkter
ska smaka bra och vara bra för både
människor och miljö. Att världens
spritexperter bekräftat och prisat oss
för detta är något vi är väldigt stolta
över, avslutar han.
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Världens bästa vodka 2017 och 2019,
andra plats 2020
PURITY CONNOISSEUR 51 RESERVE
ORGANIC VODKA
Världens bästa gin 2020
PURITY CRAFT NORDIC NAVY
STRENGTH ORGANIC GIN
International Spirits Challenge (ISC)
är en av de två mest respekterade och
inflytelserika tävlingarna inom den
internationella vin- och spritbranschen.
Varje år deltar fler än 1700 spritsorter
från ett sjuttiotal länder.

FÖLJ PURITY DISTILLERY
purity_distillery
PurityVodka
puritydistillery.com

ABSOLUT SODA
ART. NR: 1050795

nu är den här –
ÅRETS NYHET I
ABSOLUTFAMILJEN!
En härligt len och kryddig vodka med rik
smak av saftig vattenmelon. Inget adderat
socker och inga konstgjorda smaker.

VÄRLDENS

BÄSTA
GIN
&
VODKA

FÖR DE GODASTE
DRINKARNA

Ekologiskt

Tillverkad
i Sverige

GOLD
2017
E S’

3+

INTERNATION

DG

J

U

TITION
MPE
CO

E & SPIRIT
WIN
S
AL

SCORE

:9

OUTSTANDING

ART NR:

ARTIKEL:

UTPRIS:

108012

Purity Vodka Ultra 34 Premium

40% 70CL

244,95

108409

Purity Vodka Connoisseur 51 Reserve

40% 70CL

334,95

108412

Purity Mediterranean Citrus Spritz

30% 70CL

234,95

108011

Purity Gin Craft Nordic Dry Gin

43% 70CL

259,95

108467

Purity Gin Navy Strength Organic Gin

57,1% 70CL

354,95

108101

Purity Gin Craft Nordic Old Tom

43% 70CL

268,95
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Mello Yello bjuder på

TRIVSEL UTAN
TRÄNGSEL
Vid Lilla Torg mitt i centrala Malmö ligger Mello Yello, en
restaurang med ledorden Kärlek, Värme, Mat & Bar. Patrick
Kirkemann, restaurangchef, berättar om vilka åtgärder de
tagit under pandemin.

Hur skulle du beskriva ert koncept?
– Vår ambition är att vara den bästa
mötesplatsen i Malmö och vi arbetar
mycket med att överraska. Vi vill att
folk ska komma hit för att träffas, roa
sig och njuta av vår mat och dryck.
Så vad kan man äta hos er?
– Det är en bred meny med influenser
från hela världen där vi använder
svenska råvaror så mycket som möjligt. Vi har många stammisar som
äter hos oss flera gånger i veckan så
med jämna mellanrum byter vi ut
rätter på menyn, det är roligt både för
oss och våra gäster.
Vad serveras i baren?
– Vårt fokus ligger mycket på trendiga
drinkar och vi hämtar inspiration
från cocktailbarer i till exempel
Stockholm och Köpenhamn. Just nu
väljer många klassiska drinkar och
gintrenden håller fortsatt i sig, men
vi vill få våra gäster att prova något
nytt. Vi gör en del klassiker med
egen twist som en Old Fashion med
whisky som blivit “fatwashed” med
jordnötssmör men också egna drin-
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kar som vår Havtorn där en puré av
handplockade havtorn blandas med
mörk rom och kvittenmarmelad.
Hur har ni haft det under
pandemin?
– Det har varit tufft för oss precis
som för alla i branschen men vi har
vidtagit många åtgärder som ändå
fått verksamheten att bestå. Under
lågsäsongen i januari-februari höll
vi stängt i veckorna, det passade bra
med permitteringarna. Då kunde
personalen hålla sig hemma och
friska fram till fredag för att sedan
jobba på helgen. I mars öppnade vi
upp även under veckorna.
Berätta mer om era åtgärder.
– Vår personal har varit duktig på
att ta sitt ansvar, hålla avstånd och
följa alla restriktioner. Vi har satt upp
automater för handsprit och minskat
antalet sittplatser. Vi har också byggt
en inomhusmiljö på vår uteservering
där väggarna består av stora blomsterlådor med murgröna på spalje. Allt
värms av terrassvärmare som drivs
på biogas. Avskildheten mellan

sällskapen har skapat trygghet för
både gäster och personal.
Hur ser du på närmsta framtiden?
– Jag tror att det kommer ta ett tag
innan vi har återgått till det normala,
men nu när solen börjar titta fram
växer hoppet. Folk vill ta sig ut, äta,
dricka och ha det gott. Det har blivit
en liten hype kring vår uteservering,
eftersom den ser så inbjudande ut
och fort blir full står folk nu utanför
och väntar på sin tur. Det känns kul!
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MELLOYELLOBAR

Drickbart
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LONDON PRIDE 4,7 %
VOLYM

50 CL FLASKA

30 L KEG

ARTNR

55469

19005

ANTAL/FP 12 FL
PRIS/ST

1

21,5 :-

1180 :-

KAMPANJP ERIOD: V.14-17 2 021

UPPTÄCK VÅR

WEBBSHOP!

svenskcater.se

A TASTE OF BROOKLYN.

BROOKLYN
LAGER

Art nr: 107252
5.2%, 33 cl EG
24 st/kolli

18,50 kr/flaska
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Drickbart

nyhet!
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14,95

ALKOHOLFRI

9,95

kr/flaska

kr/flaska

Somersby Päron

Somersby Secco

Art.nr: 51281
4,5 % 33cl EG
Ant/kolli: 24 st

Art.nr: 74880
4,5 % 33cl EG
Ant/kolli: 24 st

Somersby
Sparkling Spritz
Art.nr: 108387
0,0 % 33cl EG
Ant/kolli: 24 st

Somersby Sparkling Spritz
Art.nr: 102259, 4,5 % 33cl EG
Ant/kolli: 24 st

NY
HE
T!

PRIPPS BLÅ 0,0% 33B
Art. nr: 108538

6,40

(kr/st, exkl. pant)

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Easy, peasy!

Vegobullar Ärta, Vegonuggets Ärta och Formbar
Vegofärs Ärta. Oavsett vilken du serverar dina gäster,
kommer de att uppleva en helt ny grön smaksensation.
Ännu en anledning att äta mer grönt!

Vegonuggets
Ärta
art nr 103461
ca 133 st à 22 g

98:95/kg
296:85/kart

Vegobullar
Ärta

art nr 103460
ca 300 st à 10 g

98:95/kg

296:85/kart

Formbar
Vegofärs Ärta
art nr 103459
3 kg

94:50/kg
283:50/kg

4-21 KEGES • Produktion: Howdoyoudo Reklambyrå

orklafoodsolutions.se

