
Upptäck vår webshop på svenskcater.se

VECKA 27-30  
5 JULI – 1 AUGUSTI 

ERBJUDANDEN & SÄSONGSVAROR  

DIN LOKALA MATGROSSIST

Temainlaga:

VEGO

Vegobullar ärta
art.nr. 103460
Fryst, 10 g, 3 kg

lev.art.nr. 454070477 
X-PRIS 284.85/KG

9495
/KRT



Priserna gäller endast under kampanjperioden. 
Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning och tryckfel.  
Alla priser är exkl. moms och pant. 
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Välkommen till din  
lokala matgrossist!
Svensk Cater är en av landets ledande grossister 
för uteätarmarknaden. Från Luleå i norr till Malmö 
i söder har vi 16 lokala lager och ett nära samarbete 
med Keges på Gotland. Alla har de ett noga utvalt 
sortiment för att passa den lokala marknadens behov. 
Ett starkt lokalt engagemang är vårt signum. 
 Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter från 
internationellt kända varumärken i kombination med 
produkter från lokala producenter.  
På svenskcater.se hittar du aktuella 
erbjudanden, vår webbutik och 
vilka lokala producenter ditt 
lokala lager samarbetar med. 
Hör gärna av dig om du har 
frågor eller önskemål.

www.svenskcater.se

Månadens  
Svensk Cater-profil
– lär känna våra medarbetare

Fredrik Dahlström, 
lagerarbetare, Nordströms, 
Ängelholm
Vad gör du en vanlig arbetsdag?
Två dagar i veckan plockar jag varor till Max restau-
ranger i vårt område. Resterande tre dagar plockar jag 
varor till våra andra kontor ute i landet. Främst blir 
det produkter från Nordströms, vår egen köttproduk-
tion, men det kan också bli en del varor från andra 
leverantörer som vi har på lager. Vid behov rycker jag 
också in och hjälper till att packa upp leveranser.

Vad är det bästa med ditt arbete?
Variationen, det blir aldrig enformigt även om det är 
samma kunder. Har varit på denna arbetsplats i tolv 
år och trivs bra. Vi har en väldigt god gemenskap, 
många är i samma ålder och har arbetat här länge, så 
vi känner varandra bra.

Nämn något du gör på fritiden?
Jag är väldigt glad i sport, främst fotboll. Håller  
på Liverpool FC och brukar i normala fall resa dit  
och kolla på matcher ett par gånger om året. Just  
resor är ett annat intresse jag hoppas kunna  
återuppta snart, då lockar till exempel Australien,  
Nya Zeeland och Thailand.

Favoritmat?
Min egen köttfärssås med bland annat bacon, svamp 
och grädde, den är jag stolt över.

EXTRA

 KLIPP



merxteam.com

Stilren, funktionell, 
svensk design. 

Rejäla och tåliga produkter 
som klarar det höga tempot 
och den tuffa vardagen i ett 

professionellt kök. 

1. Vinglas
 36 cl 40 kr 
 96097 (ord. pris 52 kr)

3. Drinkglas
 31 cl 26 kr 
 96095 (ord. pris 35 kr)

5. Ölglas
 50 cl 22 kr 
 95724 (ord. pris 31 kr)

7. Martiniglas
 30 cl 37 kr 
 101767 (ord. pris 49 kr)

2. Drinkglas
 26 cl 23 kr 
 96093 (ord. pris 31 kr)

4. Shotglas
 4,5 cl 12 kr 
 96091 (ord. pris 16 kr)

6. Ölglas
 58 cl 43 kr 
 30996 (ord. pris 56 kr)

8. Champagneglas
 18 cl 42 kr 
 96096 (ord. pris 53 kr)

6.5.4. 7. 8.

3.

2.

1.

Hållbara 
plastglas i 

BPA-fri  
Tritan



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30Non-food

Hamburgare förstekt, 90g  
2x2,52 kg/krt
Art 21106/7142

Hamburgare förstekt, 130g 
2x2,6 kg/krt
Art 21106/7143

8495
/kg

14495
/kg

Restaurangbacon, skivat, lättstekt
2x1,5 kg/krt
Art 4227/368014

Läs mer om våra produkter på www.atriafoodservice.se

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

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

Fläskfilé persilje- och vitlöks-
marinerad, skivad 5mm, sous vide
4x ca 2 kg/krt
Art 12306/7122

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

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

5495
/kg

8995
/kg

13495
/kg

11495
/kg

12995
/kg

8495
/kg
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 Kaffebägare lines 
art.nr. 73102
24 cl
lev.art.nr. 133320 

1795
/RÖR

Skål bagasse 
art.nr. 107237
Rund brun, 1000 ml
lev.art.nr. 
1999901915 

7295
/PKT

Lock t skål bagasse 
art.nr. 107238
700/1000 ml
lev.art.nr. 
1999901916 

9895
/PKT

Kolsyrepatron iSi 
art.nr. 94334
50 st
lev.art.nr. 745  
x-pris 315.00/PKT

630
/ST

AL-TRADING
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30 Kött & chark

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

20895
/KG

Innanlår baby topside 
art.nr. 104677
Fryst, ca 1 kg, 
Brasilien
lev.art.nr. 8245 

8695
/KG

 TriTip 
art.nr. 110330
Färsk, ca 1,2 kg,  
Irland
lev.art.nr. 5022 

10995
/KG

 Tomahawk 
art.nr. 103716
Fryst, skivad,  
ca 1 kg, Tyskland
lev.art.nr. 2297 

19995
/KG

5

Oxfilé 3/4 
art.nr. 1584
Fryst, 1,5 kg, EU
lev.art.nr. 8053 

9995
/KG



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30Kött & chark

SCAN  
KARRÉBURGARE 113 G 
36 st, 4,068 kg/krt.
Scan art nr: 298375
SC art nr: 108484

GRYMT JUICY
BURGERS!

NYHET

Säg cheese! Den första cheeseburgaren ska ha sett dagens ljus i USA 
på 1920-talet. Än idag ser receptet ungefär likadant ut, med en eller 
flera välstekta hamburgare i bröd, och toppings som sallad, tomat, 

lök, pickles, bacon, majonnäs, ketchup och senap – men ostarna kan 
variera. Vanligast är en mild, krämig ost som vår cheddar, prästost eller 

hamburgerosten Sara. Ett enkelt, spännande och smakrikt sätt att  
variera hamburgermenyn.

7395 
KR/KG
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30 Kött & chark

 

ARLA® PRO LAGRAD 
CHEDDAR SKIVAD 
OST 35% 
Arla art nr: 797847
SC art nr: 109196

ARLA® PRO SARA  
HAMBURGEROST  
SKIVAD 26 % 
Arla art nr: 88075
SC art nr: 99735

9995 
KR/PKT

ARLA® PRO CHEDDAR 
SKIVAD OST 35% 
Arla art nr: 27544
SC art nr: 85091

8195 
KR/PKT

SCAN HAMBURGARE  
HÖGREV 150  G  
24 st, 3,6 kg/krt.
Scan art nr: 298371
SC art nr: 86478

10295 
KR/KG

SCAN KÄLLARRÖKT 
BACONSIDA  
Svensk Rapsgris®   
3 st, 6 kg/krt.
Scan art nr: 676595
SC art nr: 82597

10995 
KR/KG

SCAN  
HAMBURGARE 150  G  
24 st, 3,6 kg/krt.
Scan art nr: 298364
SC art nr: 21143

SCAN  
HAMBURGARE 200  G  
18 st, 3,6 kg/krt.
Scan art nr: 298372
SC art nr: 21145

SCAN  
HAMBURGARE 90 G 
48 st, 4,32 kg/krt.
Scan art nr: 298369
SC art nr: 21142

7695 
KR/KG

7495 
KR/KG

7495 
KR/KG

8595 
KR/PKT

ARLA® KO PRÄSTOST 
SKIVAD 31% 
Arla art nr: 701471
SC art nr: 47326

9995 
KR/PKT

arla.sehkscanfoodservice.se
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30Kött & chark
Entrecôte 
art.nr. 34733
Fryst, ung rosékalv, 
1 kg, Holland
lev.art.nr. 3571 

13995
/KG

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

14995
/KG

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

12995
/KG

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

7495
/KG

 Lammfärs 
art.nr. 107831
Fryst, 1 kg, Nya 
Zeeland
lev.art.nr. 1391 

11995
/PKT

Lammgrytbitar 
art.nr. 107832
Fryst,  2,5 kg, 
nya Zeeland
lev.art.nr. 1394 

37488
/PKT

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

20995
/KG

www.norvida.sewww.norvida.se

NATURKÖTT® NÖT – 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.

Biff m kappa | EntrecotE | Oxfile, 1,8 +
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Veggie bacon
6 x 300 g
80007099
SC art nr.: 108575

35,95/pkt

Bacon mediumstekt
Urstekningsgrad: 57 %
6 x 500 g
80006031
SC art nr.: 95753

94,95/pkt

Baconflakes stekta  
Urstekningsgrad: 57 %
6 x 500 g
80006655
SC art nr.: 100863

69,95/pkt

Vårt förstekta 
bacon är saltat, 

torkat och bokveds-
rökt innan vi 

steker det

Vårt 
Veggie Bacon 

är 100% växtbaserat, 
gjort på ärt- och
potatisprotein 
och naturligt 
bokvedsrökt

Bacon
Tulip är Baconspecialisten sedan 1912. 

Vårt mål är att producera en variation av bacon, 
så att det finns något för alla.



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30 Kött & chark

Veggie bacon
6 x 300 g
80007099
SC art nr.: 108575

35,95/pkt

Bacon mediumstekt
Urstekningsgrad: 57 %
6 x 500 g
80006031
SC art nr.: 95753

94,95/pkt

Baconflakes stekta  
Urstekningsgrad: 57 %
6 x 500 g
80006655
SC art nr.: 100863

69,95/pkt

Vårt förstekta 
bacon är saltat, 

torkat och bokveds-
rökt innan vi 

steker det

Vårt 
Veggie Bacon 

är 100% växtbaserat, 
gjort på ärt- och
potatisprotein 
och naturligt 
bokvedsrökt

Bacon
Tulip är Baconspecialisten sedan 1912. 

Vårt mål är att producera en variation av bacon, 
så att det finns något för alla.

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

7995
/KG

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

9995
/KG

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

9995
/KG

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

9995
/KG

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

9995
/KG

Svenskt

Svenskt

11



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30Kött & chark

Bratwurst 
art.nr. 4090
Färsk, 150 g, 
ca 2,5 kg
lev.art.nr. 7095 

6495
/KG

 Chorizo 
art.nr. 5784
Färsk, grov, 150 g,  
ca 2,5 kg
lev.art.nr. 7096 

6295
/KG

Revben 
art.nr. 63093
Fryst, Iberico, tunna, 
ca 1 kg, Spanien
lev.art.nr. 5340 

9995
/KG

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

7995
/KG

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

7995
/KG

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

6495
/KG

Naturell

Hickory

Grillkorv 
art.nr. 4137
Fryst, 9x15x70 g
lev.art.nr. 4442  
x-pris 405.88/KRT

4295
/KG

12



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30 Kött & chark

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

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

20795 
/ pås

10595 
/ pås

Kycklingspett 
Tikka

Kycklingspett  
Yakitori

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

 Lunchkorv 
art.nr. 4377
Fryst, 48x140 g
lev.art.nr. 4444  
x-pris 328.95/KRT

4895
/KG

 Kabanoss 
art.nr. 7100
Färsk, 16x150 g,  
ca 7 kg
lev.art.nr. 7099 

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

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30Fågel

www.guldfageln.se/foodservice

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

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

96,95
kr/kg

KYCKLINGSPETT, GRILLADE, 
GRILLKRYDDA
Fryst, ätklart 2 x 2,5 kg/krt.
Art nr: 2616, SC Art nr: 5631
Pris/krt: 529,75 kr 

105,95
kr/kg

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

85,95
kr/kg

SALLADSKYCKLING, GRILLAD, TÄRNAD
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 26453, SC Art nr: 105116
Pris/krt: 569,70 kr 
Pris/påse: 189,90 kr

94,95
kr/kg

Nu går det även att 
köpa vår sallads-
kyckling per påse!

En av sommarens populära sallader - 
klassisk Ceasarsallad. Perfekt med 
vår grillade tärnade salladskyckling!

Guldfågeln_SvenskCaterP7_2021_180x254mm.indd   1Guldfågeln_SvenskCaterP7_2021_180x254mm.indd   1 2021-04-14   14:52:422021-04-14   14:52:42
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MSC-C-50132
Fisk och skaldjur med  
detta märke kommer  

från ett MSC-certifierat  
hållbart fiske.  

www.msc.org/se

9495
/kg

KLASSISK VITFISK!

TÅNGPÄRLOR, CITRON
Gjord av tång, Plastburk 250 g
Art. nr: 8270, SC art nr: 74928

5295
/burk

KUMMELRYGG MED SKINN, MSC
Benfri, styckfryst, 120-160 g/st 
5 kg/krt, 474:75 /krt
Art. nr: 7286, SC art nr: 106091

BLÅMUSSLOR I SKAL, CHILE, ASC
9216 - Kokta, vacuumpackade, 50-70/kg 
5x1 kg/krt
Art. nr: 9216, SC art nr: 110082

4195
/kg

22495
/kg

BUFFÉSKUREN

SOJA- & MISOGRAVAD LAX
945 - Utan skinn, 1,5-2,0 kg/st 
ca 11 kg/krt
Art. nr: 945, SC art nr: 96021

TORSKFILÉ, MSC
Benfri, styckfryst, 125-250 g/st 
5 kg/krt, 479:75 /krt
Art. nr: 212, SC art nr: 87308

9595
/kg

GOMA WAKAME
Fryst sjögrässallad 
4x1 kg/krt, 359:80 /krt
Art. nr: 21050, SC art nr: 5827

8995
/kg

TORSKRYGG MED SKINN, MSC
Benfri, styckfryst, 160-180 g/st 
5 kg/krt, 599:75 /krt
Art. nr: 2129, SC art nr: 35740

11995
/kg

TORSKRYGG, MSC
Skinn- och benfri, styckfryst, 80-130 g/st 
5 kg/krt, 584:75 /krt
Art. nr: 222, SC art nr: 89321

11695
/kg

HELT VEGETARISK



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 7  KEGES | kampanjveckor 27-30

Obs! Dessa erbjudanden gäller endast vid köp i vår 
webbshop och kan inte beställas via din lokala säljare.

Gör smarta klipp bland våra

WEBBUNIKA  
ERBJUDANDEN

UPPTÄCK 
svenskcater.se

™ ™

 Ryggbiff 4+ m Kappa 
art.nr. 110331
Fryst, dragen, 
ca 4 kg, EU
lev.art.nr. 72290 

6495
/KG

Oxfilé  1,4+ 
art.nr. 1584
Fryst, 1,4 kg, EU
lev.art.nr. 8053 

9995
/KG
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30
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 Mockaruta 
art.nr. 94645
Fryst, skuren, 
låglaktos, 15 bitar, 1 kg
lev.art.nr. 8109561  
x-pris 89.25/PKT

595
/ST

 Black gold  5,5 % 
art.nr. 110317
24x33 cl
lev.art.nr. 24883  
x-pris 262.80/KRT

1095
/ST

 Hel grillkyckling 
art.nr. 106301
Fryst, ca 1 kg
lev.art.nr. 2860  
x-pris 349.30/KRT

2495
/KG



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30Frukt, grönt & vegetariskt

 Southern style burger 
art.nr. 107517
Fryst, quorn, 
63 g, 5x1 kg
lev.art.nr. A02605  
x-pris 419.75/KRT

8395
/KG

Southern fried bites 
art.nr. 107513
Fryst, quorn, 2 kg
lev.art.nr. A04023  
x-pris 187.90/PÅS

9395
/KG

Nuggets vegan 
art.nr. 107521
Fryst, quorn, 
20 g, 2 kg
lev.art.nr. A04437  
x-pris 179.90/PÅS

8995
/KG

Quornfilé sprödbakad 
art.nr. 107514
Fryst, 75 g, 1 kg
lev.art.nr. A01019 

9395
/KG

Quornfärs 
art.nr. 107512
Fryst, 1 kg
lev.art.nr. A03766  

8595
/PÅS

18



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30 Frukt, grönt & vegetariskt

Sushi cake är en tårta gjord på klassiska 
sushiråvaror som packats i en rund form. Kan också 
göras som bakelser. Sushiris, gärna blandat med 
svarta sesamfrön, varvas med lager av till exempel 
lax, rom, tonfisk, avokado, omelett, gurka, crabsticks, 
salladslök, majonnäs, sriracha, soja, wasabi, färskost, 
noriark och shiso ( japansk bladmynta). De utvalda 
ingredienserna läggs i tunna skikt eller blandas till 
en krämig röra. Tårtan dekoreras vackert, gärna med 
laxrosor, utstansade blommor eller små sushibitar. 
Roligt alternativ som är perfekt för avhämtning, 
catering och inte minst sociala media.

Får det lov att vara en
TÅRTBIT MED 
SUSHI?

19

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

Läs mer om våra produkter på www.atriafoodservice.se

BÖNMIX
5x1 kg/krt
Art 42623/1978

4095

MANGO/JALAPEÑO 
GLAZE
2,5 liter/dunk
Art 67036/71015

13375

ETHs BLUES SAUCE
2,5 liter/dunk
Art 67079/65310

18375
/dunk /dunk/kg
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30Frukt, grönt & vegetariskt

Guacamole Frumaco 
art.nr. 94540
500 g
lev.art.nr. 
1000006685 

4250
/BURK

 Onion rings 
art.nr. 101172
Fryst, spicy, 1 kg
lev.art.nr. 
1000008023 

6395
/PÅS

 Potatisgratäng 
art.nr. 49036
2 kg
lev.art.nr. 135383 

5995
/PÅS

Pommes Crispers 
art.nr. 82751
Fryst, 4x2,5 kg
lev.art.nr. 
1000006742  
x-pris 205.00/KRT

2050
/KG
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Vegoskinkfärs 
3 kg.
art nr 108153  
251:85/ kart 
83:95/kg

Formbar Vegofärs 
3 kg.
art nr 86554 
239:85/ kart 
79:95/kg 

Formbar Vegofärs 
Ärta 3 kg.  
art nr 103459 
281:85/ kart 
93:95/kg 

Vegofärs 
3 kg.
art nr 74568  
233:85/ kart 
77:95/kg  

VEGObitar 
3 kg ca 1300 st à 2,3 g
art nr 74570 
290:85/ kart 
96:95/kg 

pantone: 7729 C

För fler produkter, recept & inspiration  
klicka in på vår hemsida orklafoodsolutions.se

LAGA FRÅN 
GRUNDEN, 
SMAKSÄTT 
& FORMA 

SJÄLV

Med Anamma® har du ett brett sortiment av 
veganska produkter att variera din meny med 
samt göra den mer hållbar.   
Kreera fritt mellan traditionella rätter och 
smaker, till mer världsinspierande kreationer - 
släpp loss fantasin bara. Anamma® erbjuder allt 
från Vegofärser  som du formar och kryddar 
själv, till goda färdiga vegoalternativ såsom 
Chorizo och Bullar. En bra grund till din  
hållbara meny alltså.   
Att alla produkter från Anamma® är gluten-,  
ägg- och mjölkfria ser vi som en självklarhet!

 VEGANSKT SÅKLART!

Mer grönt &  
hållbart på menyn!

LÅT ALLA  
NJUTA AV EN  
GOD BURGARE

Vegochorizo 
3 kg. ca 40 st à 75 g
art nr 95163 
248:85/ kart 
82:95/kg 

Vegobullar 
3 kg ca 300 st à 10 g
art nr 60953 
248:85/ kart 
82:95/kg 

VEGOKORV 
3 kg ca 50 st à 60 g
art nr 60952 
248:85/ kart 
82:95/kg 

pulled vego 
3 kg
art nr 78717 
305:85/ kart 
101:95/kg 

vegoburgare 100 g 
3 kg. ca 30 st à 100 g
art nr 85176 
251:85/ kart 
83:95/kg 

NYHET!

Läs mer om senaste  
nyheten Vegoskinkfärs  

- scanna QR-koden



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30Frukt, grönt & vegetariskt

Veggie skivor 
art.nr. 106649
Cheddar, 8x200 g
lev.art.nr. 34248 

2795
/PKT

 Veggie riven 
art.nr. 108476
Mozzarella, 10x150 g
lev.art.nr. 34276 

1895
/PÅS

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

4995
/PÅS

 Italienska 
grillgrönsaker 
art.nr. 60996
Fryst, aubergin, 
zucchini, potatis, 
paprika, lök, 1 kg
lev.art.nr. MTE310 

4595
/PÅS
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30 Kolonial

109495
Extra 

jungfruolivolja 
Classico

 5 l

72.95/liter

9391
Körsbärs-

tomater lätt 
soltorkade

950 g

141.95/burk

12526
Soltorkade 

tomater 
strimlade

1,5 kg

164.95/burk

102576
Crème av 

svamp med 
tryffel
530 g

61.95/burk

72523
Matvete 
Durum 
EKO

2,6 kg

40.95/burk

41801
Olivmix grekisk 

urkärnad
 PET

3,3 kg

138.95/burk

102575
Crème av 

kronärtskockor

530 g

57.95/burk

8320
Pesto
PET

1,5 kg

198.95/burk

WWW.DILUCAFOODSERVICE.SE

Art.nr Artikel Pris
23806 Johnny’s® Senap Sötstark, 1kg 39,95 kr/st
26356 Johnny’s® Senap Original, 900 g 28,95 kr/st
26355 Johnny’s® Ketchup Original, 950 g 22,95 kr/st
26358 Johnny’s® Hamburgerdressing, 850 g 31,95 kr/st

För kontakt:

Telefonnr: 08-725 14 00
It´s all about big flavours

favoritE toppings
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Med ett helt nytt matkoncept ”Handy Bites”  
hjälper vi dig att skapa lönsamhet i sommar.

Tips och inspiration hittar du på: 
santamariaworld.com/se/foodservice

ART NR. PRODUKT  PRIS

1232 VeteTortilla  8” 28,95/krt   37021  
37021 Guacamole 108,95/st 
50134 Chunky Salsa, medium  45,95/st
61088 Tortilla Chips, Cheese  22,95/pkt 
62056 Tortilla Chips, Chili  22,95/pkt
95756 Pulled Oats Vegofärs Naturell, fryst 196,95/krt

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

ENKELT, BÄRBART, HÅLLBART.
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Vego

Lantmännen inspirerar –
The bread is your canvas!

Grönare Tex Mex!

Experten tipsar 
om Quorn!

Open New 
Doors Bahnhof 
serverar växtbaserat för alla

T E M A



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

OPEN NEW DOORS BAHNHOF SERVER AR

VÄXTBASERAT SOM 
PASSAR ALLA

Erika Frost drev tidigare raw food- 
restaurang i Göteborg men ville 
tillsammans med maken Jonas Frost 
hitta ett ställe utanför stan där de 
kunde bo och driva verksamhet. På 
väg hem från ett ratat objekt hittade de 
Sya stationshus på nätet och lyckades 
få komma på visning samma dag. 

– När vi svängde in på gårdsplanen 
visste vi båda att det var här vi skulle 
vara, berättar Jonas. 

I början undrade många hur det 
skulle gå att öppna en växtbaserad 
restaurang i en liten by långt från stora 
städer. Parets entreprenörsanda lockade 
lokalpressen som gav dem mycket 
publicitet. Det väckte nyfikenheten hos 
många och sedan dess har gästerna 
bara blivit fler. Numera reser människor 
hit från både Stockholm och Göteborg 
bara för att äta på Open New Doors 
Bahnhof, speciellt under sommaren. 

– Våra gäster är allt från unga vuxna 
till pensionärer, de flesta är varken 
veganer eller vegetarianer. De bara 
gillar vår mat, säger han. 

GOTT OCH VÄLLAGAT
Maten lagas så ofta som möjligt på 
lokalt odlade råvaror. Menyn byts ut 
varje vecka men kan innehålla vackra 
smörrebröd, bowls med asiatiska 
smaker, pannkakor med matiga fyll-
ningar och fräscha potatissallader med 
ärttempeh, Vintertid serveras också 
varma soppor och kryddiga grytor. 

– Vi arbetar alltid med höga 
smaker och använder tongivande 
kryddor för att skapa en bra mat-
upplevelse, säger Jonas.

Bland bakverken syns färgglada 
punschrullar, kardemummabullar, 
raw-tårtor och chokladkakor med 
frosting, speciellt uppskattade är 

deras semlor som får en lång säsong.

ÖPPNAT EGET BAGERI
Jonas berättar att de länge velat 
utöka verksamheten. För att avlasta 
köket har de nu öppnat ett bageri. 

– Intill vårt stationshus ligger en 
gammal smedja, den har vi byggt 
om till bageri med en liten butik, 
säger han. De har också anställt en 
fransk bagare som ska hjälpa dem att 
komma igång och lära dem att baka 
i större volymer. Precis som tidigare 
kommer det att erbjudas bröd, bullar, 
småkakor och tårtor, men också 
franska bakverk som croissanter och 
pain au chocolat. 

– Denna satsning gör att folk kan 
svänga förbi och köpa med sig något 
gott, men det ger oss också möjlighet 
att medverka i REKO-ringar under 
lågsäsong, avslutar Jonas.

Sedan 2018 ligger Open New Doors Bahnhof i ett gammalt stationshus i byn Sya, 
strax utanför Mjölby. I det kombinerade caféet och restaurangen serveras läckra 
bakverk och vällagad mat. Enligt menyn är allt ”100% växtbaserat, ekologiskt och 

jäkligt gott”, ett koncept som blivit succé. 

- Någonstans i Sverige -

Upptäck vår webshop på svenskcater.se26

TEMA • VEGO
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

 Grosshandlarn nr. 12 | Kampanjveckor 49-52 FESTLIGT NYÅRSFIRANDE

Fråga dig inte vad veganer vill ha. Tänk bredare 
och på just din målgrupp. Vilka växtbaserade rätter 
kan locka allätare? Vad gillar era stamgäster? Vad 
skulle du själv vilja se på en meny?  

Gör det enkelt. Använd riktigt bra råvaror. Ta fram 
en enkel men attraktiv rätt som kan beställas av 
många. Tillaga den med samma finess som andra 
rätter på menyn. Det får gärna vara något som är 
unikt och som kan locka gäster att besöka just er. 

Var generös med fett och kryddor. Växtbaserad 
mat har ofta en naturligt låg fetthalt, men eftersom 
fett är en smakbärare är det viktigt att tillsätta för 
att få ett bra slutresultat. Våga också krydda så att 
maten får en tydlig smak. 

JONAS TRE TIPS 
för dig som vill servera 
mer växtbaserat.

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

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

BROCCOLIMEDALJONG
Ca 67 x 60 g / 4 kg 
art.nr 9042 51,95 kr/kg

VEGETARISK COUSCOUSPYTT, VEGAN
6 kg 
art.nr 9053 46,95 kr/kg

GREKISK BULGURPYTT
6 kg 
art.nr 12137 64,95 kr/kg

10 portioner
1,2 kg Broccolimedaljong
1 st Gul lök
Vitlök
150 g Svarta oliver
2 st Stora tomater
400 g Körsbärstomater
2 tsk Socker
1 tsk Färsk basilika
1 dl Olivolja
1 st Gurka
600 g Pastasnäckor

Hacka lök, vitlök och tomater. Fräs löken i olja, 
tillsätt vitlöken och fräs lite till. Tillsätt sedan 
oliver, basilika och tomaterna. Fräs tills tomaterna 
har blivit mjuka. Häll i körsbärstomaterna och 
låt koka i cirka 30 minuter. Smaka av med salt 
och peppar. Tillaga broccolimedaljong enligt 
anvisning på förpackningen. Koka pastan och 
blanda sedan denna med tomatsåsen.
Servera broccolimedaljongen med pastan, 
tomatsåsen och hyvlad gurka.

Tips! Toppa gärna rätten med riven parmesan.

 Recepten och hela 
sortimentet hittar du alltid 
på findusfoodservices.se

COUSCOUSPYTT MED SALLAD & OLIVER

SELLERISTICKS MED BULGURPYTT & BÖNSÅS

0,3
CO2e

+++

0,2
CO2e

+++0,4
CO2e

+++

Recept!

 Recepten och hela 
sortimentet hittar du alltid 
på findusfoodservices.se

DET NYA SÄTTET ATT ÄTA GRÖNT
GREEN CUISINE

BROCCOLIMEDALJONG
MED PASTA & TOMAT

ICE DREAM 
SALTKARAMELL
med hasselnötter och vaniljrostade päron

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Vaniljrostade päron, 
hassel nöts kola och krämig 
SaltKaramell glass gjord på 
kokos grädde. En vegansk 
dessert som alla kommer älska!

Ingredienser (10 personer)
20 glasskulor Ice Dream SaltKaramell
10 st päron
2 st vaniljstänger
3,5 dl lönnsirap
2,5 dl hasselnötter
125 g veganskt margarin

Gör så här
Skala och kärna ur päronen. Dela dem på 
hälften och lägg på en plåt.

Dela vaniljstängerna och skrapa ur vanilj-
fröna, blanda dem med lönnsirap och häll 
över päronen.

Dela upp margarinet i små bitar och lägg 
på plåten. Hacka hasselnötterna och strö 
över på plåten. Rosta i ugnen på 225°C 
i cirka 15 min.

Lägg upp två päronhalvor och två glass-
kulor på varje tallrik. Toppa med vanilj- 
och hasselnötskola.

Prova också vår supergoda

Ice Dream SaltKaramell
art.nr. 93830 
5 l
lev.art.nr.  10752   
x-pris  264 .75 / TRÅG 

5295
/ L

Ice Dream NötChoklad
art.nr. 102451 
5 l
lev.art.nr. 10753  
x-pris  264 .75 / TRÅG

5295
/ L
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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

BROCCOLIMEDALJONG
Ca 67 x 60 g / 4 kg 
art.nr 9042 51,95 kr/kg

VEGETARISK COUSCOUSPYTT, VEGAN
6 kg 
art.nr 9053 46,95 kr/kg

GREKISK BULGURPYTT
6 kg 
art.nr 12137 64,95 kr/kg

10 portioner
1,2 kg Broccolimedaljong
1 st Gul lök
Vitlök
150 g Svarta oliver
2 st Stora tomater
400 g Körsbärstomater
2 tsk Socker
1 tsk Färsk basilika
1 dl Olivolja
1 st Gurka
600 g Pastasnäckor

Hacka lök, vitlök och tomater. Fräs löken i olja, 
tillsätt vitlöken och fräs lite till. Tillsätt sedan 
oliver, basilika och tomaterna. Fräs tills tomaterna 
har blivit mjuka. Häll i körsbärstomaterna och 
låt koka i cirka 30 minuter. Smaka av med salt 
och peppar. Tillaga broccolimedaljong enligt 
anvisning på förpackningen. Koka pastan och 
blanda sedan denna med tomatsåsen.
Servera broccolimedaljongen med pastan, 
tomatsåsen och hyvlad gurka.

Tips! Toppa gärna rätten med riven parmesan.

 Recepten och hela 
sortimentet hittar du alltid 
på findusfoodservices.se

COUSCOUSPYTT MED SALLAD & OLIVER

SELLERISTICKS MED BULGURPYTT & BÖNSÅS

0,3
CO2e

+++

0,2
CO2e

+++0,4
CO2e

+++

Recept!

DET NYA SÄTTET ATT ÄTA GRÖNT
GREEN CUISINE

BROCCOLIMEDALJONG
MED PASTA & TOMAT
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Flatbread
100 g vatten
5 g torrjäst
300 g turkisk yoghurt
150 g durumvetemjöl
220 g vetemjöl
1 msk olivolja
10 g salt
 
Värm vattnet till 37°C, tillsätt torrjästen 
och låt jäsa i 5 minuter. Tillsätt resten av 
ingredienserna och rör om. Täck skålen 
med en duk och låt degen jäsa en timma. 
Forma 10 stycken små bollar av degen och 

kavla dem tunna. Använd mjöl så degen 
inte fastnar i bordet. Olja bröden och stek 
dem i stekpanna på låg värme ca 2 minuter 
per sida.

Tahiniyoghurt
300 g turkisk yoghurt
50 g tahini
salt

Blanda yoghurt och tahini i en skål. 
Smaksätt med salt.

Serveringstips
Värm halloumi-rödbetsbiffarna i 180°C varm 
ugn under ca 10–12 minuter. Skär biffarna 
i mindre bitar och lägg på brödet. Garnera 
med halverade körsbärstomater, picklad 
rödlök, tahiniyoghurt och färsk koriander.

HALLOUMI-RÖDBETSBIFF  
med flatbread och tahiniyoghurt 

10 portioner

Halloumi-rödbetsbiff  
art.nr. 4085
Fryst, 140x40 g
lev.art.nr. 86519  

10395
/KG
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Hård tofu ger stora möjligheter i vego-
köket. Börja med att pressa ut överflödigt 
vatten, sedan är den klar att smaksättas 
och förfinas.

Marinera – skär tofun i bitar eller skivor, marinera i 
sesamolja, rörsocker, ingefära, vitlök och chili. Stek 
eller ugnsbaka. Använd i ramen, bowls eller bao buns. 
Kan också marineras i barbecuesås och grillas.

Fritera – skär i kuber och vänd i majsstärkelse. Fritera, 
gärna två gånger så att ytan blir extra krispig. Servera 
till ris med sötsur sås smaksatt av apelsin, ingefära, 
jordnötter eller sichuanpeppar.

Riv – använd 
och krydda 
som färs till 
tacos, pasta eller 
i burgarsmet.

GOTT MED TOFU!

HALLOUMI-RÖDBETSBIFF 
med flatbread och tahiniyoghurt 

10 portioner

LYXIGARE VEGO!

Grönare, skönare Tex Mex!

Nu vill vi se mer avancerad vegomat 
med finare råvaror och lyxigare känsla.

Grönsaker, svamp och rotsaker ger stora möjlig-
heter att vara kreativ med textur, konsistens 
och tillagnings sätt. En råvara kan användas på 
många olika sätt, även i samma rätt – rå, puréad 
eller ugnsrostad men också inlagd, grillad och 
pulveriserad. Perfekt när man vill skapa en 
spännande matupplevelse. Färgstarka råvaror, 
finare sallat och ätbara blommor används för att 
få rätt känsla i presentationen. Det arbetas också 
mycket med såser och dressing som tillför ännu 
mer färger, smaker och vackra mönster.

Tångkaviar är ett enkelt sätt 
att erbjuda lite lyxigare 
förrätter. Servera den 
med tillbehör som färsk 
dill, finhackad rödlök och 
vegansk crème fraîche på 
stekt surdegsbröd, friterat 
rispapper eller rostad hassel-
backspotatis. Variera gärna med 
asiatiska smaker!

Nu fylls de klassiska Tex Mex-rätterna med 
allt mer grönsaker och alternativ till färs, kött 
och kyckling. Servera som vanligt men variera 
ingredienserna!

Tacos – Vegofärs på soja, ärtor eller andra bönor smak-
sätts med tacokrydda av bland annat chili, vitlök, oregano 
och spiskummin. Blomkål, jackfruit och hård tofu bryts 
i bitar, steks och får smak av kryddor som till exempel 
chili, kanel, kakao, spiskummin och svartpeppar. Tärnad 
stekt potatis eller rostad sötpotatis kan smak-
sättas på liknande vis.

Fajitas – Strimlor av grillost, champinjoner 
eller ljust vegokött, steks och kryddas med 
chili, cayenne och örter. Svarta bönor, 
rostade grönsaker och frukter som ananas, 
apelsin eller nektariner kan också passa till.

Tillbehör – Klassiker som refried beans, guacamole och 
krämig majsröra får sällskap av picklad rödlök, skivad 
avokado, fruktiga salsor och stora kvistar av färsk 
koriander. Salladen kan ersättas av fint strimlad rödkål 
som ger extra färg och krispighet. Allt serveras i mindre 
tortillas, gärna av majs. Skulle det bli sådana över kan de 
klippas i bitar, friteras, kryddas och serveras som snacks.

Tångkaviar är ett enkelt sätt 

rispapper eller rostad hassel-
backspotatis. Variera gärna med 
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THE BREAD 
IS YOUR CANVAS!

Med tanke på detta får brödet ofta 
oförtjänt lite uppmärksamhet och 
kärlek. Många ägnar massor av tid och 
kraft åt att hitta rätt kött leverantör, göra 
nyskapande fyllningar och ta fram 
nya rätter. Vad många däremot ofta 

glömmer är att allt börjar med ett bra 
bröd. Det är ju själva målarduken och 
förutsättningen för att kunna skapa 
riktigt god matkonst.

– Street food är lika underbart att äta 
som kul att göra. Det är viktig att både 

ögat och smaklökarna blir nöjda, så se 
till att jobba med olika färger, texturer 
och smaker. Och glöm inte; börja alltid 
med ett bra bröd, säger Davor Zidaric, 
Produktutvecklare och Matinspiratör 
på Lantmännen Unibake.

Street food-trenden är fort farande på stark frammarsch och 
dess populära mat älskas av de flesta. Många rätter är baserade 

på bröd av olika slag, vilket är lätt att förstå eftersom bröd är 
gott, prisvärt och hållbart – på flera sätt. 
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Mjukt, saftigt och smakrikt 
bröd som bakats med potatis-
flingor och här fyllts med 
krämig kikärtssallad. Helt 
veganskt och riktigt gott!

Ingredienser (10 portioner)
10 st Potato burger bun

Krämig kikärtssallad
400 g kikärter på burk
100 g saltgurka, hackad
3–4 stänger färsk sparris, skurna i små bitar
1 tsk kapris
lite färsk rosmarin
100 g salladskål, finstrimlad
1 tsk äppelcidervinäger eller vitvinsvinäger
1/2 tsk flingsalt
svartpeppar, malen
120 g vegansk crème fraîche
50 g ruccola
ärtskott, kapris och flingsalt till topping

Vegan Creamy Chickpea Salad
  Gör så här
1. Skölj och låt kikärtorna rinna av.

2. Mosa några av dem i en skål, men 
lämna de flesta hela.

3. Tillsätt saltgurka, sparris, kapris, 
rosmarin och salladskål.

4. Blanda vinäger, salt, peppar och nästan 
all vegansk crème fraîche.

5. Rör ihop allt väl.

6. Ställ in i kylen tills det är dags för 
servering.

7. Vid servering: Rosta brödet och lägg 
på en klick kikärtssallad på den undre 
bröddelen. Toppa med ruccola, ärtskott, 
kapris och flingsalt.

8. Bred lite vegansk crème fraîche på den 
övre bröddelen, lägg den på toppen.

Tips!
På lantmannen-unibake.com kan 
du utforska vårt breda sortiment 
av bröd för olika tillfällen.  Under 
menyn Inspiration  hittar du också 
recept som vi tagit fram ihop 
med Souls, av många ansedd 
vara den bästa veganrestaurangen 
i Köpenhamn. 

– Se till att jobba med en kunnig 
leverantör som kan visa dig brödets 
stora möjligheter och som vet vikten 
av att hitta rätt bröd till rätt fyllning 
och situation, fortsätter han.

Vego och världens smaker
Två tydliga trender inom street food 
är ”vego” och ”världens smaker”. 
Vego trenden fortsätter spira och allt fler 
väljer att dra ner sin kött konsumtion 
av både miljö- och hälsoskäl, samt av 
hänsyn till djuren. Att kunna erbjuda 
veganska, eller åtminstone vegetariska 
alternativ, känns som en självklarhet. 
När det gäller världens smaker är 
det stor efterfrågan på nya smak-
upplevelser, rätter och kryddningar. 
Speciellt i dessa tider när det har varit 
svårt att resa, då har man fått göra det 
med smaklökarna istället.

– Som sagt, ett bra bröd är en canvas 
som du kan förvandla till äkta konst. 
Bara släpp loss kreativiteten. Våga 
leka, tänka nytt och utmana smak-
lökarna. Dina gäster kommer tacka 
dig, avslutar Davor.

1 tsk äppelcidervinäger eller vitvinsvinäger
1/2 tsk flingsalt
svartpeppar, malen
120 g vegansk crème fraîche
50 g ruccola
ärtskott, kapris och flingsalt till topping
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Mjukt, saftigt och smakrikt 
bröd som bakats med potatis-
flingor och här fyllts med 
krämig kikärtssallad. Helt 
veganskt och riktigt gott!

Ingredienser (10 portioner)
10 st Potato burger bun

Krämig kikärtssallad
400 g kikärter på burk
100 g saltgurka, hackad
3–4 stänger färsk sparris, skurna i små bitar
1 tsk kapris
lite färsk rosmarin
100 g salladskål, finstrimlad
1 tsk äppelcidervinäger eller vitvinsvinäger
1/2 tsk flingsalt
svartpeppar, malen
120 g vegansk crème fraîche
50 g ruccola
ärtskott, kapris och flingsalt till topping

Vegan Creamy Chickpea Salad
  Gör så här
1. Skölj och låt kikärtorna rinna av.

2. Mosa några av dem i en skål, men 
lämna de flesta hela.

3. Tillsätt saltgurka, sparris, kapris, 
rosmarin och salladskål.

4. Blanda vinäger, salt, peppar och nästan 
all vegansk crème fraîche.

5. Rör ihop allt väl.

6. Ställ in i kylen tills det är dags för 
servering.

7. Vid servering: Rosta brödet och lägg 
på en klick kikärtssallad på den undre 
bröddelen. Toppa med ruccola, ärtskott, 
kapris och flingsalt.

8. Bred lite vegansk crème fraîche på den 
övre bröddelen, lägg den på toppen.

Tips!
På lantmannen-unibake.com kan 
du utforska vårt breda sortiment 
av bröd för olika tillfällen.  Under 
menyn Inspiration  hittar du också 
recept som vi tagit fram ihop 
med Souls, av många ansedd 
vara den bästa veganrestaurangen 
i Köpenhamn. 

– Se till att jobba med en kunnig 
leverantör som kan visa dig brödets 
stora möjligheter och som vet vikten 
av att hitta rätt bröd till rätt fyllning 
och situation, fortsätter han.

Vego och världens smaker
Två tydliga trender inom street food 
är ”vego” och ”världens smaker”. 
Vego trenden fortsätter spira och allt fler 
väljer att dra ner sin kött konsumtion 
av både miljö- och hälsoskäl, samt av 
hänsyn till djuren. Att kunna erbjuda 
veganska, eller åtminstone vegetariska 
alternativ, känns som en självklarhet. 
När det gäller världens smaker är 
det stor efterfrågan på nya smak-
upplevelser, rätter och kryddningar. 
Speciellt i dessa tider när det har varit 
svårt att resa, då har man fått göra det 
med smaklökarna istället.

– Som sagt, ett bra bröd är en canvas 
som du kan förvandla till äkta konst. 
Bara släpp loss kreativiteten. Våga 
leka, tänka nytt och utmana smak-
lökarna. Dina gäster kommer tacka 
dig, avslutar Davor.

1 tsk äppelcidervinäger eller vitvinsvinäger
1/2 tsk flingsalt
svartpeppar, malen
120 g vegansk crème fraîche
50 g ruccola
ärtskott, kapris och flingsalt till topping
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QUORN
– ETT HÅLLBART 
OCH HÄLSOSAMT VAL!

Experten tipsar

Stora möjligheter
– Quorn är ett starkt varumärke som 
många konsumenter uppskattar 
och känner sig trygga med. Våra 
produkter som färs, bitar och filéer 
erbjuder stora möjligheter för alla 
typer av kök att sätta sin egen smak 
och prägel på vegetariska rätter som 
lagas från grunden. Vi erbjuder även 
färdiglagade burgare och nuggets. 
Vissa produkter är ovo- vegetariska, 
andra är helt veganska. Vår 
ambition är att öka det veganska 
utbudet och i höst lanseras flera 
nya produkter. Redan nu finns ett 
nytt sortiment av veganska pålägg, 
något som efter frågats av både 
hotell och skolor.

Naturlig process
– Grunden till alla Quorn- produkter 
är mycoprotein. Vi tillverkar det av en 
näringsrik svamp som fermenteras 
genom en naturlig process. Man kan 
jämföra det med att brygga öl, men 
istället för att ta vara på vätskan 
använder vi proteinet. När det 
blandas med naturliga bindemedel 
får vi ett resultat där smak, textur och 
konsistens är påfallande lika kött.

Hållbart på flera sätt
– Vår produktion är väldigt effektiv 
samtidigt som den kräver lite vatten 
och har låg klimatpåverkan. Quorn 
är faktiskt det första globala vege-

tariska varumärket som certifierats 
av tredje part för våra produkters 
låga klimat avtryck. Dessutom är 
de bra för hälsan. Mycoprotein är 
en hög kvalitativ proteinkälla som 
är fiberrik, har låg halt av mättat 
fett och innehåller inget kolesterol. 
Perfekt för den som vill göra skillnad 
för både kropp och 
planet, en tugga 
i taget!

Med en lång historia som började redan i 60-talets 
England, är Quorn idag det äldsta alternativa proteinet på 
den svenska marknaden. 

– Quorn gör det enkelt att servera mer vegetariskt utan att 
behöva kompromissa med smak och kvalitet, tipsar Henrik Höglund.

HENRIK HÖGLUND
• Anbudschef, Foodservice, 

Quorn Foods Sweden

• Ansvarar tillsammans med 
kockar för utbud och försäljning 
till offentlig verksamhet

• Har tidigare arbetat som 
restaurang ansvarig på 
hamburger restaurang, och har 
erfarenhet från kök och bar.

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Smaksäkrad burgare
Smaksäkrat® är en vetenskaplig 
smakgarant och unik sensorisk 
insiktsrapport som kan hjälpa 
livsmedelsbranschen att optimera 
sina produkter. Efter stenhård 
prövning av både experter och 
konsumenter smaksäkrades Quorn 
Burgare nyligen med motiveringen: 
Hög sensorisk kvalitet. Mör, saftig 
och jämn konsistens, perfekt tjocklek. 
Balanserad smak-
intensitet med söta, 
lätt rökiga och 
fylliga toner.

Bilden visar Quorn Southern Style Burger.

och jämn konsistens, perfekt tjocklek. 
Balanserad smak-
intensitet med söta, 
lätt rökiga och 
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MÅNADENS NYHET

BÖNOR 
OCH ÄRTOR

RÅVARA i fokus I Sverige odlas flera olika slags bönor och ärtor, goda 
och hållbara alternativ till importerade sorter. De 
är en viktig del av framtidens mat och innehåller 

mycket protein, fibrer och mineraler. Ofta använder vi 
dem frysta eller konserverade men passa på nu när de är 
ny skördade, för visst smakar de godast att äta färska och 
enkelt serverade.

• Sockerärtor och salladsärtor (sugar snaps) har en söt, 
mild smak och kan med fördel ätas både hela och råa. 
De bidrar med krispighet i bowls, ramen, wraps och 
potatissallad. Kan också kokas lätt och toppas med 
smulad fetaost, oliver och olivolja.

• Skärbönor kan kokas hela eller strimlas tunt och 
förvällas. Fräs dem snabbt ihop med rödlök och vitlök, 
smaksätt med salt, peppar och balsamvinäger.

• Brytbönor, purpurbönor och vaxbönor passar bra att 
bara steka upp lätt i olivolja och krydda med flingsalt. 
Citronzest, parmesan och svartpeppar är gott att 
strö över. De är också goda att grilla, som de är eller 
inlindade i lufttorkad skinka.

• Färska bondbönor plockas ur baljan och kokas. Sedan 
kan de användas både kalla och varma i sallader, 
mixade till puréer eller strödda över pasta och olika 
grytor. Stek gärna upp dem ihop med bacon.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

TRE KLASSISKA KAKOR 
– NU VEGANSKA!

Helt fria från ägg och mejeriprodukter.

 Kärleksmums  
Klassiker med den oslagbara 
kombon choklad, kaffe och kokos.
art.nr.  108366 
 Precut, 2 fp x 16 bitar    
x-pris  134 .40 /PKT

840 
/ ST 

Morotskaka 
Underbart smaskig morotskaka 
med krämig frosting.
art.nr.  108365 
 Precut, 2 fp x 16 bitar    
x-pris  134 .40 /PKT

840 
/ ST 

Brownie 
Saftig chokladkaka toppad med en 
chokladganache på havregrädde.
art.nr.  108364
 Precut, 2 fp x 16 bitar  
x-pris  134 .40 /PKT

840 
/ ST 

VeganVegan

TRE KLASSISKA KAKOR 
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VEGO
Vad kan vara mer somrigt än starkt rosa 

rödbetshummus som är både smakrik, krämig och 
med härligt sting av citron och vitlök. Perfekt som dip 
till grönsaksstavar eller bred ett lager på ugnsrostade 

surdegsbröd och strö över fetaost, hyvlad zucchini och 
kryddgrönt. Denna goda röra gör du enkelt genom 

att mixa 1 burk kokta kikärtor, 1-2 vitlöksklyftor, 
3 färdigkokta rödbetor, 1-2 msk olivolja, 2 msk 

tahini (sesampasta), lite spiskummin och 
saften av 1/2-1 citron. Toppa gärna 

med lite svarvad rödbeta. 
Mumsigt!

Vackert och gott

RÖDBETA SVARVAD 
4X500 G
ART NR: 87820

GRÖNKÅL 
8X200 G, SE
ART NR: 104737

ZUCCHINI GRÖN 
X 5 KG, NL
ART NR: 41502

GRÖN PEPPAR 
3 KG, NL
ART NR: 73088

MOROT SVARVAD
4X500 G
ART NR: 87971

AUBERGINE
X 5 KG, NL
ART NR: 110093

TOMAT
SAN MARZANO
DG, 12X250 G, SE
ART NR: 108672 

BLOMKÅL
OF, 7 KG, SE
ART NR: 7241

RÖD PEPPAR 
3 KG, NL
ART NR: 75166

FRILICESALLAD
CRISP, PÅSAD
12 ST RB, SE
ART NR: 1100943695

/PÅSEN

5495
/KG

2195
/KG 1950

/ST

3095
/PÅSEN 2795

/KG 1995
/ST

1795
/KG

6895
/KG

1250
/ST

WE MAKE 
  YUMMY

healthy



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30 Kolonial

37

BULGUR 5 KG
Det vita vetet har samma näringsvärde som 
fullkornet men är något mildare i smaken. 
Bulgur används bl.a. som varmrättstillbehör 
och i sallader.
ART 72575 
1x5 kg
Pris per frp. 92:50 
Pris per kg  1850

CITRONOLJA 250 ML
Extra virgin olivolja utan essenser. Citroner 
har legat med i stora fat med olivolja och 
gett smak. Används med fördel till sallader 
och skaldjur eller ringlas över en färdig rätt.

ART 64102 
6x250 ml 
Pris per flaska 10895

KIMCHI MARINAD KOREA 453 G
En färdig sås som används som blöt 
kryddblandning vid tillagning av färsk 
Kimchi. Såsen kan också användas som 
marinad vid grillning eller som smaksättare 
till wokade grönsaker,  stekt ris eller i grytor. 
En burk Kimchi Base räcker till att göra egen 
kimchi med 2 kinakålshuvuden eller ca 1,7 
kg andra grönsaker.

ART 46809 
15 x 453 g 
Pris per burk 3895

PANKO STRÖBRÖD 10 KG SÄCK
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. Detta gör att Panko är 
perfekt vid panering av kött, fisk, skaldjur, 
grönsaker och ost.
ART 9379 
10 kg
Pris per frp. 539:50 
Pris per kg  5395

CHOKLADMOUSSETÅRTA 1400 G
En klassisk mörk chokladmoussetårta. 14-16 
portioner/tårta.

ART 56166 
1x1400 g 
Pris per tårta 19650

TOFU HÅRD SKIVOR 1,8/1,0 KG
Tofu (sojabönor) fast i skivor.

ART 99513 
6 x 1,8 kg 
Pris per burk 6395

JACKFRUKT GRÖN 560/280 G
Grön osötad jackfrukt, används som 
vegetariskt/veganskt alternativ till kött.

ART 107577 
24 x 560 g 
Pris per burk 2595

SKOGSBÄRSTÅRTA 1300 G
Frasigt mördegsskal fyllt med vaniljcrème 
och rikligt dekorerad med bär. 14-16 
portioner/tårta.
ART 56170 
1x1300 g 
Pris per tårta 19595
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T R E N D R A P P O R T

Det senaste året har många kockar tagit 
chansen att röra på sig och gästspela hos 
sina kollegor. Ofta arbetar gästkocken 
tillsammans med den ordinarie personalen 
för att ta fram menyer och dryckespaket 
som både bjuder på något nytt och 
samtidigt utforskar det lokala utbudet. 
Det är kreativt och utvecklande för både 
kock och restaurang, men också roligt och 
överraskande för gästerna som kan lockas 
göra extra besök. Gästspelen kan också ske 
inom catering, hemmarestauranger eller 
pop up-ställen som kör ett koncept under 
några månader och sedan byter inriktning. 
Perfekt för den som vill testa något nytt på 
en ny plats med nya människor!

GÄSTSPEL  
I KÖKET

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

16995
/KG

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

14995
/DUNK

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

25995
/DUNK
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Herrgårdsost 28% 
art.nr. 88853
Skivad, 750 g
lev.art.nr. 62366 

6795
/PKT

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

4995
/KG

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

5495
/KG

 Danablu Ädel  28,5% 
art.nr. 100074
Ca 1,5 kg
lev.art.nr. 5540-2466 

7995
/KG

 Grana padano 
art.nr. 89702
Färskriven, 1 kg,  
Italien
lev.art.nr. 3709 

10995
/PÅS

Grevéost 28% 
art.nr. 110260
Lagrad, 750 g
lev.art.nr. 63230 

9595
/PKT
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Mozza/Cheddar 
art.nr. 75959
50/50, riven ,2 kg
lev.art.nr. 71047 

11995
/PÅS

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

15995
/TRÅG

 Fetaost 
art.nr. 75963
Tärnad, 2 kg, 
Grekland
lev.art.nr. 115-
09-2000-00 

16995
/TRÅG

 Gratängost 
art.nr. 32081
Gouda, riven, 1 kg
lev.art.nr. 72024 

4995
/PÅS
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Majonnäs 78 % 
art.nr. 60012
10 kg
lev.art.nr. 528736  
x-pris 199.50/HINK

1995
/KG

Majonnäs 78 % 
art.nr. 60011
5 kg
lev.art.nr. 528735  
x-pris 109.75/HINK

2195
/KG

 Halloumi 
art.nr. 35106
200 g , Cypern
lev.art.nr. 1290 

1995
/ST

Caesardressing 
art.nr. 82586
900 g
lev.art.nr. 147034 

3395
/FL

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

11995
/HINK

Vegansk
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För alla proffs.

ARLA® PRO LAKTOSFRI
CRÈME FRAICHE 32%  

2000 g I Art nr: 104029

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

SVENSKT SMÖR OS 82 %   
1000 g I Art nr: 63735 

ARLA® PRO MOZARELLA
2000 g I Art nr: 108671

ARLA® PRO CRISPY CHEESE
756 g I Art nr: 109315

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

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

44,95 kr 
/L

64,95 kr 
/kg

64,95 kr 
/kg

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

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

99,95 kr 
/hink

89,95 kr
/påse

64,95 kr
/pkt

36,95 kr
/L
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Vi på Skånemejerier Storhushåll vill vara den mest kompletta och kompetenta mejeripartnern för det professionella köket. I vårt sortiment hittar du  
närproducerade mejerivaror såväl som ett brett urval europeisk kvalitetsost. storhushall.skanemejerier.se

PRÉSIDENT CHÈVRE
Klassisk getost med fyllig 
och karaktäristisk smak.  
1 kg. Fetthalt 23%.  
Art.nr: 97022

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

9,95:–/st

GALBANI MOZZARELLA 
COCKTAIL 
Mozzarellakulor i lag  
som är perfekta till  
panering och i sallader.  
1 kg. Fetthalt 18%. 
Art.nr: 42109

76,95:–/kg

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. Buon appetito!

1 kg
Ursprung: Sverige 
Art.nr: 63556

19,50:–/kg

5 kg
Ursprung: Sverige 
Art.nr: 63493

19,50:–/kg

SALAKIS TURKISK YOGHURT 10%
Mild yoghurt, med en behaglig syra  
och krämig konsistens. Fetthalt 10%.

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

SKÅNEMEJERIER  
CRÈME FRAICHE 34%
Fyllig smak kombinerad med en krämig  
konsistens och en frisk syrlighet. 2 kg.  
Ursprung: Sverige. Art.nr: 62516

 Passar till  
        alla former  
         av matlagning

30,95:–/kg

40,95:–/kg

För alla proffs.

ARLA® PRO LAKTOSFRI
CRÈME FRAICHE 32%  

2000 g I Art nr: 104029

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

SVENSKT SMÖR OS 82 %   
1000 g I Art nr: 63735 

ARLA® PRO MOZARELLA
2000 g I Art nr: 108671

ARLA® PRO CRISPY CHEESE
756 g I Art nr: 109315

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

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

44,95 kr 
/L

64,95 kr 
/kg

64,95 kr 
/kg

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

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

99,95 kr 
/hink

89,95 kr
/påse

64,95 kr
/pkt

36,95 kr
/L
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Tips, recept och idéer hittar du på
lantmannen-unibake.se

Nybakade
baguetter gör 
alltid succé
Bulla upp med rustika frukostfrallor och låt lunch-

gästerna mötas av doften av nybakad baguette. Fyll 

bröden med en mellanlagrad ost, sallad och alfalfa-

groddar och vips har du nya storsäljare! Duka även 

fram våra minimuffins så blir plötsligt alla fikasugna. 

POTATO BURGER BUN  
GOLD (64 g)
40 st per kartong
Art nr 218579
SC Art nr 108092

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

BISTRO BRIOCHE 
 HAMBURGERBRÖD (70 g)
40 st per kartong
Art nr 3541
SC Art nr 64974

7,20 
/styck

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

Nyhet

MINIMUFFINS  
CITRON (45 g)
70 st per kartong
Art nr 218519
SC Art nr 108687

VANILJMUNK (63 g)
60 st per kartong
Art nr 59582
SC Art nr 56451

4,60
/styck

MINIMUFFINS  
CHOKLAD (45 g) 
70 st per kartong
Art nr 218518
SC Art nr 108688

DONUT SOCKER (50 g) 
48 st per kartong
Art nr 62866
SC Art nr 64502

4,60
/styck

Nyhet Nyhet

RUSTIK GROV 
LANTFRANSKA (80  g)
80 st per kartong
Art nr 775121
SC Art nr 58914

2,60
/styck

Nyhet4,30
/styck

4,70
/styck

5,30
/styck

4,10
/styck

3,50
/styck
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Gott, gront  
och modernt!

Den vegetariska trenden växer så varför inte passa 
på att uppgradera menyn. Attrahera nya gäster – 
lägg falafel mellan Potato burger buns och fresta 
dina gäster med rustika mackor med sköna, gröna 
röror. På vår webb finns massor med inspiration.

ÄGG – ETT OVOVEGETARSIKT VITAMINPILLER

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

Flytande ägg
5 kg. Artnr: 3102

Kokta skalade ägg i hink
4 kg. Artnr: 4101

Kokta skalade ägg i påse
3x1,5 kg. Artnr: 1190

21,95 KR/KG
87,80 KR/HINK

21,95 KR/KG
109,75 KR/DUNK

21,95 KR/KG
32,93 KR/PÅSE
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WEBBSHOP!
svenskcater.se
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Vego- 
mums

www.graysbakery.se
TEL 08-715 95 20

VEGANSK  
BROWNIE
ARTIKEL NR: 83680

VEGANSK HALLON-
VANILJKAKA
ARTIKEL NR: 95332

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

Äggfri Gluten- 
fri

MjölkfriVeganskt

PRIS/STYCK 

15:95

PRIS/STYCK 

6:10

PRIS/STYCK 

10:95

VEGANSK  
DAMMSUGARE
ARTIKEL NR: 95638

VEGANSK BLÅBÄR 
KARDEMUMMAMUFFINS
ARTIKEL NR: 103741

PRIS/STYCK 

9:95

 

Sommaren är här 
...och vi har de perfekta bakverken för Era gäster! Rutor i smak av Äpple,  

Choklad/Havssalt  eller Hallon/Lakrits. Chokladbollar, Sveriges mest älskade så klart!  
Glutenfria, palmoljefria och veganska.

8,20:-

4,10:-

4,10:-

4,50:-

Chokladruta havsalt
Artnr: 101925
Pris: 4,10 st

Chokladruta hallon/lakrits
Artnr: 102304
Pris: 4,10 st

Äppelruta
Artnr: 104548
Pris: 4,50 st

Chokladboll lyx
Artnr: 88798
Pris: 8,20 st

Pärlboll lyx
Artnr: 49835
Pris: 8,20 st



Storsäljarna från Carlsberg

Art.nr  Produkt 
57771 Pepsi Regular 33 cl
57770 Pepsi Max 33 cl
85680  Pepsi Max Lime 33 cl

4,50
kr/st

(exkl. pant)

24 st/kolli

Art.nr  Produkt
57769 7Up 33 cl
96763 7Up Free 33 cl Art.nr  Produkt

57772  Zingo Orange 33 cl
107773  Zingo Jordgubb S-fri 33 cl

Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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T R E N D R A P P O R T

Under pandemin har många arbetat hemifrån, något 
som visat sig vara en stor fördel. Nära 85% av de som 
arbetat mer än 50% hemifrån upplevde att de var nöjda 
med sin arbetssituation. 60% av dessa upplevde dess-
utom att de fick mer gjort.* Nu växer trenden att flytta 
utanför stan och fortsätta jobba på distans. Att slippa 
pendla, få mer tid över till familjen, möjlighet att odla 
och bättre balans i livet lockar många. På flera orter 
öppnas grannskapskontor, lokaler där grannar kan 
samlas för att distansarbeta även om de arbetar på olika 
företag. Detta skapar nya möjligheter för caféer och  
restauranger som till exempel kan leverera lunch och 
fika till hemmakontoren, låta food trucks besöka bostads-
rättsföreningar eller öppna pop up-ställen i lokaler som 
tidigare inte funkat men nu får ett bättre läge.
* Enligt en studie gjord av företagshälsan Previa 2021.

Kontor på 
hemmaplan!
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© 2021 The Coca-Cola Company. 

ERBJUD GLASKLARA 
FAVORITER FRÅN

Coca-Cola Original Taste
Coca-Cola Zero Sugar
Fanta Orange
Fanta Lemon
Sprite

Engångsglas 330 ml Art.nr.

46734
46732
50033
50681
49497

SLÄPP BUBBLORNA FRIA!

108991	 Ramlösa Citrus	33cl	Sleek

108986	 Ramlösa Original	33cl	Sleek

108994	 Ramlösa Granatäpple	33cl	Sleek

108995	 Ramlösa Päron	NYHET!	33cl	Sleek

108992	 Ramlösa Mango	33cl	Sleek

108993	 Ramlösa Vattenmelon	33cl	Sleek

2,75
kr/st

(exkl.	pant)
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DRICKBART
ERBJUDANDEN OCH NYHETER
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Select
Apertivo

The original Venetian Spritz
- Select Spritz

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

Cava Los  
Monteros 
Pris: 62,95 kr      
Art.nr: 97213 
750 ml

Sommartips 
från Solera!

Le Havre  
de Paix FR
Pris: 55,95 kr      
Art.nr: 97208 

750 ml

www.solera.se

Drickbart
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 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.

ABSOLUT SODA 
ART. NR: 1050795

Drickbart
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ENDAST HOS 

SVENSK CATER

La Strada Chardonnay 2020
Chardonnay, Abruzzo, Italien
Alk: 12,5 %  Fl/krt: 12
Artnr: 108423 Pris/fl: 46,95:-

Friskt och fruktigt vin med toner av gröna äpplen, tro-
piska 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 :-

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.

4695

/FLASKA

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.

En färdig-
blandad drink 
med smak av 
grapefrukt

Alkoholfri

nyhet!

ORIGINAL LONG DRINK 

FAT 30 L

88712    1635 kr/st    1 fat

ORIGINAL LONG DRINK 

FLASKA 33 CL

84209    22,95 kr/fl    24 st

ORIGINAL LONG DRINK 

BURK 33 CL

87677    21,50 kr/burk   24 st
NYHET!

NU SOM 0,0 %

ORIGINAL LONG DRINK 

BURK 33 CL 0,0%

109539    9,95 kr/burk   24 st

Drickbart
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10595

/FLASKA

SANS SOUFRE AJOTÉ 
     Frankrike, Côtes Du Rhône

Cave de Cairanne grundades 1929 och ligger beläget öster 
om floden Rhône där odlingarna ligger i en sluttning, väl 
exponerade för solen. Med druvor som handplockas och 
en noggrann vinframställning producerar vingården ett 
stort utbud av prisbelönade kvalitetsviner.

Sans Soufre Ajouté är djup rubinröd färg med smak av 
mörka körsbär. Mycket runt och fylligt vin där den röda 
frukten dominerar och avslutas med en vacker struktur. 
Detta vin är helt svavelfritt.

Artnr: 100537 Pris: 105,95kr Fl/krt: 6 x 75 

Art. nr: Produkt Antal/kolli Pris kr/flaska 
108387 Somersby Spritz 0,0 % 33cl EG 24 st 10,95
98243 Somersby Päron 0,0 % 33cl EG 24 st  9,95

Den starkaste trenden är alkoholfri.

Art. nr: Produkt Antal/kolli Pris kr/flaska 
57833 Eriksberg Hovmästarlager 0,5 % 33cl EG 24 st 10,50
66217 Carlsberg Alkoholfree 0,5 % 33cl EG 24 st 9,50

Drickbart
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Att vin är lika med jäst druvmust är en kraftigt 
förenklad definition av vad ett kommersiellt 
vin faktiskt är, och hur det blir till. Väldigt 
ofta i alla fall.

Förklaringen till att inte alla viner är vegan- 
ska har främst att göra med de ämnen som  
används vid klarning och filtrering av vinet. 
Förr var det vanligt att vinmakare klarnade 
sitt vin med oxblod. Det är inte längre tillåtet 
inom EU och de flesta vinproducerande län-
der, men traditionen att använda animaliska 
produkter i vintillverkning lever kvar.

DÄRFÖR KLARNAS VINET 
Den främsta skälet till att klarna vin är för att 
motverka grumlighet. Många konsumenter vill 
ha, eller har vant sig vid, vin som är gnistrande 
rent och obeslöjat. Ytligt, men sant. Grumlig-
heten sker under jäsningen då diverse partiklar 
frigörs och börjar flyta fritt. Genom att tillsätta 
exempelvis kasein från mjölk, äggalbumin, 
isinglass från fiskars simblåsor eller kitin från 
skaldjur, som drar till sig partiklarna likt en 
magnet, kan de enkelt filtreras bort.

Även om det färdiga vinet endast innehåller 

RÖTT, VITT ELLER 
VEGANSKT VIN

– låt oss klarna upp saken

Kanske kommer det som en chock, hur kan vin inte 
vara veganskt? Låt oss förklara och tipsa om hur du 
handlar veganskt vin! Viktigt vetande om du ska servera 
veganer, eller själv är noga med att både äta och dricka 
helt växtbaserat.

mikroskopiskt 
få eller inga 
djurrester, är det 
principen det 
handlar om – 
inte minst för en 
vegan som i regel 
håller sig borta från 
allt som kommer från 
djurriket, vare sig det 
handlar om mat, kläder, 
väskor eller smink.

KLARNING AV VEGANSKT VIN
I stället för att använda animaliska produkter 
kan man klarna vin med ärtprotein, aktivt kol 
eller den vulkaniska leran bentonit. Då blir 
vinet i regel veganskt.

Klarning kan även ske med hjälp av olika 
enzymer eller syntetiska preparat. Eller så får 
tiden ha sin gilla gång och grumligheterna 
sakta sjunka till botten. Därefter filtreras de 
(eventuellt) bort på naturlig väg, utan tillsatser. 
På så vis gör man naturvin, ett safe card för de 
flesta veganer.

  
Under jäs-

ningen blir vinet 
grumligt - något som 
försvinner när vinet 

klarnas. Den processen 
är dock inte alltid 

vegansk.
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FLYTANDE GRÄNSDRAGNING
Okej, nu har du kläm på det här. Ett veganskt 
vin är alltså ett vin som inte har varit i kontakt 
med något animaliskt under tillverkningen. 
Ja. Och nej. Ibland är det annat som avgör om 
ett vin anses vara veganskt eller inte.

Inom ekologisk och biodynamisk vinodling 
används ofta djurgödsel, eller ankor som 
betar mellan vinrankorna för att hålla borta 
skadedjur. Att champagnehuset Bollinger 
plöjer sina vinåkrar med hjälp av ardennerhäs-
tar bidrar till att deras produkter inte kan bli 
veganska, som regelverket ser ut där. Bara för 
att ta ett exempel.

Till syvende och sist handlar det om hur 
pass strikt man vill vara. En lakto-vegetarian 
kan dricka viner som har klarnats med mjölk-
protein, men inte ägg eller fisk. Om personen 
också bryr sig om det förekommer djur i vin-
gården, ja, då blir det lite mer komplicerat.

HUR ÄR DET MED ÖL DÅ?
Bra fråga. Animaliska produkter kan även 
förekomma i öltillverkning. Honung och  
mjölk används ibland som smaksättare till 
exempel. Annars är det med öl som med vin, 
att vissa använder klarningsmedel med  
animaliskt ursprung.

Texten är skriven av Camilla Thörnqvist och har tidigare 
publicerats i SMAKA, Arvid Nordquists digitala mat- 
och livsstilsmagasin.

Här är en av ardennerhästarna som håller vinåkern i trim hos 
champagnehuset Bollinger. Foto: Eric Zeziola

• Läs på flaskan, boxen eller burken. EU har 
bestämt att det ska stå på förpackningen om 
vinet innehåller spår av mjölk eller ägg. Viktig 
information även för den som är allergisk  
(i detta syfte ska även ägglysozym märkas ut).

• Håll utkik efter tredjepartscertifieringarna The 
Vegan Society och The European Vegetarian 
Union (V-label). Utöver dessa har vissa produ-
center egna certifieringar eller märkningar på 
sina veganska produkter. ”Vegan friendly” står 
det ofta.

• Fritextsök på ”vegan” på systembolaget.se.  
Då får du upp alla drycker som är fria från 
mjölk, laktos och animaliska klarningsmedel. 
Sökningen tar dock endast hänsyn till produk-
ter som har en veganmärkning eller omnäm-
nande på förpackningens etikett.

• Fortfarande osäker? Prata med din Svensk Cater- 
kontakt och be om mer information.

Så kollar du om  
vinet är veganskt

 Candidato 
art.nr. 29958
Tempranillo, 75 cl,  
3 mån lagring på ek,  
veganskt
lev.art.nr. 47206 
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/FL



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30

Art. nr 20907
Staropramen   

5% 50cl EG
20 st/kolli

KAMPANJPRIS

kr/flaska

17,95

Art. nr 23961 
Staropramen 
Non Alcoholic 
0,5% 33cl EG
24 st/kolli

KAMPANJPRIS

kr/flaska

11,50

THE SPIRIT OF PRAGUE

Allt fler drycker med lite mer 
hälsosam profil hamnar nu i baren, 
till exempel hård kombucha och 
hard selzter med låg alkoholhalt. 
Kokosvatten och te, syns nu i flera 
bubblande alkoholfria varianter 
som passar både som måltidsdryck 
och ingrediens i cocktails.

Kolsyrat kokosvatten finns både 
naturellt och med smaksättning 
från bär, frukter, blommor eller 
örter. Passar bra till enklare 
måltider eller grönare take away. 
Det kan också användas i festliga 
sommardrinkar och blandas med 

Sommarfräscht med
BUBBLANDE DRYCK

juicer av persika, ananas, mango 
eller röd grapefrukt. Vill man ha 
en starkare drink kan man blanda i 
rom, vodka eller vit tequila.

Mousserande te har något mer 
sofistikerade, blommiga smaker, 
ofta med inslag som citrus, äpplen 
och färska örter. Passar utmärkt att 
servera som aperitif, sällskapsdryck 
och till lättare rätter med fisk, fågel 
och färska grönsaker. Teet kan 
också användas i fräscha drinkar 
med till exempel gin, blommiga 
likörer, alkoholfri sprit och juice 
från olika slags citrusfrukter.

Drickbart
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 Vi engagerar oss  
lokalt!
Vid våra 16 kontor och lager 
odlar vi nära relationer.  
På plats sammanför vi lokala 
odlare och producenter med 
lokala cafeér och restauranger.

Vill du veta mer om vad vi 
kan erbjuda i just din region? 
Kontakta ditt närmaste 
kontor, du hittar det på 
svenskcater.se.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 7 KEGES | kampanjveckor 27-30

Ginger Joe| Pris: 17,95 kr | Art.nr: 87657 | 330 ml

www.solera.se

Sommartips från Solera!

Peroni Nastro Azzurro | Pris: 15,95 kr | Art.nr: 76879 | 330 ml

Sommartips från Solera!

www.solera.se

Drickbart
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   TIA MARIA, 70 CL, KAMPANJPRIS 189,95 KR, ARTNR: 105430 - ARCUSSWEDEN.SE

KAMPANJPRIS

18995
ARTIKELNUMMER: 105430

TIA ESPRESSO
MARTINI
• 25ml Tia Maria
• 25ml Vodka
• Dubbel eller enkel espresso
• 5ml sockerlag

Se drinkfilmen på
produktsidan



   TIA MARIA, 70 CL, KAMPANJPRIS 189,95 KR, ARTNR: 105430 - ARCUSSWEDEN.SE

KAMPANJPRIS

18995
ARTIKELNUMMER: 105430

TIA ESPRESSO
MARTINI
• 25ml Tia Maria
• 25ml Vodka
• Dubbel eller enkel espresso
• 5ml sockerlag

Se drinkfilmen på
produktsidan

www.solera.se

THE PERFECT MATCH

FEVER TREE
Tonic Water Elderflower 

Pris: 8,95 kr        
Art.nr: 100683, 200 ml

     

FEVER TREE
Tonic Water Mediterranean

Pris: 8,95 kr           
Art.nr:100832, 200 ml

NORRBOTTENS DESTILLERI
Forest Dry Gin

Pris: 339,95 kr           
Art.nr: 108771, 500 ml

FEVER TREE
Indian Tonic Water

Pris: 8,95 kr       
Art.nr: 100690, 200 ml

     

FEVER TREE
Ref Light Tonic Water 

Pris: 8,95 kr         
Art.nr: 100693, 200 ml

FEVER TREE
Sicilian Lemonade 

Pris: 8,95 kr            
Art.nr: 100830, 200 ml

     

FEVER TREE
Aromatic Tonic Water 

Pris: 8,95 kr    
Art.nr: 100691, 200 ml

     

ND FORESTDRY GIN  •  FEVER TREE INDIAN TONIC  •  LEMONCEST  •  LOTS OF ICE  •  RATIO 1:3



Vi hör dig. Det är ett svårt val mellan iKaffe och iMat Visp. Å ena sidan, å 
andra sidan. Å tredje sidan är det inte ett så särskilt svårt val eftersom de 
faktiskt är två helt olika produkter som fyller två (och ibland några fler) 
olika funktioner. Det var mest ett sätt för oss att få in båda produkterna 
i samma annons. (Vi valde mellan att göra så här eller någonting på ”kaffe 
och kaka” – iKaffe till kaffet och vispen till kakan, men ja du hör ju, det 
blev ju inte så bra). Man kan väl säga så här då: iKaffe är bra på vissa 
saker och vispen på andra. Man behöver ju egentligen inte jämföra dem, men 
nu blev det så här den här gången.

- - - - - - - - - -

jättebra på tårtan

-88% CO2e*

Litet paket

jättebra i kaffe

-77% CO2e*

Stort paket

vs.

*CarbonCloud AB, Sverige: Klimatdata baserad på Oatly iKaffe och svensk komjölk 3% fett, samt klimatdata baserad på Oatly iMat Visp och svensk vispgrädde.
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