VECKA 19-21
10 MAJ – 30 MAJ

ERBJUDANDEN & SÄSONGSVAROR

Temainlaga:

GOTT & GRILLAT

DIN LOKALA MATGROSSIST
Upptäck vår webshop på svenskcater.se

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

Johan Henricsson
Lagerarbetare, Nordströms,
Ängelholm
Vad gör du på jobbet?
Ansvarar för att fördela arbetet kring plock och
lagermottagning, rycker också själv in när det
behövs. Jag arbetar mycket i bakgrunden med våra
datasystem, inventering och lagerplanering. Har
arbetat här i mer än 10 år och var tidigare lagerchef,
men det krävde lite för mycket av privatlivet och
därför bad jag om denna tjänst. Min chef litar på
mig och vi delar på många uppgifter, men jag fått
en mer fri roll.
Vad är det mest intressanta med ditt arbete?
Det är väldigt varierande, tack vare min tidigare roll
har jag god insikt i verksamheten och många vänder
sig till mig med frågor och idéer, något som ofta är
utvecklande. Under pandemin har vi till exempel
tvingats testa nya arbetssätt som visat sig både
mer effektiva och lönsamma.

INNEHÅLL
Non-food...........................................................................3
Kött & chark.............................................................. 4–15
Fågel.......................................................................... 16–18
Fisk & skaldjur...................................................... 19–22
Frukt, grönt & vegetariskt...............................22–24

TEMA Gott & grillat......................................................... 27–38
Kolonial............................................................26, 39–41

Nämn något du gör på fritiden?
Min sambo och jag har tre barn var så familjen tar det
mesta av tiden. De senaste åren har jag spelat mycket
padel, det är fantastiskt roligt. Resten av tiden följer
jag engelsk fotboll på TV, helst Tottenham Hotspur.
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Favoritmat?
Allt jag slipper laga själv, utom rotmos.
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Priserna gäller endast under kampanjperioden.
Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning och tryckfel.
Alla priser är exkl. moms och pant.

Dagens street food bjuder på
kulinariska och sociala upplevelser där
fusioner av världens olika kök skapar
oförglömliga minnen och nostagi.
Vi har skapat en kollektion som passar allt
från större kedjor till mindre food trucks.

15%
rabatt

1.

2.

4.

3.

5.

1. Dressingflaska
0,23 L Röd
10 kr
109054 (ord. pris 11,75 kr)
0,34 L Röd
11 kr
107595 (ord. pris 12,75 kr)

2. Dressingflaska
0,23 L Gul
10 kr
109041 (ord. pris 11,75 kr)

3. Serveringsbricka
31,5 x 22 cm
108 kr
108670 (ord. pris 130 kr)

4. Dressingkopp

7 kr

5 cl
108669

(ord. pris 8 kr)

7 cl
108097

(ord. pris 10 kr)

9 kr

0,34 L Gul
11 kr
107594 (ord. pris 12,75 kr)
merxteam.com

5. Grillkniv Palermo
23 kr

91350

(ord. pris 29 kr)

L
83958

(ord. pris 42 kr)

XL
83985

(ord. pris 49 kr)

Curve
83430

(ord. pris 42 kr)

33 kr
39 kr

33 kr

Kött & chark
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TRENDRAPPORT

Mat +
teknik = ❤

Det pratas mycket om hur food tech är framtiden och
investerarna flockas. Men vad är det? Food tech är
all teknik som hjälper oss att få en mer effektiv och
hållbar livsmedelskedja från produktion, transport
och lagerhantering till beredning, servering och
resthantering. Det kan handla om innovationer som
labbodlat kött, hydroponiska vertikalodlingar och
3D-printad mat, men också drönare som övervakar
skördar, verktyg som ökar livsmedelssäkerhet och
matsvinn som blir nya material.
Inom restaurang kan det vara robotar i kök, smarta
redskap kopplade till internet, nya typer av hemleverans och appar där kunder kan beställa rätter
anpassade efter individuella näringsbehov. Svenska
aktörer inom food tech erbjuder exempelvis funktionella livsmedel, växtbaserat protein, landbaserad
alg- och fiskodling och flera deliverykoncept.
Visst låter det spännande?

Ryggbiff

art.nr. 108243
Fryst, ca 3,5 kg,
Hereford, Uruguay
lev.art.nr. 233398

12995
/ KG

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

14995
/ KG

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

4

21995
/ KG

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.
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Oxfilé

art.nr. 106975
Fryst, 200 g,
Hereford, mittbit,
Uruguay
lev.art.nr. 292940

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

Kött & chark

27995
/ KG

20995
/ KG

Entrecôte 2+

art.nr. 1396
Färsk, 4 benstyckad,
ca 2 kg, Brasilien
lev.art.nr. 8226

Entrecôte 2+
art.nr. 108200
Fryst, ca 2,3 kg,
Brasilien
lev.art.nr. 8191

14995
/ KG

11995
/ KG

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Sous Vide
Smakrikt och mört
Jämn kvalitet
Lång hållbarhet
Inget steksvinn, lätt att kalkylera
Tidsbesparande, mer tid för kreativitet
FRÅN FINSKA FAMILJEGÅRDAR
VÄRLDENS RENASTE LUFT OCH VATTEN *
NÄRINGSRIKT GRÄS
STRIKTA DJURHÅLLNINGSREGLER
LÅG ANVÄNDNING AV ANTIBIOTIKA
NÄSTAN ALLA KORNA BETAR UTE

Rostbiff med sky, sous vide
Art 4570/817196
4x ca 2 kg/krt

*UNESCO, WHO och Svenska
lantbruksproducenternas centralförbund

10995
/kg

Ryggbiff av nöt, u kappa 4,0kg+

Rostbiff skivad 2,5mm, sous vide
Art 4575/817192
4x ca 1,88 kg/krt

124

95
/kg

Art 64980/3022
3x ca 4,8 kg/krt

16995
/kg

Köttfond mörk
Art 16198/7964
6x1 liter/krt

9995
/st

Entrecôte av nöt 2,5kg+
Art 64981/3023
8x ca 2,5 kg/krt

Läs mer om våra produkter på www.atriafoodservice.se

18495

/kg

www.norvida.se

Biff m kappa
Entrecoté
Oxfile, 1,8 +

Lammrostbiff u kappa
Lamm Frenched Racks

NATURKÖTT® NÖT & LAMM – GOTT ATT GRILLA!
All produktion av Naturkött® Nöt kommer från djur som lever hela sina liv utomhus, och med gräs som
huvudsaklig föda. Djuren är främst Nelore, Brasiliens dominerande köttras, vilka under dessa förutsättningar
ger ett mycket smakrikt kött med tydlig gräskaraktär. Naturkött® bygger på vår unika standard med fokus på jämn
kvalitet och hållbarhet ur ett brett perspektiv. Förädlingen kontrolleras varje vecka av Norvidas anställda i Brasilien.
Ingen produktion sker i regnskogsområden och vi klimatkompenserar all transport över hav till Sverige.
Naturkött® Lamm kommer från naturlig uppfödning i de kuperade gröna landskapen på
Nya Zeelands Nord- och Sydö. För produktionen av Naturkött® har vi valt ut de bästa producenterna,
där klassning alltid sker på samma sätt. Det garanterar en mycket mör produkt med riklig köttsmak.
Traditionen med export sedan slutet på 1800-talet har gjort lammkött från Nya Zealand
till en mycket uppskattad råvara i världens alla kök.

Kött & chark

Shortribs

art.nr. 45727
Fryst, ca 4 kg,
Skottland
lev.art.nr. 276601

10995

Högrevshjärta
art.nr. 66922
Färsk, ca 1 kg,
grainfed, Uruguay
lev.art.nr. 220719

Högrev

art.nr. 39517
Färsk, 5 kg, Polen
lev.art.nr. 1970
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/ KG

Flapmeat

art.nr. 66237
Färsk, ca 1 kg,
grainfed, Uruguay
lev.art.nr. 220932

15495
/ KG

Flankstek
art.nr. 103009
Fryst, ca 900 g,
Irland
lev.art.nr. 1170

7995
/ KG

6795
/ KG

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

8

8995
/ KG

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.

9995
/ KG

Kött & chark
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Kalvbringa sous-vide

8995

art.nr. 42563
Färsk, 2 kg
lev.art.nr. 42563

/ KG

Kalvfärs

6995

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

/ KG

Kalvfärs finmald

6995

art.nr. 67657
Färsk, vac, 3 kg, EU
lev.art.nr. 67657

Nötfärs

/ KG

e
Sverig

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

8995
/ KG

Nötfärs

art.nr. 67639
Färsk, vac, 3 kg, EU
lev.art.nr. 67639

5995
/ KG

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

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

5995
/ KG

9
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GRYMT JUICY
BURGERS!
Toksaftiga burgare gjorda på 99% svenskt
fläskkött av karré och sidfläsk.

av
95
74
KR/KG

KARRÉBURGARE

95
96
KR/KG

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

HÖGREVSBURGARE

24 x 150 g, 3,6 kg/krt.
Scan art nr: 298371
SC art nr: 86478

95
69
KR/KG

CHORIZO

4 x 1,2 kg, 4,8 kg/krt.
Scan art nr: 602897
SC art nr: 18029

95
69
KR/KG

HKSCANFOODSERVICE.SE

10

BRATWURST

4 x 1,2 kg, 4,8 kg/krt.
Scan art nr: 602497
SC art nr: 10828

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.
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Kassler

art.nr. 21979
Färsk, onätad,
ca 2 kg, Tyskland
lev.art.nr. 21979

5995
/ KG

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

Kamben

art.nr. 19921
Fryst, ca 1 kg, Polen
lev.art.nr. 5522

4995
/ KG

Secreto Iberico
art.nr. 35509
Fryst, ca 1 kg,
Spanien
lev.art.nr. 5336

22995
/ KG

e
Sverig

7195
/ KG

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

7995
/ KG

Hamburgerfärs 200 g

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

7995
/ KG

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Fläskfilé

art.nr. 104052
Färsk, ca 500 g, EU
lev.art.nr. 7693

7695
/ KG

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

8495
/ KG

Fläskfilé u sträng
art.nr. 108205
Färsk, 5 kg, Chile
lev.art.nr. 3-3515 F
x-pris 309.75/KRT

Fläskkarré
art.nr. 107718
Fryst, 2,3 kg,
Danmark
lev.art.nr. 13273792

Kotlett 1660

art.nr. 20388
Fryst, benfri,
ca 3,5 kg, EU
lev.art.nr. 7988

12

4695
/ KG

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.

6195
/ KG

4495
/ KG
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Kött & chark

Lamm frenched racks

art.nr. 3001
Fryst, 23-kodad,
600 g,
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1249

22995
/ KG

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

14995
/ KG

TRENDRAPPORT

Citronmeliss
- en fröjd för hjärtat!

I hundratals år har citronmeliss använts
som medicinalväxt, den anses bland annat
vara lugnande, lindra magbesvär och
stärka hjärtat. Nu syns den allt oftare i
funktionella drycker och produkter men
också i matlagning. Örtens milda citronsmak passar bra i pesto, smoothies och
sallader, men också i såser till tofu, lamm,
fisk, skaldjur, kyckling och grönsaker, gärna
ihop med ingefära, mynta eller vitlök.
Citronmeliss är perfekt som både garnityr
och smaksättare i glass, desserter, mjuka
kakor och cheesecake, ofta ihop med
citrus, hallon, melon, blåbär, jordgubbar,
lavendel eller vit choklad.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Bacon

Tulip är Baconspecialisten sedan 1912. Vårt förstekta bacon är saltat,
torkat och traditionellt bokvedsrökt innan vi steker det.
Vårt Veggie Bacon är 100% växtbaserat, gjort på ärt- och potatisprotein
och naturligt bokvedsrökt. Vårt mål är att producera en variation
av bacon, så att det finns något för alla.

Förenkla din
vardag i köket med
bacon, exempelvis
till hamburgare
och sallad

Bacon mediumstekt

Baconflakes stekta

6 x 500 g
80006031

6 x 500 g
80006655

Urstekningsgrad: 57 %

84,95/pkt

Urstekningsgrad: 57 %

65,95/pkt

Veggie bacon
6 x 300 g
80007099

35,95/pkt

Kött & chark
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Viltköttbullar
art.nr. 6138
Fryst, 5 kg
lev.art.nr. 329770
x-pris 494.75/KRT

9895
/ KG

Viltmästarskav

art.nr. 6554
Fryst, 5 kg,
Nya Zeeland
lev.art.nr. 329900
x-pris 469.75/KRT

Kabanoss

art.nr. 7100
Färsk, 16x150 g
lev.art.nr. 7099

9395
/ KG

6895
/ 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 56,95

87,95

KYCKLINGBRÖSTFILÉ,
MÖRAD 150-180 G

35,95

Fryst, rå 2 x 1,8 kg/krt.
Art nr: 1320, SC Art nr: 99665
Pris/krt: 205,02 kr
Pris/pkt: 102,51 kr

Fryst, rå 1 x 10 kg/krt.
Art nr: 1013, SC Art nr: 5171
Pris/krt: 359,50 kr

106,95
kr/kg

KYCKLINGSPETT, GRILLADE,
GRILLKRYDDA
Fryst, ätklart 2 x 2,5 kg/krt.
Art nr: 2616, SC Art nr: 5631
Pris/krt: 534,75 kr

Färsk, rå 1 x ca 5 kg/krt.
Art nr: 2122, SC Art nr: 108886

92,95

kr/kg

MAJSKYCKLIGKLUBBA UTAN
RYGGBEN

kr/kg

RÅA KYCKLINGBEN/
DRUMSTICKS

HÖNSFÄRS, FRYST

Färsk, rå 1 x ca 5 kg/SRS.
Art nr: 2108, SC Art nr: 29345

26,95

kr/kg

kr/kg

75,95

kr/kg

SALLADSKYCKLING,
GRILLAD, TÄRNAD

kr/kg

CHICKEN NUGGETS CRISPY

Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 26453, SC Art nr: 105116
Pris/krt: 557,70 kr
Pris/påse: 185,90 kr

106,95

Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 7540, SC Art nr: 16811
Pris/krt: 455,70 kr

V�r� god�
A�.�� 2616/2617 r�� �i�
�
�e
���
ng�
�y����
o�� ro�m�����ota�i�

kr/kg

KYCKLINGSPETT, GRILLADE,
CHILIKRYDDA
Fryst, ätklart 2 x 2,5 kg/krt.
Art nr: 2617, SC Art nr: 5632
Pris/krt: 534,75 kr

www.guldfageln.se/foodservice

Guldfågeln_SvenskCaterP5_2021_180x254mm.indd 1
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.
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Grillade kycklingspett

art.nr. 5988
Fryst, 100 g, 2 kg
lev.art.nr. 320040

16395

/ PÅS

Skivad kycklingfilé

99

95

Pris SEK/kg

art.nr. 5975
Fryst, grillad, 2,5 kg
lev.art.nr. 320030

Stekta MINI
KYCKLINGSPETT, 12G

16995

/ PÅS

2x2,5 kg/krt. // Thailand // Art.nr: 5238

MAJSKYCKLINGBRÖST
SUPREME, 2X180-220G
5 kg/krt. // Frankrike // Art.nr: 5935

7995
Pris SEK/kg

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Fisk & Skaldjur
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Goda och klimatsmarta

kycklingfavoriter

Upptäck klubbfilé, en urbenad kycklingklubbba med skinn
– saftig och mycket smakrik. Finns både färsk och färdigstekt.
Prova även våra andra favoriter som färdiglagad salladskyckling
som tinas enkelt direkt från frysen eller färdigstrimlad och färdigputsad lårfilé, bara att ösa ner i pannan eller på stekbordet.
För recept och inspiration

kronfågel.se/foodservice
95880

91832

stekt klubbfilé
med skinn

Klubbfilé
med skinn
57,95
kr/kg

FRYST
2 x ca 2,5 kg/krt
Servera den
helstekt med
knaprigt skinn.

83,95
kr/kg

KYLD
3 x 1,5 kg/krt
Färdiglagad.
God i sallader och
i kycklingburgare.

85892

5350

grillad
salladskyckling
96,95
kr/kg

Strimlad
Kycklinglårfilé

FRYST
ca 16 x 16 mm,
2 x 3 kg/krt
Perfekt i sallad, paj,
pasta, tacos, wraps
och baguetter.

63,95
kr/kg

FRYST
ca 12 x 12 mm,
2 x 2,5 kg/krt
Perfekt till wok,
wraps, sallad,
paj och pasta.

Ankbröst Berberie

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

18

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.

10995
/ KG

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

15795

7995

/kg

/kg

PRISVÄRD!

NORSK LAXFILÉ

KUMMELFILÉ MED SKINN, MSC

Skinn- och benfri, ca 150 g/st
6 kg/krt, 947:70 /krt
Art. nr: 9111, SC art nr: 34610

Benfri, styckfryst, 120-180 g/st
5 kg/krt, 399:75 /krt
Art. nr: 7285, SC art nr: 104074

17795

15995

/kg

RÖDINGFILÉ MED SKINN

TONFISK, Bits and Pieces

Styckfryst, 150-250 g/st
4,5 kg/krt, 800:78 /krt
Art. nr: 9133, SC art nr: 23246

12795

Benfri, styckfryst, 100-160 g/st
5 kg/krt, 359:75 /krt
Art. nr: 320, SC art nr: 88604

6095

/kg

Benfri, styckfryst, 160-180 g/st
5 kg/krt, 639:75 /krt
Art. nr: 2129, SC art nr: 35740

/kg

SEJRYGG, MSC

Gulfenad, Red Tuna
10x1 kg/krt
Art. nr: 9259, SC art nr: 105204

TORSKRYGG MED SKINN, MSC

7195

/pkt

9795

/kg

/kg

SPRÖDBAKAD ALASKAPOLLOCKFILÉ, MSC SJÖGRÄSSALLAD, Goma Wakame
Benfri, förstekt, 80-100 g/st
5 kg/krt, 304:75 /krt
Art. nr: 4326, SC art nr: 99037

Fryst sjögrässallad med sesamfrö
4x1 kg/krt
Art. nr: 21050, SC art nr: 5827

Fisk & Skaldjur
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Varmrökt lax
art.nr. 22059
Färsk, ca 2,5 kg,
odlad, Norge
lev.art.nr. 22059

Varmrökt lax
art.nr. 22060
Färsk, enkel, ca 2 kg,
odlad, Norge
lev.art.nr. 22060

Varmrökt lax
art.nr. 22052
Färsk, enkel, ca 2 kg,
odlad, Norge
lev.art.nr. 22052

l
Dubbe

18495
/ KG

ell
Natur

18495
/ KG

Citron

18495
/ KG

Varmrökt lax

art.nr. 91659
Färsk, enkel, ca 2 kg,
odlad, Norge
lev.art.nr. 91659

Skärgårdstorsk

art.nr. 24197
Fryst, sprödbakad,
90-100 g
lev.art.nr. 1232
x-pris 349.75/KRT

20

6995
/ KG

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.

Chili/
Lime

18495
/ KG

bra mat. helt enkelt.
MSC-märkt fiSk från FIndus
+++

0,6

pt !
Rece

CO 2e

SALLAD
FRASIG FISK MEDÄM
OCH FETAOSTKR
10 portioner

k, glutenfri,
900 g Frasbakad fis
ix
800 g Bönm
800 g Färsk spenat
3 st Granatäpple
0,5 dl Olivolja
ger
0,25 dl Vitvinsvinä
Salt och peppar
200 g Fetaost
3 dl Crème fraiche
30 g Basilika

MSC

ckningen.
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FRASBAKAD FISK, GLUTENFRI, MSC
Ca 45 x 85 g / 3,825 kg
art.nr 24374

0,8

+++

CO2e

92,95 kr/kg

+++

Fiskburgare med picklad rödkål

Fish n’ Chips med ärtmos

FISKBURGARE TORSK, MSC,
PANERAD

FISH N’ CHIPS GOURMETFILÉ, 165 G,
MSC

Ca 72 x 75 g / 5,4 kg
art.nr 10170

68,95 kr/kg

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.

Ca 24 x 165 g / 4 kg
art.nr 24352

77,95 kr/kg

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

Fisk & Skaldjur

Grosshandlarn nr. 5 KEGES | kampanjveckor 19-21

SEAFOOD
PÅ MENYN
1cm

1cm
1.4cm

Grönlandske räkor
med skal

1.4cm

Grönlandske räkor
med skal

str. 70/90
79,95,-/kg
Lev.art.nr. 101050
SC.art.nr. 26082

str. 80/100
59,95,-/kg
Lev.art.nr. 101100
SC.art.nr. 26080

Blåmusslor
med skal, förkokta

Gösfile
med skinn

40-60 kg
42,95,-/kg
Lev.art.nr. 661334
SC.art.nr. 8318

4 kg
112,95,-/kg
Lev.art.nr. 1143
SC.art.nr. 76527

SPÄNNANDE FISK
OCH SKALDJUR
- för vardag och fest!

36,95 kr / kg

79,95 kr / kg

102,95 kr / kg
Breaded Mozzarella
Sticks | 6 × 1 kg | 39085

Chili Cheese Nuggets
6 × 1 kg | 12144

43,50 kr / burk

Guacamole | 12 × 0,5 kg
39085
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44048

17,50 kr / kg

18,50 kr / kg

Surecrisp 9 mm | skal 4 × 2,5 kg Surecrisp 6 mm | skal 5 × 2,5 kg
65330

@McCainsweden

Lökringar | 10 × 1 kg

www.mccain-foodservice.se

74421

McCainSweden

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.
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Blomkål

art.nr. 48236
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr.

8750
/ PÅS

SU1002480

Bönmix

art.nr. 42623
Fryst, 1 kg
lev.art.nr. 1978

Frukt, grönt & vegetariskt

6595

/ PÅS

Bladspenat
art.nr. 43512
Lösfryst, 2,5 kg
lev.art.nr. S5B610

5250
/ PÅS

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

8795

/ PÅS

Majskolvar Cobettes

art.nr. 42917
2x2,5 kg
lev.art.nr. MKH510
x-pris 117.90/KRT

5895
/ KG

Grönsaksblandning
Wokmix
art.nr. 97265
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr.

4550
/ PÅS

SU1002340

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Frukt, grönt & vegetariskt
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1 0 0 % Ä R L I G M AT F R Å N N O R D E N .
Våra läckert krispiga och crunchiga biffar, bollar och nuggets är gjorda på
växtprotein och är lekande lätta att servera. Inget kött-ish, utan komplett
måltidsprotein i sin egen rätt, fria från så mycket som möjligt.
Hållbara, hälsosamma och försvinnande goda!

Kr

is

pig
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ärt

a
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re

Mo

95
67
KR/KG

GRÖN
JALAPENONUGGET

rots- & inoab
qu

2 st x 2 kg, 4 kg/krt.
Scan art nr: 3965458
SC art nr: 108756

GRÖN
TEXMEXBIFF

n ja

lape

oll

95
55
KR/KG

MOROTSBOLL

2 st x 2 kg, 4 kg/krt.
Scan art nr: 3965397
SC art nr: 108755
95
75
KR/KG

Grö

ñon

ugg

et

95
72
KR/KG

MOROT &
QUINOABOLL

2 st x 2 kg, 4 kg/krt.
Scan art nr: 3965625
SC art nr: 108575
95
87
KR/KG

2 st x 2 kg, 4 kg/krt.
Scan art nr: 3966270
SC art nr: 108758

95
73
KR/KG

ÄRTBOLL

2 st x 2 kg, 4 kg/krt.
Scan art nr: 3966851
SC art nr: 108761

KRISPIG
ÄRTBURGARE

2 st x 2 kg, 4 kg/krt.
Scan art nr: 3965397
SC art nr: 108755

HKSCANFOODSERVICE.SE
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Vi engagerar oss

lokalt!

Vid våra 17 kontor och lager odlar vi
nära relationer. På plats sammanför
vi lokala odlare och producenter med
lokala cafeér och restauranger. Sen
skapar vi goda förutsättningar
för lönsamma affärer för alla
parter. Vår närhet ger ökad
trygghet och god service.
Vill du veta mer om vad
vi kan erbjuda i just din
region? Kontakta ditt
närmaste kontor, du hittar
det på svenskcater.se.

LÄS MER PÅ
UFS.COM

Hitta din HELLMANN’S
-favorit
Art.nr

Produkter

60112
98836
60113
108899
108144
93742
101010
99563
100739

HELLMANN’S Majonnäs Extra Thick, 5 kg
HELLMANN’S Majonnäs Vegan hink 72 %, 2,5 kg
HELLMANN’S Majonnäs Real 79 %, 10 kg
HELLMANN’S Majonnäs Real Sqeezy, 8 x 430 ml
HELLMANN’S Ketchup, 12 x 430 ml
HELLMANN’S American Style Yellow mustard senap, 8 x 260 g
HELLMANN’S Senap portion, 198 x 10ml
HELLMANN’S Ketchup portion, 198x10ml
HELLMANN’S Majonnäs portion, 198 x 10ml

Support. Inspire. Progress.

TEM A

Gott & grillat

Rydbergs – krämiga
tillbehör för alla

Experten tipsar om
ny vegoburgare
Allt för
hemmagrillaren
Garage levererar

Good Stuff for
Good People

TEMA • GOTT & GRILLAT

- Någonstans i Sverige GAR AGE LEVER ER AR

GOOD STUFF FOR
GOOD PEOPLE

Strax intill Höganäs saluhall ligger Garage bar, ett välkomnande vattenhål
där det serveras ”junk food royal” och lokal hantverksöl ihop med amerikansk
motorkultur. Mats Hernström, grundare och ägare berättar om konceptet som
han förvaltar med stor hängivenhet.
När Mats startade Garage hade han
ingen erfarenhet av restaurangbranschen, istället hade han drivit
byggfirma och odlat grönsaker.
– Tanken var att skapa en ”social
club” där alla känner sig välkomna.
Ett ställe att hänga på, snacka om
bågar och käka en god burgare till
bra pris, berättar han. Att det skulle
bli en sådan tillströmning av gäster
var något oväntat.
– Vår avslappnade miljö har
visat sig vara uppskattad av allt från
barn som har svårt att sitta still till
80-åringar som gärna slipper stärkta
dukar, säger han.
Skön retrokänsla
Det råder inget tvivel om att den
amerikanska motorkulturen har varit
inspirationskälla till baren. Den råa
lokalen är dekorerad med gamla
skyltar, verktyg och annan stiltypisk
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kuriosa på temat motorfordon.
– En del hade vi, en del är egentillverkat och resten har vi hittat på loppis
och på nätet, berättar Mats. Musiken
som spelas är klassisk rock, blues
och country, ibland hålls även intima
konserter med både svenska och
utländska artister.
Prisad burgarmeny
Köket är influerat av den amerikanska
södern och Mexico. Menyn lockar med
chili, tacos, buffalo wings, american
breakfast och kanske främst grillade
hamburgare. På Burgerdudes lista
över Sveriges 100 bästa burgare 2021
tog Garage hem en hedervärd 7:de
plats. Motiveringen innehåller lovord
som ”köttet formligen exploderar
av smak” och ”praktexemplar till
burgare”. Varje vecka presenteras en
ny burgare, många med kreativa inslag
som pumpachutney, fikonmarmelad,

jordnötssmör, ostbågar, matbanan och
diverse smakrika ostar.
– En annan specialitet är våra ribs
på Iberico-gris som vi smaksätter och
röker själva, berättar Mats. All mat
är kärleksfullt tillagad på råvaror av
högsta kvalitet, där köttet till exempel
kommer från Nordströms och brödet
bakas lokalt.
Lokalt öl
Baren serverar fräscha cocktails,
milkshakes och amerikanska favoriter
som Root beer och Cherry coke men
även prisvärda viner, rom, tequila och
bourbon. Självklart finns också ett
brett sortiment av öl, många kommer
från Höganäs bryggeri som ligger
tvärs över gatan från baren.
– Och såklart vår egen lager GSGP,
helt enkelt Good Stuff for Good
People, avslutar Mats.

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.

TEMA • GOTT & GRILLAT
FESTLIGT NYÅRSFIRANDE

Grosshandlarn nr. 12 | Kampanjveckor 49-52

Mats Hernström, ägare och Kim Bröchner, sleeping partner.

GARAGEBAR.SE

MATS TRE TIPS
för dig som vill driva
grillrestaurang.
Hitta ditt eget koncept. Idag går människor ut för
att träffas och ha trevligt, då är det viktigt att ditt
erbjudande sticker ut. Självklart måste maten vara
bra men se till helheten och skapa en riktigt bra
upplevelse för dina gäster.
Bygg ett starkt varumärke. Satsa på god design,
en bra webbplats och var aktiva i sociala media. Var
tydlig, engagera och bygg upp en hype kring ert
ställe, då spelar det ingen roll var ni ligger för era
gäster kommer ändå att hitta till er.
Var petig och noggrann. Håll ständigt koll på
att alla delar av verksamheten följer konceptet och
håller hög kvalitet. Det gäller allt från servering och
personal till inredning och städning.

Upptäck
Upptäckvår
vårwebshop
webshop på svenskcater.se
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GRILLA
grönt

Grillad Aubergine är perfekt som tillbehör
en härlig grillkväll. Skär den i skivor, Skär ett
rutmönster på snittytorna. Glacera dem med lika
delar japansk soja och honung. Spara 2/3 och pensla
på under grillningen. Låt dem ligga på grillen i ca
5 minuter per sida, så att de får en fin grillyta och
blir genomgrillade. Strö på lite sesamfrön
(ev. lätt rostade), strimlad salladlök, bladpersilja och lite flingsalt. Njut av
härliga gröna smaker!

WEhealthy
MAKE
YUMMY

GUL LÖK

KNIPPE
14 ST, IT/DE
ART NR: 15175004

CHAMPINJON

795/st

ANANAS
SWEET GOLD
10 ST, CR
ART NR: 29389432

SVAMP
3 KG, PL
ART NR: 22290706

95
33/kg

1795
/st

FÖRKOKT, 12 ST VACUUM
ART NR: 11127552

1695
/st

APELSIN

CITRON

60-70
15 KG, ES
ART NR: 27359342

MAJS

95
17/kg

STRL 1-3, 16 KG, ES
ART NR: 27355938

95
16/kg

AUBERGINE

5KG, ES/NL
ART NR: 11110000

95
20/kg

PAPRIKA

HELA RINGAR, 4 KG
ART NR: 2182

11495
/kg

PÄRON
CONFERENCE
50/60, 13 KG, NL
ART NR: 31405959

50
9/kg

COLESLAW
FÄRDIG
4 KG, HINK
ART NR: 2121

95
62/kg

TEMA • GOTT & GRILLAT

CHILIMARINERADE
GRILLOUMIBURGARE
Visste du att man kan marinera Grilloumi? Ge våra ostburgare
extra sting av stark chilisås och servera med en fräsch citruscoleslaw. Resultatet blir en av de godaste burgarna vi smakat!

Ingredienser

480 g Fontana Svensk Grilloumi®
Ostburgare
6 msk stark chilisås
+ extra till dressing
Fontana ONE olivolja
Grönsallad eller färsk spenat
4 hamburger- eller wrapbröd,
delade och rostade
2 tomater, skivade
Citruscoleslaw
2 morötter, skalade och grovrivna
½ vitkålshuvud, skalat och strimlat
1 rödlök, tunt skivad
4 msk majonnäs
1 msk citronjuice
1 msk limejuice
1 msk koriander, finhackad

Gör så här
Marinera Grilloumiburgarna i chilisås
och olivolja medan du gör citruscoleslaw. Blanda rivna morötter,
strimlad vitkål och skivad rödlök i en
stor skål. Tillsätt majonnäs, citron- och
limejuice samt koriander och rör om.
Låt dra medan du steker ostburgarna
i en non-stick-stekpanna. Stek dem
på medelvärme, några minuter på
varje sida, tills de är gyllene.
Lägg sallad i bröden, och varva sedan
Grilloumiburgare med chilisås,
coleslaw och skivad tomat tills du får
lägga locket på.

Grilloumi
Grillost
art.nr. 108717
200 g
lev.art.nr. 97082

20 95
/ PKT

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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KREATIVT MED

ELD OCH RÖK
Mängder av böcker, bloggar och
konton i sociala media ägnas åt
matlagning med och över öppen
eld, vilket gör att många gäster
förväntar sig överraskande
menyer. Fyll på med inspiration
och flytta ut köket. Låt elden,
röken och dofterna bjuda på
ett skådespel för alla sinnen.
Förutom att locka smaklökarna
bidrar det också till en trivsam
upplevelse.
Idag lägger professionella kockar
och passionerade hemmagrillare
allt mer tid på att utbilda sig och
experimentera med smaksättning,
långa tillagningstider och avancerad
utrustning som pelletsrökar, kamado
(keramisk kolgrill) och kombinerade
rök- och gasolgrillar. Det samma
gäller verktyg som pizzastenar,
stekhällar, olika typer av halster,
roterande grillspett, kycklinghållare
och perforerade grillpannor. Rökträ
från lönn, äpple, kastanj, körsbär
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eller klassisk hickory används för att
nyansera smakerna. Olika typer av
kol, trä och briketter används för att
anpassa rök, glöd, värme och brinntid
efter tillagningssätt.
VÄXTBASERAD TREND
Grönsakerna tar nu allt större plats
på gallren hos både vegetarianer och
köttätare. I år syns ännu mer grillade
frukter, svampar, rotsaker och grönsaker. Morötter, avokado och persikor
men också råvaror som okra, padron,
romanesco, sockerärtor, vindruvor
och vattenmelon. Självklart finns
det också plats för grillad aubergine,
blomkålsstek och portabelloburgare.
Växtbaserade burgare, korvar och
filéer finns i fler färdiga varianter än
någonsin men det finns också andra
alternativ att prova. Seitan till exempel,
den görs på vetegluten, kryddor och
ibland bönor eller kikärtor och passar
utmärkt att använda till spett, korvar
och biffar. Hård tofu och tempeh kan
rökas eller marineras och grillas hel, i
tjocka skivor eller bitar.

VÄLJ NÅGOT NYTT
Klassikerna fläskkarré och entrecôte
i all ära men välj gärna lite ovanligare
styckdetaljer, som till exempel pluma
från gris och njurtapp från nöt –
deras platta former passar perfekt på
grillen. Prova också att grilla spett
på lammfärs, tillaga kyckling över
behållare med cider och att glödbaka
lax eller skrei. Låt dig inspireras av
grilltraditioner från Japan, Korea,
Thailand, Mellanöstern, USA, Mexiko
och Australien.
TAKE AWAY OCH LAGA HEMMA
Grillbrickor med lite av varje är ett
perfekt sätt att låta gästerna få njuta
av både välkända och nya favoriter.
Blanda gärna olika tekniker och smakinfluenser. Nygrillade och varma kan
maten ätas direkt ur take away-lådan
eller tas med på utflykten. Råvarorna
kan packas i paket som era kunder
kan hämta och tillaga hemma. Erbjud
gärna några olika kombinationer med
olika antal portioner. Lägg till ett urval
av riktigt goda tillbehör!

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.

Allt för en lyckad grill

Toppa med kryddsmör!

Erbjud paket som innehåller allt hemmagrillaren behöver för att lyckas med maten,
fina råvaror och spännande tillbehör.

Lätt att röra ihop och passar allt grillat.

Ta vara på er expertis och tillgång på råvaror som
kan vara svåra att få tag på som privatperson. Sätt
ihop paket med allt för en lyckad grill, skicka med
tips och instruktioner. Ta gärna fram ett sortiment av
produkter och fräscha tillbehör med ert varumärke.
Såser – barbecuesås, salsa, chimichurri, tzatziki,
ketchup och smaksatt majonnäs
Marinader – för alla typer av ost, fisk, kött, vegobitar och grönsaker
Kryddblandningar – egna varianter på rubs och
grillkryddor, klassiska och nyskapande
Sallader – coleslaw, morotssallad, majsröra och så
klart grönsallad, gärna med frukt
Bröd – baka egna korv- och burgarbröd, överraska
med frön och kryddor

Smaksätt uppvispat smör eller växtbaserat
margarin, klassiskt med färska örter eller prova
kombinationer som

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Knaperstekt bacon och persilja
Grön eller röd pesto och färskost
Chipotle och rostad paprika
Fetaost, oliver och rosmarin
Riven stark ost och citronmeliss
Vit misopasta och sojasås
Kapris, schalottenlök
och dijonsenap
Chili, citron
och gräslök
Soltorkade
tomater, vitlök
och basilika

Hett på gallret
helgrillad blomkål
Grillad blomkål tillför härlig smak och textur
till den gröna grillmenyn. Lätt att smaksätta på
många olika sätt. Passar både som huvudrätt
och tillbehör.
Pensla blomkålen med en enkel blandning av olja, salt,
peppar och gärna zest eller juice av citrus. För mer
intensiv smak prova kryddblandningar som jerk,
garam masala, shawarma-krydda eller rub för kött
eller kyckling.
Grilla hela huvudet över indirekt värme på kol- eller
gasolgrill med lock, i en grillform eller direkt på gallret.
Det går så klart också att grilla det i ugn.
Servera på en bädd av hummus, grillade rotfrukter eller
kräm på fetaost och yoghurt. Som tillbehör passar till
exempel tahinisås med citrus, olivröra eller majonnäs
smaksatt med grillad purjolök och spetspaprika. Toppa
med färska örter och rostade frön.

Upptäck
Upptäck vår webshop
webshop på
påsvenskcater.se
svenskcater.se
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RYDBERGS FÖR HÖJER GR ILLAT MED

SMAKRIK KRÄMIGHET!
Ingen grillad korv, burgare, stek eller schnitzel är väl komplett utan en
krämig sås, dressing eller salladsröra? Älskade produkter som lyfter
både smak och upplevelse, även vid take away. I Rydbergs sortiment
finns allt du kan tänkas behöva av traditionella och moderna klassiker.

Allt startade 1937 med att herr och fru
Rydberg gjorde sin egen majonnäs och
började sälja den i en av Stockholms
livsmedelsbutiker. Den goda smaken
gjorde snabbt succé och så började
en lång tradition. På 1970-talet
utökades sortimentet med produkter
till matbutiker och gatukök. Idag är
Rydbergs en av de största aktörerna
inom kategorierna majonnäs, såser,
dip, dressing och salladsröror på den
svenska marknaden.
Peter Nässén arbetar som KAM,
Foodservice på Foodmark och ansvarar
för kontakten med ett antal grossister
och kedjor, främst med fokus på varumärkena Rydbergs och Lohmanders.
Kvalitet och enkelhet
Rydbergs har ett brett sortiment
av klassiska produkter till grillat
som potatissallad, burgardressing,
bearnaisesås och majonnäs, både
naturell och smaksatt. Det finns också
innovativa produkter och flera trendiga
smaker som sriracha, tryffel och svart
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vitlök. Många finns i smidiga portionsförpackningar för take away.
– Vi vill göra det enkelt för våra
kunder att servera färska produkter
som kompletterar deras rätter. Våra
produkter håller en hög och jämn
kvalitet, dessutom är de prisvärda.
Många kunder känner sig trygga med
att välja Rydbergs eftersom ”de vet vad
de får”, säger Peter.
Hållbar innovation
Rydbergs arbetar ständigt med
hållbarhet, innovation och kvalitetssäkring kring sin verksamhet.
– Som exempel har vi minskat elförbrukningen i produktionen, minskat
plasten i våra förpackningar och fasat
ut den svarta plasten eftersom den inte
går att återvinna. Vi har även många
kunder som hjälper oss att driva vårt
hållbarhetsarbete framåt, berättar Peter.
En del av detta arbete handlar om
att ta fram nya erbjudanden inom till
exempel växtbaserat.
– Det finns en stor efterfrågan på

veganska såser och sallader, speciellt
bland unga. Segmentet ökar ständigt
och vi lägger stort fokus på att ta fram
nya produkter med attraktiva smaker.
Vårt sortiment innehåller redan flera
produkter märkta ”VEGO” och de har
fått väldigt bra feedback från våra
kunder, berättar han vidare.
Gott till grillat
Oavsett vad du väljer att grilla –
grönsaker, svamp, animaliskt eller
växtbaserat protein så kan Rydbergs
erbjuda passande tillbehör.
– Alla brukar kunna hitta en favorit
i vårt sortiment. En storsäljare under
grillsäsongen är vår krämiga potatissallad, men även coleslaw, såser och
dressingar till sallad är populära.
Tack vare den höga kvaliteten på vår
majonnäs är det många som använder
den som bas i egna röror eller ger den
egen smaksättning. En perfekt grund
som skapar förutsättningar för ett
riktigt gott resultat, avslutar Peter.

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.

TIPS!
Vecka 36
kommer ännu
fler nyheter!

Peter berättar om
VÅRENS TRE NYHETER

Chicago – krämig burgardressing med
rund och fyllig smak. Jämfört med en
traditionell variant är denna slätare
och har lite mer sting. Passar alla typer
av burgare på kött, soja eller halloumi.

Vegansk coleslaw – frisk coleslaw
med krispig vitkål och morötter, gjord
på växtbaserad majonnäs. En produkt
som fått jättebra respons från kunderna
och som vi är mycket nöjd med.

Vinägrett nytt recept – klassisk
produkt där vi uppdaterat receptet
efter feedback från våra kunder. Vi
har tillsatt mer lime, chili, tomat och
persilja för att den nu ska passa dem
ännu bättre.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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TEMA • GOTT & GRILLAT

Experten tipsar

SAFTIG OCH SMAKRIK
VEGOBURGARE!

N Y HET
INFÖR GR
ILLS Ä S O NG E
N

KÖTTIGT ALTERNATIV
– Raw NoBeef Burger från The
Vegetarian Butcher är ett fantastiskt
växtbaserat alternativ med köttig
textur och autentisk köttsmak. Gjord
på sojabönor och vete med insprängt
kokosfett och rödbetsjuice vilket
gör den både smakrik och saftig.
Burgaren har dessutom en hög
proteinhalt, faktiskt högre än en lika
stor burgare av nötkött, vilket ger en
skön mättnadskänsla.
PASSAR ALLA
– Funkar lika bra att servera till veganer
som köttätare utan att ge avkall på
smak, kvalitet och matupplevelse. Ett
hållbart alternativ för alla som vill äta
mer vegetariskt, ofta eller ibland.

LÄTT ATT TILLAGA
– Raw NoBeef Burger kan grillas,
stekas eller friteras. Funkar också
utmärkt att smasha för att få till lite
krisp i kanterna. Låt den först tina
nästan helt i kylen, börja sedan steka
i olja på låg värme. När den fått en fin
yta kan temperaturen höjas gradvis.
Vänd flera gånger.
SERVERINGSTIPS!
– Min favoritburgare är enkel men väldigt god. Grilla burgaren och använd
en bra grillkrydda. Montera i bröd
med majonnäs – gärna HELLMANN’S
Vegan Mayo, syrad rödlök, skivad
jalapeño, ketchup och riktig cheddarost.

Raw NoBeef Burger

•
•
•
•
•

Fryst burgare av rå färs

Autentisk köttsmak och konsistens
Vegansk
Tillverkad i Sverige
Hållbar och klimatsmart

MAGNUS ”RYA” RYDBERG

•
•
•

Kock och grillmästare på
Unilever Food Solutions
Har arbetat som övergripande
köksmästare på Pong, köksmästare på Restaurang Grill och
har även drivit köttbutik.
Arbetar idag med att möta,
inspirera och hjälpa andra kockar
i deras vardag.

Kolla in Unilever Food Solutions
Sverige på Youtube och följ serien
”Gott snack med Danne och Rya!”
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MÅNADENS NYHET

SWEET DELIGHT
– fika och dessert med
unika smaker

Chocolate Premium Fudge
Art. nr. 108451

Apple Crumble cheesecake
Art. nr. 108368

Millionaire´s Cheesecake
Art. nr. 108685

Cheesecake Salted Caramel
Art. nr. 108367

Chocolate Ganache
Art. nr. 108369

Matcha Tea Cake
Art. nr. 108370

Nu lanserar vi åtta nya produkter bakade med de bästa
av råvaror och ingredienser!

Carrotcake with Walnuts
Art. nr. 108450

Cheesecake New York
Art. nr. 108371

RÅVARA i fokus

Rabarber

L

ättskött och givmild i åratal är ett bra sätt att beskriva
rabarbern. Denna ört kommer ursprungligen från
nordöstra Asien och började odlas i Sverige under
1800-talet. Numera finns många sorter med olika färg,
smak och strävhet. Bladen är giftiga men stjälkarna är en
mångsidig råvara med karaktäristisk syrlighet från äppelsyra. Förutom i klassiska desserter som kräm, glass och
smulpaj passar rabarber också utmärkt till matlagning,
speciellt på grillen.

•
•
•
•
•
•
•

Inlindade i bacon, grillade och serverade med örtaioli
Kokta till ketchup eller glaze med chili, nejlika och
mörkt muscovadosocker
Istället för gröna tomater i salsa verde med jalapeños,
vitlök och koriander
Strimlade och lättkokta i sallad på färskpotatis, kapris
och dijondressing
I chutney med chili, ingefära och vitlök, utmärkt till
fläskkarré och burgare
Grillade tillsammans med småtomater i ugn eller
foliepaket, blandade med het eller örtig dressing
och serverade till fet fisk, anka, halloumi, tempeh
eller grönsaker
Glaserade i lag på rött vin och farinsocker, serverade
till lamm eller kyckling

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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MANGO CHUTNEY 3 KG
Traditionellt används mango chutney som
tillbehör till indiska curryrätter, främst grytor
men också som dippsås till poppadums,
indiskt friterat bröd. Chutney har med sin
sötsyrliga smak inga begränsningar när det
gäller användningsområde.
ART 67116
4 x 3 kg
95
Pris per hink

MANGO CHUTNEY SWEET 3 KG
Traditionellt används mango chutney som
tillbehör till indiska curryrätter, främst grytor
men också som dippsås till poppadums,
indiskt friterat bröd. Chutney har med sin
sötsyrliga smak inga begränsningar när det
gäller användningsområde.
ART 67117
4 x 3 kg
95
Pris per hink

CHILISÅS THAI SWEET 5 KG/4,5 L
Originalsåsen i Sverige sedan 1976. Söt stark
chilisås som har en perfekt balans mellan
vitlök, syrlighet, sötma och hetta. Denna
sås passar till allt, vanligast används den
som dippsås direkt på tallriken eller som
smaksättare i woken.
ART 67014
3 x 5 kg
Pris per dunk 159:75
95
Pris per kg

SKOGSBÄRSTÅRTA 1300 G
Frasigt mördegsskal fyllt med vaniljcrème
och rikligt dekorerad med bär. 14-16
portioner/tårta.
ART 56170
1x1300 g
95
Pris per styck

CRÈME BRÛLÉE 120 G
Klassisk fransk crème brûlée i keramikform
(varje form är portionsförpackad). För bästa
resultat bränn av den med cassonadesocker
när den fortfarande är kall.
ART 77345
20x120 g
Pris per krt 559:00
95
Pris per dessert

CHOKLADFONDANT 10X90 G
Klassisk chokladfondant. Bakas av i micro
eller ugn.
ART 47667
8x10x90 g
Pris per krt 175:00
50
Pris per dessert

TIRAMISÙ BIG 2X1850 G
En tiramisùtårta lämplig för
portionsservering eller buffén. Förpackning
om två tårtor, 20-22 portioner/tårta.
ART 57246
2x1850 g
95
Pris per enhet

HAVSSALT LÄSÖ 1,5 KG
Ett sprött havssalt tillverkat efter medeltida
hantverksmetoder. Resultatet blir ett
smakrikt salt utan bitterhet, där mineraler,
spårämnen och naturligt jod bevaras.
ART 43727
1x1,5 kg
95
Pris per ehink

149

199

175

149

27

31

17

273

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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ALL YOU NEED IS SÅS!
Använd som de är eller gör egna nya.
Art nr

Produkt

Vikt

pris/fse

85523

Fast Food Remoulad

5 kg (hink)

134:75

85528

French Hot Dog dressing

6 x 900 g

173:70

85543

Chilimayo

6 x 900 g

293:70

85529

Vitlöksdressing

6 x 900 g

173:70

85539

Dansk Senap

10 kg (hink)

199:50

pris

26:95/kg
28:95/st
48:95/st
28:95/st
19:95/kg

FoodSolutions • orklafoodsolutions.se

Kolonial
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Bearnaisesås

art.nr. 34371
2,5 kg
lev.art.nr. 512846

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

7995

/ HINK
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ÅRETS SMAK 2021 -

FRASIGT

Genom att analysera Instagramkonton från några av världens
främsta kockar och konditorer har
Arla letat fram smaktrender. För att
ta reda på om de globala trenderna
också gällde i Sverige och i så fall
vilken som var mest relevant, gjorde
de dessutom en enkätundersökning
där över 500 kockar och konditorer
deltog. Svaret blev frasigt. Men är
frasigt verkligen en smak? Johan
Swahn, smakforskare, förklarar:
– Frasigt är en multisensorisk
egenskap som både känns och hörs.
Frasigt håller ihop texturupplevelsen,
balanserar det krämiga och är en
viktig del av smakupplevelsen.
– Grönsaker som isbergssallad och bladselleri
har en mer porös
frasighet, medan
rädisa och

rättika har en mer kompakt frasighet.
Frukter som vattenmelon, äpple
och rabarber har en mjuk och saftig
frasighet som innefattar ett initialt
tuggmotstånd som sedan brister.
Mejeriprodukters frasighet är inte
lika framträdande men det finns en
slags kompakt, kristallisk textur som
upplevs som frasig hos exempelvis
vällagrad Svecia. Även alger och ark
med torkade noriblad kan vara frasiga.
– Vi associerar frasigt med positiva
upplevelser, till exempel att något
är färskt, nybakat eller smörstekt.
Frasigt utlöser betingade reflexer,
triggar våra sinnen och gör oss
förväntansfulla över det vi ska äta.
Läs mer och möt några av Smakrådets
kockar på kund.arla.se.

Foto: Sebastian Pettersson

Tre exempel på frasigt

- och dess smakkompisar
ÄPPLE
rostat kaffe
smör
cava
crème fraiche
Svecia
gröna linser
svartrot
rödkål
jordgubbar
42

SVECIA
mörk choklad/kakao
Cottage Cheese
svamp
potatis
guava
torsk
kokosnöt
bacon
sojabönor

ISBERGSSALLAD
Falbygdens Herrgård 32 månader
vindruvor
hampafrön
svart te
getost
gröna ärtor
fet yoghurt
ankbröst med fettet
potatischips

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.

Ost, ägg & mejeri
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ingen sommar utan Kronägg!
54,95 KR/KG
274,75 KR/ST

47,95 KR/KG
374,01 KR/KRT

25,95 KR/KG
202,41 KR/KRT

57,95
KR/KG

EKOLOGISKA ÄGG

FLYTANDE GULA

Lösvikt M/L Ägg. 7,8 kg
120 st/dfp (4x30 st)
Art.nr: 846404

1 kg. Art.nr: 2006
5 kg. Art.nr: 3004

FRIGÅENDE ÄGG
Lösvikt M/L Ägg. 7,8 kg
120 st/dfp (4x30 st)
Art.nr: 346404

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

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

99,95 kr
/påse

ARLA® PRO MOZZARELLA
TÄRNAD OST 22%
2000 g I Art nr: 108671

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

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

art.nr. 62066
2,7 kg
lev.art.nr. 100680

7395

/ HINK

Flytande margarin
art.nr. 62286
2l
lev.art.nr. 125630

5395

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

119,95 kr
/st

119,95 kr
/st

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

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

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

art.nr. 75962
Hel, 2 kg, Grekland
lev.art.nr.

Ost, ägg & mejeri

16995

/ TRÅG

115-05-2000-00

Fetaost

art.nr. 75963
Tärnad, 2 kg,
Grekland
lev.art.nr.

17995

/ TRÅG

115-09-2000-00

Mozzarella

art.nr. 32182
Filé, 2,5 kg, Tyskland
lev.art.nr. 11992

4995
/ KG

Mozza/Cheddar
art.nr. 75970
Riven, 80/20, 2 kg
lev.art.nr. 72300SC

11995

/ PÅS

Hamburgerost
art.nr. 91850
Skivad, ca 1 kg,
Tyskland
lev.art.nr. 113714

Edamer

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

Gouda 28%

art.nr. 32027
Filé, ca 3 kg,
Tyskland
lev.art.nr. 77007

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

6995
/ST

5995

/ PKT

4995
/ KG
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Tzatziki

art.nr. 61215
2,5 kg
lev.art.nr. 13825

14295

/ HINK

Opes potatissallad

6695

art.nr. 59550
2,5 kg
lev.art.nr. 131022

Coleslaw

art.nr. 103943
2,5 kg
lev.art.nr. 148261

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

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

Chevré

art.nr. 32160
Rulle, ca 1 kg,
Belgien
lev.art.nr. 104575

Comté ost

art.nr. 45852
Ca 3,5 kg, Frankrike
lev.art.nr. 2363
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15995
/ KG

8495
/ KG

10995
/ KG

16995
/ KG
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/ HINK

sk
Vegan

11995

/ HINK

GRILLOUMI
ELLER HALLOUMI?
®

FONTANA HAR GRILLOST FÖR ALLA!

Först introducerade vi halloumi i Sverige. Den blev en
helt ny matvana. Sedan gjorde vi Sveriges första grillost,
en grekisk Grilloumi efter eget recept. Den blev också
väldigt god. Två hantverksostar med mynta och havssalt,
men med olika karaktär. Vilken vill du bjuda på?

HUR GÖR MAN EN MODERN

Svensk Cater: 104861
Vikt: 8 x 750 g

Grillo��

SOM ÄR LIKA BRA SOM Hallo�m� ?

Svensk Cater: 89815
Vikt: 8 x 750 g

Svensk Cater: 75143
Vikt: 14 x 750 g (10 x 75 g)

Ost, ägg & mejeri
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ITALIENSKA VARDAGSHJÄLTAR

Hemligheten bakom det italienska köket? Enkelheten, att inte konstra till saker och ting i onödan.
Kärleken till råvarorna, som ska vara färska och av högsta möjliga kvalitet. Och så de förnämliga
ostarna förstås, som har sin självklara plats i matlagningen. Galbani grundades i byn Valsassina
1882 och allt sedan dess har man bevarat sina grunder i det stolta, traditionella osthantverket.
Buon appetito!

GALBANI MOZZARELLA
BLOCK

Den perfekta mozzarellan
för varm matlagning.
1 kg. Fetthalt 19%.
Art.nr: 32971

63,95:–/kg

GALBANI
GORGONZOLA INTENSO

Gorgonzola med en halvfast
konsistens och en rik blåmögelsmak.
1,5 kg. Fetthalt 27%.
Art.nr: 32968

87,95:–/kg

GALBANI MOZZARELLA
125 g
Klassisk mozzarella med
mild smak och en viss
syrlighet.
125 g. Fetthalt 18%.
Art.nr: 35760

GALBANI MOZZARELLA
BUFALA

Buffelmjölksmozzarella
med en utsökt fyllig smak
och lätt syrlighet.
125 g. Fetthalt 24%.
Art.nr: 34279

8,95:–/st

14,95:–/st

PARMIGIANO
REGGIANO FLAKES

GALBANI
GRANA PADANO

Flakes av italiensk
Parmigiano Reggiano
lagrad i 12–14 månader.
500 g. Fetthalt 28%.
Art.nr: 63152

89,95:–/kg

Smakrik och fyllig italiensk
hårdost Perfekt att riva över
pasta och risotto.
1 kg. Fetthalt 28%.
Art.nr: 86514

128,95:–/kg

Vi på Skånemejerier Storhushåll vill vara den mest kompletta och kompetenta mejeripartnern för det professionella köket. I vårt sortiment hittar du
närproducerade mejerivaror såväl som ett brett urval europeisk kvalitetsost. storhushall.skanemejerier.se
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FÅNGA SMAKEN
med Valio’s matlagningsprodukter!
Ny
design!

42,50
kr/st

Vispgrädde 38%
Laktosfri, 10x1L
Valio Art nr: 1499
SC art nr: 63112

14,50
kr/st

Standardmjölkdryck 3%
Laktosfri, 6x1L
Valio Art nr: 208656
SC art nr: 64451

Smör Normalsaltat
80% 10x1kg
Valio Art nr: 220302
SC art nr: 108789

91,95
kr/hink

14,50
kr/st

Mellanmjölkdryck 1,5%
Laktosfri, 6x1L
Valio Art nr: 208621
SC art nr: 63761

64,95
kr/kg

Smetana 42%
Laktosfri, 2kg
Art nr: 4108
SC art nr: 63891

Nyhet
1 kg!

Valio’s Bearnaise 10port.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

750 g Valio Normalsaltat smör
5 st Schalottenlökar
1,5 dl Rödvinsvinäger
1,25 dl Vatten
5 msk Hackad färsk dragon
5 st Äggulor
2,5 msk Citronsaft
3 krm Salt
1,25 krm Vitpeppar
5 msk Hackad färsk persilja

Gott till
grillat!

Hacka persiljan, dragonen och schalottenlöken fint
Smält smöret och håll det varmt i ett vattenbad på ca 50 °C.
Koka upp löken, vinägern och vattnet i en kastrull, reducera till hälften.
Sila av löken och mät upp så att vätskan är ca 1/2 dl.
Häll tillbaka i kastrullen och tillsätt dragonen.
Vispa ner äggulorna, gärna med elvisp.
Häll ner smöret sakta under ständig kraftig vispning, så att såsen
inte skär sig. Vänd i persiljan och smaka av med citronsaft, vitpeppar och salt.

valio.se/foodservice

Bröd & bakverk
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Tendre baguette
art.nr. 55462
66x130 g
lev.art.nr. 1301
x-pris 349.80/KRT

Surdegsfralla

art.nr. 79098
60x80 g
lev.art.nr. 79197
x-pris 276.00/KRT

ÄNTLIGEN

GRILLSÄSONG

Grillat bröd är
extra gott bröd!
Grilltokiga som vi är vill vi gärna
att brödet är grillat, så varför inte
ha mer grillat på menyn? Grillad
ciabatta, grillad surdegsbaguette
och burgare på ett gott grillat
burgarbröd.
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530
/ST

460
/ST

Storsäljare
och mumsiga
minimuffins
Vår goda Ciabatta är perfekt till lunchmackor och
gör det enkelt att variera menyn. Fyll även frysen med
klassisk kladdkaka och vår saftiga nyhet minimuffins
som båda är portionsförpackade och passar extra bra
till alla som vill ta med sin fika ut i vårsolen. Ta bara
fram så mycket du behöver så slipper du svinn.

6,95

Nyhet

/styck

KLADDKAKA
PORTION (80 g)
84 st förpackningar
per kartong
Art nr 200516
SC Art nr 85213

2,75

3,90
/styck

3,95

/styck

/styck

GLAZED BURGER
BUN (70 g)

HAMBURGERBRÖD
MED SESAMFRÖ (66 g)

CIABATTA
NATURELL 16,5 cm (108 g)

40 st per kartong
Art nr 3580
SC Art nr 71773

45 st per kartong
Art nr 3525
SC Art nr 57160

40 st per kartong
Art nr 50000036
SC Art nr 58000

18,50

Nyhet

4,50

Nyhet

/styck

/styck

/styck

SURDEGSBAGUETTE
56 cm (440 g)

MINIMUFFINS
CITRON (45 g)

MINIMUFFINS
CHOKLAD (45 g)

18 st per kartong
Art nr 215684
SC Art nr 99636

70 st per kartong
Art nr 218519

70 st per kartong
Art nr 218518
SC Art nr 108688

SC Art nr 108687

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

4,50

Glass & Desserter
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Sommaren
lovar
både runt
och tunt.

Oavsett om du serverar våra plättar,
pannkakor eller American Pancakes
är de tillagade i gjutjärnslagg hos
oss i Laholm. Alla råvaror är svenska
och mjölet är odlat enligt Klimat &
Natur, Lantmännens program för
framtidens jordbruk!
AMERICAN PANCAKES
Art nr. 46767
172:80/krt
4:70/st

PANNKAKA TUNN HUSMAN
Art nr. 17257
166:00/krt
1:66/st

PLÄTTAR
Art nr. 17191
332:50/krt
0:95/st

SATSA PÅ

95312
G&B ORIGINAL
36X160 g
358:20 kr/krt
9:95 kr/st

Godisfavoriterna!
30977
KEXCHOKLAD
48x60 g
278:40 kr/krt
5:80 kr/st

48300
SPORTLUNCH
30x50 g
168:00 kr/krt
5:60 kr/st
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106190
AHLGRENS BILAR
36x125 g
358:20 kr/krt
9:95 kr/st

Dryck
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SLÄCK VÅRTÖRSTEN!
2,95 kr
/st, 330ml

5,95 kr
/st, 330 ml

COCA-COLA ORIGINAL TASTE | 96918
COCA-COLA ZERO SUGAR | 96926
COCA-COLA LIGHT TASTE | 96922
FANTA ORANGE | 96929
SPRITE | 96938

BONAQUA NATURELL | 96941
BONAQUA CITRON/LIME | 96940
BONAQUA HALLON/LIME | 100083

© 2021 The Coca-Cola Company.

BRIK 20 CL

3,70
kr/st
30 st/kolli

ART. NR: 109028
50 CL PET

9,50

kr/flaska, exkl. pant
12 st/kolli

ART. NR: 109029
50 CL PET

9,50

Art. nr: 109032 FESTIS EKO HALLON
Art. nr: 109035 FESTIS EKO APELSINl
Art. nr: 109034 FESTIS EKO PÄRON

kr/flaska, exkl. pant
12 st/kolli

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Dryck
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A TASTE OF
BROOKLYN
UPPTÄCK VÅR

WEBBSHOP!
BROOKLYN LAGER

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

18,50 kr/flaska

BROOKLYN SPECIAL EFFECTS

Art nr: 106338
0.4%, 33 cl EG, 24 st/kolli

• Flera smarta funktioner
• Användarvänlig design
• Underlättar dina inköp
svenskcater.se

11,95 kr/flaska
THE SPIRIT OF PRAGUE

Art. nr 20907
STAROPRAMEN
5%, 50CL EG

17,50
kr/flaska
20 st/kolli

Art. nr 23961
STAROPRAMEN
NON ALCOHOLIC
0,5%, 33CL EG

11,50
kr/flaska
24 st/kolli
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DRICKBART
ERBJUDANDEN OCH NYHETER

FIREBALL, 70 CL, KAMPANJPRIS 209 KR, ARTNR: 97036, ARCUSSWEDEN.SE

Drickbart
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ABSOLUT SODA
ART. NR: 1050795

Vårt nya husvin är här!
La Strada Chardonnay 2020
46.95:-

46.95:-

46.95:-

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

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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Select
Apertivo

Select Apertivo är originalet från Venedig, Italien. Doften är kraftig
med antydan av tonic, citron och väldoftande oljor som kombineras
med färsk balsam, eukalyptus och mentholtoner. Smaken är
komplex och intensiv med bittra toner från rötter och bark.
Kryddsmaken tillsammans med tropiska undertoner går perfekt
ihop med citrussmaken.
Art. nr 70 CL: 109102 / 2309234201

Pris: 164,95 kr
Art. nr 300 CL: 109103 / 8524701

Pris: 945 kr
The original Venetian Spritz
- Select Spritz

TRENDRAPPORT

Fräscht med
RABARBER!
Säsongens rabarber passar perfekt även
på drinkmenyn. Koka egen rabarbersirap
och använd i fruktiga drinkar på gin, ljus
rom eller mousserande vin, gärna ihop med
citron, jordgubbar eller kryddor som vanilj,
kardemumma och rosmarin. Det går såklart
också att använda en gin, vodka eller likör
smaksatt med rabarber. Båda varianterna kan
garneras med färska strimlor av rabarberstjälk.
Nu finns även flera syrliga hantverksöl med
smak av rabarber, ofta med inslag av hallon,
ljust bröd och citrus. Prova gärna en av dem
ihop med juice i en trendig “beermosa”
till helgbrunchen.
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30%

Limoncello
di Capri
Söt och fruktig smak med tydlig karaktär av citroner
från Sorrento, inslag av citrusskal och örter.
Serveras väl kyld, eller används som drinkingrediens i
en klassisk Limoncello di Tonic.
Art. nr: 65214

Pris: 159,95 kr

Capri di Tonic
• 1 del Limoncello di Capri
• 4 delar tonicvatten
• Mynta, citron & massor av is
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LILY BOLLINGER
AWARD
tävlingen för Sveriges bästa
kvinnliga sommelierer

När Lily i november 1923 gifte sig med Jacques
Bollinger omfamnade hon familjens champagne och
vingård med vördnad och passion. Inte kunde hon
väl då ana att hennes insatser för vinhuset skulle ta
plats i historien eller att ännu en kvinnlig sommelier nu, nästan hundra år senare, snart ska belönas
med en titel i hennes namn.
Lily Bollinger Award instiftades 2002
av Bollinger och Arvid Nordquist för
att uppmuntra kvinnligt tävlingssommellerie. Namnet hedrar den legendariska champagneänkan Elisabeth
“Lily” Bollinger som under många
decennier var en lysande ambassadör, inte bara för Bollinger utan också
för hela distriktet. När hennes man
oväntat gick bort 1941 tog hon utan
tvekan över vinhuset. Idag benämns
hon som en av Champagnes stora
kvinnor som på en mansdominerad
arena lyckades att både driva och
utveckla sin verksamhet.
HÖG STATUS
Tävlingen är en av de mest omskrivna
och respekterade i Sverige. Svårighetsgraden är i nivå med internationella sommeliertävlingar och juryn
består av rutinerade branschpersoner.
I år tar Emma Ziemann över som
tävlingsledare.
– Det är fint att denna tävling kan
samla kvinnor med olika karaktärer,
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låta dem få vara sig
själva och prestera
utefter det. Att Arvid
Nordquist vill arbeta vidare
med den i framtiden känns
väldigt roligt, säger hon.
Deltagarna kan vara allt från färska
studenter till konnässörer med
gedigen erfarenhet. Det som förenar
dem är passion för yrket och en hög
kunskapsnivå.
– Kunskap kan komma från olika
håll, ny från böcker och gammal
från rutin. Vi vill gärna ha med hela
spannet av deltagare. Dels för att de
ska kunna lära av varandra, men också
för att de ska kunna skaffa sig ett bra
nätverk i branschen, säger Emma.
FRÅN KUNSKAP TILL SERVICE
Uttagning och final är uppbyggda i
tre delar - ett teoriavsnitt, en blindprovning och ett praktiskt moment.
Uttagningstävlingen sker med jury
men utan publik.

EMMA ZIEMANN
Yrke: Sommelier
Bakgrund: Har arbetat i
restaurangbranschen sedan
tonåren, senaste åren på några
av Göteborgs stjärnkrogar. Har
tävlat sedan 2014 och vann Lily
Bollinger Award 2016, på hennes
CV finns också bland annat
Årets servitör 2017, vinst i
Sommelier-SM 2018, och en
plats i Svenska Sommelierlandslaget - Swesomm.
Aktuell: 2021 tar hon över som
tävlingsledare för Lily Bollinger
Award.

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden.

– Det är en bra chans att träna på att
tävla. Här får man möjlighet att testa
på och lära sig mer om tävlande i en
säker miljö, säger Emma.
Under finalen genomförs de teoretiska
delarna dag ett och de praktiska
momenten inför publik dag två.
Teoriprovet är omfattande och rör
hela vinvärlden, men också öl, cider,
sprit, kaffe och vatten.
– Som sommelier måste man ha koll
på alla typer av drycker och hur
man kombinerar dem med mat, ost
och choklad, konstaterar hon.
Blindprovet handlar främst om att
kunna beskriva produkten och vad
den kan serveras till. Det praktiska
momentet kan till exempel handla
om att dekantera, servera mousserande eller ge rekommendationer.
Proven testar inte bara nivån på
deltagarnas kunskaper utan också
hur de kan omsätta dem och ge god
service, alla delar är lika viktiga.

SKJUTS I KARRIÄREN
Vinnaren får en utbildningsresa till
det anrika champagnehuset Bollinger
och en Stålhästen-cykel. Den är en
symbol för Lily som alltid tog sig
runt och bevakade sin vingård på
två hjul. Men det som gett mest
skjuts i karriären för många svenska
kvinnliga sommelierer är den
välrenommerade titeln ”Årets Lily
Bollinger”.

SÖK TILL UTTAGNINGSTÄVLINGEN!
Är du Sveriges bästa kvinnliga
sommelier? Anmäl dig till Lily
Bollinger Award senast 3 maj på
lilybollingeraward.se

– Det är väldigt meriterande bara
att ha deltagit i tävlingen. Det visar
att du är någon som vågar satsa, är
stresstålig, besitter stora kunskaper
och gärna visar upp dem, säger
Emma.
Tidigare deltagare i Lily Bollinger
Award hörs och syns ofta i media.
– Man klassas direkt som expert på
sitt område och kan bli tillfrågad om
att ge både tips och intervjuer. För
att kunna axla denna nya roll får de
tre finalisterna också en grundläggande medieträning, avslutar hon.

"I drink it when I’m happy and when I’m sad.
Sometimes I drink it when I’m alone.
When I have company I consider it obligatory.
I trifle with it if I’m not hungry and I drink it when I am.
Otherwise I never touch it, unless I’m thirsty."
Madame Jacques Bollinger
London Daily Mail, October 17th 1961

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

21,5 :-

1
1180 :-

KAMPANJP ER IOD: V.14-17 2 021

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

KAMPANJP ERIOD: V.14-17 2 021
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Drickbart
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24,95
kr/flaska

13,95
kr/flaska

Art nr:
83151
82776

Produkt
Singha 5 % 33 cl EG
Singha 5 % 63 cl EG

Antal/kolli
24 st
12 st

N
Y
H
ET
!

Funktionsvatten signerat naturen

Sleek Can
33 cl, 20 st/kolli

11,50
kr/burk
exkl. pant

RAMLÖSA BALANS

Art. nr: 109024

RAMLÖSA FOKUS

Art. nr: 109026

RAMLÖSA VITAMIN

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Art. nr: 109027
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DET ÄR GRILLSÄSONG
ÅRET RUNT!

ART N R .

PR ODU KT

4541
200605
200640
200644
200642
101998
101999

Bourbon BBQ Sauce
BBQ Glaze Pineapple Jalapeño
BBQ Glaze Chipotle
BBQ Sauce Original American Style
BBQ Sauce Sweet Chipotle
BBQ Glaze Mango Jalapeño
Sriacha Sauce

SANTAMARIAFOODSERVICE.SE
Santa Maria är en del av Paulig Group, där bland annat Risenta och Gold & Green ingår.

PRIS

78,95 kr
79,95 kr
88,95 kr
88,95 kr
88,95 kr
88,95 kr
65,95 kr

5-21 KEGES • Produktion: Howdoyoudo Reklambyrå

Det har aldrig varit enklare att servera
smaken av grillat. Våra squeezeflaskor
kommer med mer barbecuesmak, de är
mindre och lättare att hantera. De gör
det helt enkelt enklare för dig att sätta
grillsmakerna som gjort det stora landet
i väst till BBQ-landet nummer ett!

