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VECKA 40-43  
4 OKTOBER – 31 OKTOBER 

ERBJUDANDEN & SÄSONGSVAROR  

DIN LOKALA MATGROSSIST

Temainlaga:

CAFÉ

Mozzarella
art.nr. 75993
Skivad, 500 g

lev.art.nr. 71091 

3995
/PKT



Priserna gäller endast under kampanjperioden. 
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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

Max Elmlund 
Säljchef, Linköping
Vad innebär ditt jobb?
Att ansvara för kontorets inne- och utesäljare  
och hjälpa dem i det dagliga arbetet, med avtal  
och förhandlingar. Har även min egen kund- 
stock som jag besöker och hjälper att utvecklas.  
I mitt arbete ingår dessutom kontakt med 
leverantörer, att fixa kundevent, och att delta i 
gruppen som arbetar med Grosshandlar’n.

Vad är det bästa med ditt arbete?
Eftersom jag har en bakgrund som kock och 
köksmästare ger det mig en fantastisk möjlighet 
att fortsätta arbeta med mat och dryck men på nya 
sätt. Uppskattar också kontakten med kunder och 
att kunna hjälpa dem att skapa menyer, ta fram nya 
rätter, upptäcka nya artiklar och få god lönsamhet.

Nämn något du gör på fritiden?
Har två barn och är engagerad i deras intressen 
som hockey, fotboll, gymnastik och innebandy 
där jag även är tränare. Hela vår familj åker också 
gärna skidor. Annars blir det lite golf, padel, fiske 
och båtliv i Kalmartrakten där jag kommer ifrån.

Favoritmat?
Enkla pastarätter med få, riktigt bra råvaror  
ihop med ett glas rött vin.

 KLIPP

EXTRA



merxteam.com

Stilren, funktionell, 
svensk design. 

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

professionellt kök. 

4. Pumptermos
 2,2 L 512 kr 
 96236 (ord. pris 640 kr)

 3,0 L 564 kr 
 96202 (ord. pris 705 kr)

3. Kaffe Classic
 Kopp 22 cl 23 kr 
 92275 (ord. pris 29 kr)

 Fat Ø 14,5 cm 16 kr 
 92276 (ord. pris 21 kr)

7. Tillbringare
 0,35 L 95 kr 
 3901 (ord. pris 111 kr)

 0,6 L 132 kr 
 91763 (ord. pris 156 kr)

8. Droppställ
 med markörer 148 kr 
 34831 (ord. pris 185 kr)

5. Cafe au lait sked
 Captain 196 mm 79 kr 
 92351 (ord. pris 91 kr)

6. Kaffesked
 Captain 120 mm 42 kr 
 90784 (ord. pris 48,50 kr)

2. Espresso Classic
 Kopp 8 cl 16 kr 
 95421 (ord. pris 21 kr)

 Fat Ø 12,5 cm 12 kr 
 81360 (ord. pris 16 kr)

1. Kakfat
 Fat 252 kr 
 90919 (ord. pris 315 kr)

 Kupa 179 kr 
 90918 (ord. pris 223 kr)

1.

7.

2.

3.

5.

6.

8.

4.

3.

1.

20%
på pumptermos 

2,2L & 3,0L.
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– Diversey + Svensk Cater är en 
väldigt bra matchning. Precis som 
Svensk Cater har vi nämligen lokal 
förankring över hela landet. Där 
Svensk Cater har kontor har vi säljare 
och servicetekniker, vilket gör att 
vi enkelt kan samarbeta för våra 
kunders bästa, säger Johan Sarholt, 
Channel KAM på Diversey.

– Även om våra produkter och sys-
tem sedan länge varit tillgängliga hos 
Svensk Cater gör vi nu gemensamt en 
större satsning med personliga besök, 
där vi undersöker verksamhetens  
behov, presenterar vårt utbud och 
hjälper till att hitta rätt lösningar för 
enskilda kunder, fortsätter han.

Säkra och hållbara system 
Diversey erbjuder ett stort utbud 
av koncentrerade rengöringsmedel 
som hanteras i smarta doserings-
system, något som sparar utrymme i 
lokaler, på lager och under transport, 
dessutom minskar det personalens 
arbetsbörda. 

– Vår storfavorit Divermite är ett 
väggmonterat säkert doseringssys-
tem för dagliga rengöringsprodukter.  

Systemet fylls på med en refillpåse 
som räcker till ca 150 bruksfärdiga 
flaskor. När det är dags att städa trycker  
man enkelt ut en dos rengöringsmedel 
i en återanvändbar sprayflaska och 
fyller upp med vatten, sen är den klar 
att användas, berättar Johan.

Känt och miljömärkt sortiment 
Tack vare att Diversey har ett långt-
gående samarbete med Unilever kan 
de förutom sina egna varumärken 
även erbjuda kända varumärken som 
Via, Comfort, Pepsodent med flera, 
ofta med en kraftfull pro-formula. 

– Vi har dessutom flest miljömärkta 
produkter av alla tillverkare. Som 
exempel kan vi erbjuda en helt växt-
baserad PH-neutral serie - SURE - 
som tillverkats på restprodukter från 
livsmedelsproduktion med råvaror 
som sockerbetor, majs, havrekli, vete-
kli och kokos, berättar Johan.   

Smidiga inköp och leveranser 
Under pandemin har många caféer 
och restauranger uppdaterat sina 
hygienrutiner och många Svensk 
Cater-kunder har redan valt Diversey 
som helhetsleverantör. 

Diversey är marknadsledande i Sverige på effektiva lösningar 
inom disk och städ. Företaget är snart 100 år och finns i cirka 

170 länder över hela världen. Kanske har du redan provat deras 
produkter? Ett nytt, fördjupat samarbete stärker nu Svensk Caters 
erbjudande inom disk, städ och kökshygien, dessutom kan det ge 

flera stora fördelar för dig som kund.

Nysatsning erbjuder
HELHETSLÖSNING  

INOM DISK OCH STÄD

– Den feedback vi fått från våra nya 
kunder har varit väldigt positiv, de 
gillar att våra produkter har hög kva-
litet och en bra prisbild. Många lyfter 
också hur smidigt det är att kunna 
köpa allt de behöver till sin verksam-
het hos Svensk Cater, och på så sätt 
klara av alla inköp hos en kontakt, få 
en faktura och inte minst en samlad 
leverans, säger Johan.



             FÖRDELAR  
MED DIVERSEY
Helhetslösning - erbjuder allt inom städ, 
golvvård, kök och disk som innefattar 
allt från enkla microdukar till åkbara 
städmaskiner.

Enkel tydlig information - med hjälp av 
pedagogiska metodkort som monteras intill 
systemen sprids kunskap om hur en produkt 
ska användas på bästa sätt. Det är också 
enkelt att ta del av säkerhetsdatablad och 
produktinformation online.

Smidighet - alla inköp kring disk och städ 
kan göras hos Svensk Cater samtidigt 
som övriga inköp av råvaror, drycker och 
non food-artiklar, dessutom levereras de 
samtidigt.

Snabb service - tack vare en rikstäckande kår 
av tekniker går det snabbt att få hjälp på plats 
om service skulle behövas.

Hög expertis - hos Diversey finns människor 
med bred kunskap och lång erfarenhet kring 
allt inom städ och kökshygien. De kan hjälpa 
till att ta fram rutiner, effektivisera processer 
och lösa problem med allt från klibbiga golv 
till skadade marmorbänkar.

Vill du veta mer om Diverseys 
produkter? Eller redan nu boka in ett 
personligt besök hos dig för att utvärdera 
dina behov och få förslag på lösningar? 
Prata med din Svensk Cater-kontakt!

Håll också utkik efter Diversey i 
webbshopen på svenskcater.se

5 



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 10 KEGES | kampanjveckor 40–43Non-food

6

Höstkampanj!
Trygga och effektiva hygienprodukter 

Tork PeakServe® Mini Dispenser  
Continuous™ Handduk, H5
Slimmad dispenser med extra hög kapacitet. Ett ark 
i taget för bättre hygien och lägre förbrukning. 
Art. nr. 107559 Svart
Tork PeakServe® Continuous™ Handduk, H5
1-lagers pappershandduk av baskvalitet.  
4920 ark/förp. Art. nr. 80673

Tork SmartOne® Twin Mini Dispenser Toalettpapper, T9 
Effektiv dispenser med mycket hög kapacitet. Ett ark i 
taget för lägre förbrukning. Art. nr. 77793 Svart
Tork SmartOne® Mini Toalettpapper, T9
2-lagers toalettpapper av hög kvalitet. 112 m/rulle,  
36 rullar/förp. Art. nr. 61869

Tork Skincare Dispenser, S4
Ett lätthanterligt tvålsystem med hög kapacitet.  
En flaska ger 2500 doser. Art. nr. 4763 Svart
Tork Clarity Skumtvål, S4 - Nyhet!
Mild tvål som är extra snäll mot miljön - 99% av 
ingredienserna har naturligt ursprung.  
Utan parfym- och färgämnen.
Art. nr. 111137

/förp.
46740

115795

/st
13495

/förp.
3474048995

33695

 Box Take Away 
art.nr. 109869
DoEco, 400 ml,  
8x50 st
lev.art.nr. 
1999903051 

11595
/PÅS

Box Take Away 
art.nr. 109870
DoEco, 800 ml,  
4x50 st
lev.art.nr. 
1999903052 

15995
/PÅS
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HKSCANFOODSERVICE.SE

VEGOSKIVOR 
SALAMI

6 x 500 g, 3 kg/krt. 
Scan art nr: 7777
SC art nr: 102994

VEGOSKIVOR  
TOMAT & BASILIKA
6 x 500 g, 3 kg/krt. 
Scan art nr: 7776
SC art nr: 102993

VEGOSKIVOR
ORIGINAL

6 x 500 g, 3 kg/krt. 
Scan art nr: 7778
SC art nr: 102995

TUNNA SKIVOR 
RÖKT KALKON

5 x 500 g, 2,5 kg/krt. 
Scan art nr: 8877
SC art nr: 47779

3995 

KR/PKT
3995 

KR/PKT
3995 

KR/PKT
4995 

KR/PKT

COPPA SKIVAD, 3 MÅN 
12 x 200 g, 2,4 kg/krt. 
Scan art nr: 674593
SC art nr: 109248

PROSCIUTTO CRUDO 
SKIVAD, 12 MÅN

12 x 200 g, 2,4 kg/krt. 
Scan art nr: 671693
SC art nr: 109249

TRYFFELSALAMI SKIVAD
12 x 200 g, 2,4 kg/krt. 
Scan art nr: 670393
SC art nr: 109251

FÄNKÅLSSALAMI SKIVAD
12 x 200 g, 2,4 kg/krt. 
Scan art nr: 630893
SC art nr: 109250

5250 

KR/PKT
4895 

KR/PKT

SKIVOR TILL 
MACKAN OCH 

BRICKAN

6795 

KR/PKT
5595 

KR/PKT
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 Högrevshjärta 
art.nr. 98328
Färsk, ca 2 kg, Irland
lev.art.nr. 5019 

10995
/KG

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

8995
/KG

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

9495
/KG
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Entrecôte 2+ 
art.nr. 105177
Färsk, ca 2 kg, Irland
lev.art.nr. 5016 

27695
/KG

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

21995
/KG

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

9595
/KG

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

8495
/KG

Kotlettrad med sky, sous vide
2x ca 4,8 kg/krt
Art 84912/7917  7995

/kg

Innanlår av nöt
3x ca 4,74 kg/krt
Art 99707/3041

Oxbringa, rimmad, skivad 3,5mm, sous 
vide, 5x ca 1,5 kg/krt
Art 4401/7190 13495

/kg

Oxkind, fryst, 400-480 g
7x ca 2 kg/krt
Art 82373/516 7495

/kg

10995
/kg

Läs mer om våra produkter på www.atriafoodservice.se

Köttfond, mörk
6x 1 lit/krt
Art 16198/7964

9995
/st
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Bacon

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

65,95/pkt

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

89,95/pkt

Tulip är Baconspecialisten sedan 1912. Vårt förstekta 
bacon är saltat, torkat och traditionellt 

bokvedsrökt innan vi steker det. 

Lunchkorv 
art.nr. 4343
Färsk, 150 g, ca 2 kg
lev.art.nr. 7005 

4795
/KG

Isterband 
art.nr. 5780
Färsk, 150 g, 
ca 2,5 kg
lev.art.nr. 7018 

5095
/KG

Fläsksida 
art.nr. 21983
Färsk, varmrökt, 
ms, ca 1,7 kg
lev.art.nr. 21983 

6995
/KG

 Rimmat fläsk 
art.nr. 72713
Färsk, skivat, 
1,8 kg, EU
lev.art.nr. 980893 

6395
/KG
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Fläskbog 
art.nr. 21586
Färsk, strimlad, 
vac, 3 kg
lev.art.nr. 21586 

5995
/KG

 Kotlett 
art.nr. 20388
Färsk, benfri, 1660, 
ca 3,5 kg, EU
lev.art.nr. 7988 

4495
/KG

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

6795
/KG

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

5895
/KG

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

5895
/KG

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

6895
/KG
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Lammstek 
art.nr. 12406
Fryst, benfri, ca 1,5 kg,  
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1256 

15495
/KG

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

11995
/PKT

Lammkotletter 
art.nr. 102123
Fryst, 1,5 kg, 
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1392 

28995
/PÅS

Lammkotletter 
art.nr. 102124
Fryst, 1,5 kg, 
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1393 

29995
/PÅS

Enkla

Dubbla

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

Under hösten kan man skörda svensk tryffel 
på Öland och Gotland. Det är samma art som 
brukar kallas bourgognetryffel och den har 
en nötliknande och syrlig smak. Svampen 
passar bra att hyvla över finare pastarätter, 
omelett, risotto och viltkött som rådjur och 
dovhjort. Man kan också använda den för att 
göra eget tryffelsmör till toast, skaldjur och 
potatispuré. Vill man hänga på trenden utan 
den exklusiva råvaran kan man smaksätta 
enklare rätter som såser, rotfruktssoppa, 
tryffelkräm- och majonnäs med tryffelolja, 
helst en med naturlig tryffelarom.

Lyxigt med
svensk tryffel
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Renskav 
art.nr. 6141
Fryst, 5 kg
lev.art.nr. 321900  
x-pris 874.75/KRT

17495
/KG

 Vilthack 
art.nr. 6144
Fryst, rökt, 5 kg
lev.art.nr. 322151  
x-pris 424.88/KRT

16995
/KG

Renstek 
art.nr. 6242
Fryst, rökt, 
skivat, 5 kg
lev.art.nr. 322230 

14795
/PKT

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

7495
/KG

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

7495
/KG
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Kycklingschnitzel 
art.nr. 105209
Fryst, 
quinoapannering, 
100-120 g, 1,5 kg
lev.art.nr. 4021 

10995
/PÅS

Kycklinginnerfilé 
art.nr. 4036
Fryst, rå, 2 kg
lev.art.nr. 320015 

7995
/PÅS

 Grillad kycklingfilé 
art.nr. 5974
Fryst, utan skinn, 
140-160 g, 2,5 kg
lev.art.nr. 320038  
x-pris 199.88/PÅS

7995
/KG

  
108349 
stekt & SKIVAD KLUBBFILÉ

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

Servera som tacos 
med pommes frites 
eller med god dipp.

47984 

Kycklingnuggets för ugn

118,95  
/pås

5350

grillad salladskyckling

FRYST – ca 16 x 16 mm,  
2 x 3 kg/krt

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

102,95 
kr/kg

159,95  
/pkt

Snabblagade och  
klimatsmarta
kyckling- 
favoriter
Upptäck klubbfilé, vår färdigstekta och skivade lårfilé  
utan skinn. Bara att ösa ner strimlorna i pannan eller  
på stekbordet. Prova även vår färdiglagade salladskyckling  
som tinas enkelt direkt från frysen eller våra kycklingnuggets  
som blir både saftiga och krispiga när de tillagas i ugn.

För recept och inspiration

kronfågel.se /foodservice

KYLD – 4,5 kg/SRS,  
3 förp x 1,5 kg/SRS

Utmärkt för Club Sandwich, 
klassisk Caesarsallad eller  
t ex en Báhn mì där kycklingen 
är i fokus.
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www.guldfageln.se/restaurang-storkok

KYCKLINGBRÖSTFILÉ, 
DUBBEL MED SKINN
Färsk, rå 2 x 2,5 kg/SRS.
Art nr: 2105, SC Art nr: 5195
Gårdsmärkt

KYCKLINGBRÖSTFILÉ, 
2-DELAD, MÖRAD
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1875, SC Art nr: 100779
Pris/krt: 617,70 kr

102,95
kr/kg

25,95
kr/kg

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

97,95
kr/kg

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

CHICKEN DRUMSTICKS, 
GRILLADE, GRILLKRYDDA
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 1734, SC Art nr: 5168
Pris/krt: 329,70 kr

54,95
kr/kg

26,95
kr/kg

KYCKLINGDELAR, GRILLADE 
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
Art nr: 24942, SC Art nr: 83490
Pris/krt: 161,70 kr, 
Pris/påse: 53,90 kr

Serveringstips!
Grilla gärna vår 2-delade kycklingfilé och 
servera med en citrusgrillad spetskål och 
honungsyoghurt.

Art.nr: 1875 Kycklingbröstfilé 2-delad. 
Mer recept på www.guldfageln.se

Guldfågeln_SvenskCaterP10_2021_180x254mm.indd   1Guldfågeln_SvenskCaterP10_2021_180x254mm.indd   1 2021-09-02   08:48:172021-09-02   08:48:17



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

från ett MSC-certifierat  
hållbart fiske.  

www.msc.org/se

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

BUFFÉSKUREN

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

6595
/kg

9295
/kg

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

6495
/kg

SPRÖDBAKAD ALASKAFILÉ, MSC
4316 - Benfri, förstekt, 140-170 g/st
Förpackning: 5 kg/kart
Art. nr: 4316, SC art nr: 58468

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

19895
/burk

KRÄFTSTJÄRTAR I LAKE
I plastburk, 1 kg kräftor
Art. nr: 7010, SC art nr: 26074

22595
/kg

CITRONPEPPARLAX
Varmrökt, med skinn, hel sida, 1,0-1,8 kg/st
Art. nr: 9564, SC art nr: 25016

PORTIONSSKUREN

21995
/kg

5595
/burk

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 
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Alaskapanett 
art.nr. 57500
Fryst, 60 g, 5 kg
lev.art.nr. 604306 

3595
/KRT

 Rödspätta 
art.nr. 24026
Fryst, panerad, hel, 
140-160 g, 5 kg
lev.art.nr. 870750 

7695
/KRT

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

Krossad potatis är enkelt att göra och 
väldigt uppskattat. Kokt potatis med skal, 
trycks till och läggs på ett oljat bleck. 
Pensla dem med olja som blandats med 
vitlök, färska örter, salt och peppar, kanske 
även cheddar eller parmesan. Variera med 
egna favoritkryddor. Ugnsbaka potatisen 
tills de är gyllene och krispiga. Extra gott 
blir det att ringla över en örtolja eller sås på 
yoghurt, tahini eller majonnäs. Passar bra 
till grillat som lax, kyckling eller sojabitar. 
Trycker man ut potatisen tunt kan den 
användas istället för bröd till aptitretare 
eller olika sorters burgare.

KRISPIG OCH 
ÄLSKAD POTATIS



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

från ett MSC-certifierat  
hållbart fiske.  

www.msc.org/se

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

BUFFÉSKUREN

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

6595
/kg

9295
/kg

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

6495
/kg

SPRÖDBAKAD ALASKAFILÉ, MSC
4316 - Benfri, förstekt, 140-170 g/st
Förpackning: 5 kg/kart
Art. nr: 4316, SC art nr: 58468

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

19895
/burk

KRÄFTSTJÄRTAR I LAKE
I plastburk, 1 kg kräftor
Art. nr: 7010, SC art nr: 26074

22595
/kg

CITRONPEPPARLAX
Varmrökt, med skinn, hel sida, 1,0-1,8 kg/st
Art. nr: 9564, SC art nr: 25016

PORTIONSSKUREN

21995
/kg

5595
/burk



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 
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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

 Viltmästarskav 
art.nr. 6554
Fryst, 5 kg,  
Nya Zeeland
lev.art.nr. 329900  
x-pris 399.75/KRT

7995
/KG

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

4295
/KG

 Ryggbiff 4+ 
art.nr. 110331
Fryst, dragen, 4,5 kg
lev.art.nr. 72290 

6395
/KG



Upptäck vår webshop på svenskcater.se
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 Räkor i lag 
art.nr. 46973
Färsk, 1,5 kg 
i räkvikt
lev.art.nr. 2006 

27695
/BURK

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

11495
/PÅS

 Prosciutto 
art.nr. 97795
Färskt, skivad, 400 g
lev.art.nr. 88015 

6995
/PKT



Art. nr Produkter Pris

024822 Violife Creamy 500g 49,95/burk

017593 Violife skivad Mature cheddar 500g 56,95/pkt

021625 Violife skivad original 500g 56,95/pkt

Violife 100% veganska 
ostalternativ är uppskattade 
av veganer och passar  
för alla.

EMBRACE  
THE VEGAN 
OPPORTUNITY

GÖR GRÄDDENS JOBB. 
OCH MYCKET MER.

100% VÄXTBASERAD.
FÖR ALLA RÄTTER.
FÖR ALLA GÄSTER.

MJÖLKFRI GLUTENFRI

 

Fria från MJÖLK · SOJA
GLUTEN · LAKTOS · NÖTTER
KONSERVERINGSMEDEL

Art. nr Produkter Pris

91301005
Flora Professional 
Plant Visp 31% 1L 32,95/st

91301008
Flora Professional 
Plant Mat 15% 1L 28,95/st

För mer inspiration besök upfieldprofessional.se
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DIPP! EN FAVORIT TILL FAVORITEN!
DIPPSÅS 25 x 35g 

BEARNAISE
Art.nr. 61104      65,95 kr/krt       

BEARNAISE JALAPEÑO
Art.nr. 106068     65,95 kr/krt      

BLACK GARLIC
Art.nr. 99753       75,95 kr/krt      

CHEDCHEDDAR
Art.nr. 61108        65,95 kr/krt      

CHICAGO STRIPS
Art.nr. 61105       65,95 kr/krt      

HOT MEXICANA
Art.nr. 30936       65,95 kr/krt       

SOUR CREAM & ONION
Art.nr. 61361       65,95 kr/krt      

SRIRACHA MAYO
Art.nr. 74617       65,95 kr/krt      

SWEET CHILISWEET CHILI
Art.nr. 61107       65,95 kr/krt      

TRYFFELMAJONNÄS
Art.nr. 98160        75,95 kr/krt  

VITLÖK
Art.nr. 61106        65,95 kr/krt          



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 
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Rörsocker Bit FT 500 g 
Art. nr 42512 
19,95 kr

Rörsocker Strö FT 500 g 
Art. nr 41655 
16,95 kr

A N M Ä L  D I G  G Ä R N A  T I L L  VÅ R T  N Y H E T S B R E V  PÅ  W W W. D A N S U K K E R . S E / F O O D S E R V I C E

Nordic Sugar AB, 205 04 Malmö, 040-53 70 00. www.nordicsugar.com

Låt våra såser och röror bli ett lyft 
för dina rätter. 

Alltid fräscht, alltid enkelt.

Ny smidig spritspåse!

99842/800090      Majonnäs, äkta 1200g, spritspåse              48,95/st 
99845/800092      Baguetteröra Kyckling & Curry 1200g, spritspåse    69,95/st
99844/800093      Baguetteröra Skagen 1200g, spritspåse            85,95/st

www.atriafoodservice.se

67206/40881      Soltorkade tomater, 4x700 g/krt 78,95/st 
66624/40830      Vitlöksklyftor, marinerade, 4x750 g 84,95/st 
4483/10333        Milano Salami                        119,95/kg

Läs mer om våra produkter på www.atriafoodservice.se

Atria_Grosshandlarn10_180x124_övrigt_1.indd   1Atria_Grosshandlarn10_180x124_övrigt_1.indd   1 2021-09-02   10:30:092021-09-02   10:30:09



orklafoodsolutions.se

PIZZA & 
SNACKING
Under de senaste åren har trenden varit tydlig. 
Vi äter allt oftare när vi är ute och på språng, 
vilket har lett till en ökad efterfrågan på mat som 
är redo att ätas direkt, så kallad convenience 
food. Men den allra snabbaste maten är sällan 
varm. Förutom varmkorv har utbudet av varm, 
färdig mat varit skralt. Fram tills nu.  

Art nr Produkt Vikt Pris /kart Pris /st

111358 Minipizza Margherita 50 st à 100 g 758:00 18:95/st

111362 Lyxfocaccia Soltorkad Tomat 60 st à 130 g 1197:00 19:95/st

111360 Fyrkantspizza Pepperoni 12 st à 700 g 575:40 47:95/st

111359 Fyrkantspizza Skinka 12 st à 700 g 575:40 47:95/st

111361 Fyrkantspizza Mexicana 12 st à 700 g 575:40 47:95/st

En pizza á 700 g ger fyra slice á 175 g eller sex slice á 117 g, som 
med en enkel serveringslösning blir perfekt ”grab’ n’ go”-mat.

Känslan av att kunna få maten 
snabbt serverad ökar till köp



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 
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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: 102:50 
Pris per kg  2050

MACARONS 36 ST, 6 OLIKA SORTER
Ljuvliga macarons med fyllning. Varje 
kartong innehåller 36 st frysta macarons. 
6 olika sorter (6 st av varje) i smakerna 
choklad, pistage, kola, citron och vanilj samt 
hallon. Varje macaron väger ca 10,4 g.
ART 109237 
10x36 st
Pris per frp: 208:80 
Pris per macaron 580

TRIO CHOKLAD I GLAS 110 G
Luftig chokladdessert med nougatine. 
Levereras i portionsglas.

ART 4280 
9x110 g
Pris per förp. 239:40 
Pris per dessert 1995

MANDELMJÖL 482 G
Mandelmjöl gjort på fin spansk sötmandel. 
Perfekt till bakning och desserter. Mjölet är 
naturligt glutenfritt.

ART 6770 
12x482 g 
Pris per påse 8795

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

ART 56166 
1x1400 g 
Pris per enhet 19595

FIKON- OCH LAGERBLADSMARMELAD 
370 G
Gjord på färska fikon och nyskördade 
lagerblad. Passar bra till t.ex. anklever, 
patéer och hårdostar. Frukter och bär är 
bevarade så hela som möjligt i marmeladen.

ART 46039 
6x370 g 
Pris per enhet 7895



Café

Skåres serverar

FAMILJÄR FIKA
Experten tipsar 
om nytt kafferosteri
Valrhona levererar 
EXKLUSIV CHOKLAD
Massor av recept!

T E M A



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

SK ÅRES SERVER AR

FIKA MED  
FAMILJÄR KÄNSLA

2011 började Linnéa på Skåres som 
praktikant under sin utbildning till 
bagare och konditor. Sex år senare 
tog hon över verksamheten med stöd 
av sin familj. 

– Vi driver caféet tillsammans, 
fyra syskon, mor och far som alla har 
entreprenörsandan i sig, det gör oss 
till ett starkt team med många idéer, 
säger hon. 

NYTT OCH VÄLBEKANT
Caféet lockar gäster i alla åldrar som 
gör allt från snabba lunchbesök till 
inbokade långsittningar. Här serveras 
frukost i olika storlek, mackor med 
fräscha pålägg och konditorivaror 
som cupcakes, mazariner, biskvier, 
kanelsnurror, bakelser och cheesecake. 

– Vi blandar traditionella bakverk 
med trendiga och varierar utbudet 
ofta så att det alltid finns något nytt 
att smaka, säger Linnéa. De bakar 

även tårtor som klassisk gräddtårta, 
prinsesstårta med passionsfrukt och 
moussetårta med päron och choklad. 

– Extra populär är vår morotskaks
tårta med smak av kanel, karde mumma 
och kokos, säger hon. 

UPPSKATTAD LUNCH
Skåres var ett inarbetat cafékoncept 
när Linnéa tog över men sedan dess 
har luncherbjudandet utvecklats. 

– Våra sallader har blivit väldigt 
populära, likaså vår halloumiburgare 
och våra bakade potatisar, berättar 
hon. Innan pandemin lanserade de 
även ett brunchkoncept med nybakat, 
kallskuret, varma rätter och möjlighet 
att grädda sina egna våfflor. Det blev 
snabbt en succé men ligger nu på is 
och ska relanseras så fort som möjligt. 
Fyra år i rad har Skåres utsetts till 
”Årets café” av lokalpressen. 

– Vi är väldigt stolta och tacksamma 

över denna uppskattning, det ger oss 
kraft att utveckla vårt erbjudande 
ännu mer, fortsätter hon.

UTÖKAT KONCEPT
Redan nu driver Skåres sommarcafé 
i Ryttmästaregården vid Helgasjön 
strax norr om Växjö. 

– Vi finns i en pittoresk liten stuga 
vid Kronobergs slottsruin, alldeles in
till bryggan där museibåten ångaren 
Thor lägger till. Ett riktigt smultron
ställe där vi serverar fika, våfflor och 
enklare mat. I somras byggde pappa 
en scen och vi körde countrykvällar 
med livemusik, det var väldigt 
uppskattat, berättar Linnéa som har 
planer på att utveckla konceptet till 
nästa sommar. 

– Innan dess hoppas vi kunna få 
till en julmarknad full med godsaker, 
avslutar hon.

Mitt i centrala Växjö ligger Skåres Konditori och Café beläget i ett stenhus som 
uppfördes redan vid förra seklets början. I dessa klassiska lokaler har det drivits 
caféverksamhet i mer än 100 år. Linnéa Rosenqvist, VD, berättar hur de arbetar 

idag och om deras planer för framtiden.

- Någonstans i Sverige -

Upptäck vår webshop på svenskcater.se26
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Lägg ner din själ i arbetet. Att driva 
café verksamhet är en livsstil som kräver din 
helhjärtade insats. Var kreativ och försök hela 
tiden utvecklas. Hitta din egen nisch och gör 
det du älskar så blir det bra.

Satsa på bra råvaror. Kolla upp vad som 
odlas och produceras i närområdet. Stötta 
de leverantörer som kan leverera jämn och 
bra kvalitet, speciellt på råvaror du använder 
mycket av som till exempel ägg. 

Låt alla känna sig välkomna. Det är viktigt 
att alla gäster känner sig lika välkomna, 
oavsett ålder, hur ofta de kommer eller hur 
länge de sitter kvar. Se till att det alltid finns 
alternativ för veganskt, vegetariskt och gluten
fritt, det är en självklarhet idag. 

LINNÉAS TRE TIPS 
för dig som vill driva café.

SKARES_KONDITORI
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FRUKT
Det behöver inte vara svårare! En enkel och god 

fruktsallad till fikat. Så gott och så enkelt att bjuda 
på. Skär upp lite frukt och ta med bär om du har 

det hemma. Eller varför inte göra det ännu lättare 
och använda Daily Greens färdiga fruktsallader i 
portionsförpackningar. Perfekt när du snabbt och 

enkelt vill bjuda på något nyttigt och enkelt. 
Toppa gärna med en klick grädde eller 

glass och några bär.

till fikat

FRUKTSALLAD
ANANAS, DG
4X125G
ART NR: 111385

BRETAGNE
6X100G, DG
ART NR: 28248

SIENA
6X150G, DG
ART NR: 28278

FLORENCE
6X125G, DG
ART NR: 67621

FRUKTSALLAD
TRICOLORE, DG
4X125G
ART NR: 111384

FRUKTSALLAD
ANANAS & MELONMIX, DG
4X125G
ART NR: 110405

FRUKTSALLAD
BLOSSOM, DG
4X125G
ART NR: 108836

VALENCIA 
6X150G, DG
ART NR: 67622

ÄPPLE KLYFTAD
60X40G
ART NR: 31341

1495
/ST

1295
/ST

1395
/ST 1495

/ST

1495
/ST 1395

/ST 1750
/ST

1295
/ST

350
/ST
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Ingredienser
Bulgursallad
3 dl bulgur
6 dl grönsaksbuljong
1–2 morot
1 rödbeta
3 schalottenlök
150 g karljohanssvamp
2 msk olivolja
salt och peppar

Örtsås
1 knippe bladpersilja
1 msk färsk timjan
1 knippe gräslök
rivet skal från en citron

1 msk dijonsenap
2 dl crème fraiche
salt och peppar

Gör så här
Bulgursallad
Koka upp grönsaksbuljongen, tillsätt 
bulgur rör om och ge ett uppkok. Lägg 
på lock och ställ åt sidan. Låt svälla tills 
vätskan sugits upp av grynen.

Skala och dela rotfrukter samt lök i mindre 
bitar. Skär svampen i kvartar. Lägg allt på 
plåt och ringla över olivolja samt krydda 
med salt och peppar. Ugnsstek i 175 grader 
ca 30 minuter.

Blanda allt med den kokta bulguren till 
en luftig sallad.

Lägg upp i salladskål och servera med 
örtsås.

Örtsås
Hacka örterna och rör ihop med övriga 
ingredienser.

BULGURSALLAD
med rotfrukter, svamp och örter

 Bulgur 
art.nr.  72575 
5 kilo/säck
lev.art.nr.  40101   
xpris  102 . 50 /säck 

2050
/KG
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FRUKT
Det behöver inte vara svårare! En enkel och god 

fruktsallad till fikat. Så gott och så enkelt att bjuda 
på. Skär upp lite frukt och ta med bär om du har 

det hemma. Eller varför inte göra det ännu lättare 
och använda Daily Greens färdiga fruktsallader i 
portionsförpackningar. Perfekt när du snabbt och 

enkelt vill bjuda på något nyttigt och enkelt. 
Toppa gärna med en klick grädde eller 

glass och några bär.

till fikat

FRUKTSALLAD
ANANAS, DG
4X125G
ART NR: 111385

BRETAGNE
6X100G, DG
ART NR: 28248

SIENA
6X150G, DG
ART NR: 28278

FLORENCE
6X125G, DG
ART NR: 67621

FRUKTSALLAD
TRICOLORE, DG
4X125G
ART NR: 111384

FRUKTSALLAD
ANANAS & MELONMIX, DG
4X125G
ART NR: 110405

FRUKTSALLAD
BLOSSOM, DG
4X125G
ART NR: 108836

VALENCIA 
6X150G, DG
ART NR: 67622

ÄPPLE KLYFTAD
60X40G
ART NR: 31341

1495
/ST

1295
/ST

1395
/ST 1495

/ST

1495
/ST 1395

/ST 1750
/ST

1295
/ST

350
/ST



Ingredienser
200 g Knorr Professional Paprika (kryddpuré)
250 g olivolja
½ dl vinäger
1 tsk Knorr Professional Rökt Chili (kryddpuré)
50 g fetaost

Gör så här
Mixa alla ingredienser till en slät 
dressing, alternativt mixa allt utom 
fetan och smula i den efteråt. 
Addera gärna lite färsk persilja.

PAPRIKA- OCH 
FETAOSTDRESSING

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Servera en krämig och smakrik dressing till era 
sallader – det är ett enkelt knep för att göra dem 
lite maffigare och mer mättande!

B K I  D E S I G N  C O F F E E

LÅT OSS SKRÄDDARSY...
din unika etikett utifrån önskemål eller använd egen layout 

(design och tryck ingår vid order av 250 påsar).

Prisvärt, uppskattat och gott!

I N T R E S S E R A D?
KONTAKTA DIN LOKALA SVENSK CATER SÄLJARE.

BESTÄLLNINGSKVANTITET
- från 1 kartong (5 kg).

- minimum kvantitet för etiketter är 250 påsar (50kg).

100% ARABICA - 200G PÅSAR
Etiketter kommer på ark och appliceras av kund själv.

 Rökt
Chilipuré

art.nr.   9080  
lev.art.nr. 26182701   

118  95 
/  BURK  /  BURK  

Rökt 
Paprikapuré

art.nr.   71667  
lev.art.nr. 29742401   

118  95 
/  BURK  

SMOOTHIES MED 
FOKUS PÅ SMAK 
OCH NJUTNING!

Våra fika-smoothies bygger på 
det mest svenska vi har – FIKA

Frukten mättar och kakao och kardemumma 
bidrar till en förhöjd smakupplevelse

Utan tillsatt socker

Våra fika-smoothies bygger på 
det mest svenska vi har – FIKA

Frukten mättar och kakao och kardemumma 
bidrar till en förhöjd smakupplevelse

FIKA SMOOTHIE KARDEMUMMA

SVENSK CATER 111516

FIKA SMOOTHIE KAKAO

SVENSK CATER 111519

bidrar till en förhöjd smakupplevelse

FIKA_Grosshandlarn_210x143.indd   1FIKA_Grosshandlarn_210x143.indd   1 2021-09-10   12:052021-09-10   12:05
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MATIGT PÅ CAFÉ
Bjud kunderna på nya upplevelser genom 
att variera, komplettera och utöka ut budet 
av enkla rätter att äta direkt eller ta med! 

Variera – prova alternativa salladsbaser som rött ris, 
matvete, quinoa eller bulgur. Använd vackert grönt 
som broccolini, mangold, pumpabitar, nektariner 
och färgglada betor. Gör egen pajfyllning av räddade 
råvaror. Ha minst en specialare som byts ofta.   

Komplettera – erbjud burkar med bönsallad, 
hummus, kokt ägg, skink eller ostkuber, rostade 
frön och kryddade krutonger. Perfekt att köpa till 
för extra mättnad eller som snacks på språng.

Utöka – fyll på menyn med varm mat som soppor, 
omeletter och pizzaslices. Servera frukost med 
frukt, yoghurt och fräscha mackor hela dagen. 
Paketera middagsmat att köpa med hem, färdig att 
värma eller råvaror för att laga själv. 

BJUD PÅ MINIFIKA
Måttfull eller nyfiken? Fika i mini format 
är perfekt både för de som vill äta 
mindre sött och de som vill prova flera 
godsaker på samma gång.

Det lilla formatet gör det lätt att unna sig och 
upptäcka nya smaker. Tänk smått och rada 
upp cupcakes och skurna bitar med frosting, 
mördegs kakor och konfektyr med dekor, fyllda 
flarn och makroner, donut- och chokladbollar – 
allt i miniformat. Lägg gärna till praliner. 

Sälj styckvis, ett antal valfria per fat eller ett 
större blandat fat att dela. Även roligt att sälja i 
påse eller kartong.

B K I  D E S I G N  C O F F E E

LÅT OSS SKRÄDDARSY...
din unika etikett utifrån önskemål eller använd egen layout 

(design och tryck ingår vid order av 250 påsar).

Prisvärt, uppskattat och gott!

I N T R E S S E R A D?
KONTAKTA DIN LOKALA SVENSK CATER SÄLJARE.

BESTÄLLNINGSKVANTITET
- från 1 kartong (5 kg).

- minimum kvantitet för etiketter är 250 påsar (50kg).

LÅT OSS SKRÄDDARSY...
din unika 

(design och tryck 

BESTÄLLNINGSKVANTITET

- minimum kvantitet för 

100% ARABICA - 200G PÅSAR
Etiketter kommer på ark och appliceras av kund själv.

BKI DESIGN COFFEE

LÅT OSS SKRÄDDARSY...
din unika etikett utifrån önskemål eller använd egen layout 

(design och tryck ingår vid order av 250 påsar).

Prisvärt, uppskattat och gott!

INTRESSERAD?
KONTAKTA DIN LOKALA SVENSK CATER SÄLJARE.

BESTÄLLNINGSKVANTITET
- från 1 kartong (5 kg).

- minimum kvantitet för etiketter är 250 påsar (50kg).

100% ARABICA - 200G PÅSAR
Etiketter kommer på ark och appliceras av kund själv.

Tips! 
Sök inspiration bland arabiska 

sötsaker! 

SMOOTHIES MED 
FOKUS PÅ SMAK 
OCH NJUTNING!

Våra fika-smoothies bygger på 
det mest svenska vi har – FIKA

Frukten mättar och kakao och kardemumma 
bidrar till en förhöjd smakupplevelse

Utan tillsatt socker
FIKA SMOOTHIE KARDEMUMMA

SVENSK CATER 111516

FIKA SMOOTHIE KAKAO

SVENSK CATER 111519

FIKA_Grosshandlarn_210x143.indd   1FIKA_Grosshandlarn_210x143.indd   1 2021-09-10   12:052021-09-10   12:05



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

EXKLUSIV CHOKLAD MED

KVALITET 
OCH OMTANKE

– Fika och desserter är precis lika viktiga 
som andra rätter för ditt varumärke, 
många gäster utgår från dessert utbudet 
eftersom det säger mycket om kökets 
ambitionsnivå. Därför är det viktigt att 
välja råvaror som kan leverera en god 
upplevelse hela vägen, säger Kristin 
Åhlander, Gastronomisk ledare på 
Werners Gourmetservice.

100% KVALITET
Valrhona är en fransk choklad producent 
som levererat till chocolatierer, kondito
rier och restauranger över hela världen 
sedan 1922. Varje skörd kakaobönor 
testas av en kår prov smakare som 
säkerställer att de har rätt smakprofil 
och håller en jämn kvalitet. Av bönorna 
tillverkas exklusiva produkter som kan 
tillgodose alla smaker och choklad
behov. Werners Gourmetservice 
är ensam återförsäljare till svensk 
HoReCa och dagligvaruhandel. 

– Vi är väldigt stolta över vårt 
sam arbete, förutom att vi kan erbjuda 
deras fina produkter har vi också 
fått en dedikerad konditor som vi får 
tips av och kan kontakta vid frågor, 
berättar Kristin.

HÅLLBART VAL
– Väljer du en kvalitetschoklad från 
Valrhona får du också koll på dess 
ursprung och tillverkningsprocess. 
Genom hållbarhetsprogrammet Live 
Long arbetar Valrhona för att skapa 
goda förhållanden för sina producenter 
med rättvisa löner, hållbara odlings
metoder och skolor för deras barn, 
berättar Kristin. Ditt val av choklad 
kan alltså bidra till en rättvis och håll
bar kakaomarknad samtidigt som du 
skapar goda upplevelser. Kombinera 
med närproducerade bär, frukter och 
kryddor så stöttar du även dina lokala 
leverantörer. Att välja en kvalitets
produkt kan dessutom vara lönsamt 
eftersom det inte alltid krävs så stor 
mängd för att skapa en djup smak.

SMIDIGA HJÄLPMEDEL
Som komplement till chokladen 
erbjuder Werners ett sortiment från 
Sosa. De erbjuder till exempel textur
givare, smaksättare, såser, aromer, 
pulver och mycket frystorkat. 

– Det är inget ”hokus pokus” utan 
smidiga hjälpmedel gjorda på naturliga 
råvaror som kan göra så att bakverk 
och desserter håller formen bättre och 

När du skapar bakverk, drycker, konfektyr eller 
desserter med choklad gäller det att välja en produkt 
som kan leverera. Valrhona kan leverera kvalitet, 
innovation och ett omfattande sortiment med över 
200 smak profiler. De arbetar dessutom för en hållbar 
och rättvis utveckling i kakaobranschen, något som 
förstärker den goda smaken ytterligare.

får längre hållbarhet, berättar Kristin. 
I sortimentet finns också skal, strutar 
och produkter för dekoration samt ett 
stort utbud av utrustning. 

– Allt du behöver för att utveckla din 
chokladpassion, avslutar hon.

Mer inspiration
Spännande produkter och massor av 
recept, både enkla och avancerade, 
hittar du på wgs.se

Boka utbildning hos
WERNERS
EDUCATIONS
Vill du fördjupa dig i chokladens 
under bara värld? Werners Educations 
skapar och utvecklar utbildnings
program i samarbete med kunder 
samt Valrhonas och Sosas chefs
konditorer. Teori, praktik, produkt
kunskap och nätverkande med 
kunskapsutbyte står på schemat. 
Utbildningarna riktar sig till dig som 
arbetar på konditori, café, hotell och 
restaurang. De har kommit att bli en 
spännande och uppskattad mötes
plats för människor i branschen.

Läs mer på 
wgs.se/wernersvarld/utbildning
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Ingredienser
Pistaschbotten
150 g pistaschnötter
150 g florsocker
2 äggvitor

illy- och Andoa Lactée Whipped ganache
225 g grädde 36%
25 g glukos
25 g honung, ekologisk
30 g illy normalrostade kaffebönor
310 g Valrhona Andoa Lactée
450 g grädde 36%

Havtornscurd
300 g Havtornspuré
150 g sockerlag 50/50
20–25 g Gelcrem cold 

Gör så här
Pistaschbotten
Mixa pistaschnötterna till ett fint mjöl, 
blanda med florsockret. Vispa upp 
ägg vitan och pudra i pistaschsockret i 
äggvitan och rör till en jämn smet. 

Spritsa ut runda kakor på silikonmattor och 
grädda i 180°C ca 10 minuter. Låt svalna.

illy- och Andoa Lactée Whipped ganache 
Koka upp 225 g grädde med glukos, 
honung och kaffebönor. Plasta och låt stå 
och dra åt sig smak.

Halvsmält chokladen.

Sila bort kaffebönorna från grädden och 
slå den över chokladen i omgångar för att 
skapa en elastisk emulsion.

Blanda och mixa ihop chokladblandningen 
med 450 g grädde till en slät smet. Plasta 
och kyl över natten.

Vispa ganachen till en fin mousse.

Havtornscurd
Vispa ihop allt utom gelcrem, smaka av. 
Tillsätt gelcrem, mixa till en slät kräm. 

Låt svälla 15 minuter, mixa igen. Plasta 
och kyl.

Spritsa i små silikonformar och frys.

Montering 
Placera en bit havtornscurd på varje 
pistasch  kaka, stryk upp kakorna med 
Whipped Ganache. Ställ kallt. Doppa i 
biskvierna i tempererad Andoa Noir.

BISKVI MED ANDOA LACTÉE  
WHIPPED GANACHE

Ljuvlig pralin med Valrhonas 
växtbaserade mjölkchoklad  
Amatika 46% fylld med en 
sötsyrlig nyponkaramell.

Ingredienser
Fyllning
50 g sojagrädde
45 g glukos
80 g nyponpuré
100 g socker
10 g vatten
130 g Valrhona Amatika 46% 
5 g sprit, valfri

Skal
Valrhona Amatika 46%

Gör så här
Värm grädde, glukos och nyponpuré.

Karamellisera socker och vatten och släck 
med den varma gräddblandningen.

Slå den varma blandningen över chokladen 
i tre omgångar och blanda till en slät 
emulsion. Tillsätt sprit.

Gör chokladskal av Valrhona Amatika 46%, 
gärna med nyponfärgad dekor. Häll sedan 
i fyllningen, täck och låt stelna.

PRALIN  
NYPONKARAMELL,  
VEGANSK

Lyxig biskvi med pistasch botten och frisk, syrlig kärna av havtorn 
omsluten av mjölkchokladganache smaksatt med illy kaffebönor.  
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Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

© 2021 The Coca-Cola Company. FANTA and FANTA ZERO are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

11,50 st
Fanta Lemon 
zero SUGAR

art.nr 110949

Experten tipsar

– Efterfrågan på hela bönor är fortsatt 
stark och allt fler vill erbjuda färskmalet 
kaffe, det nya rosteriet Välsviken 
stärker vår kapacitet och säkrar våra 
leveranser för detta segment. Den nya 
tekniken gör oss också mer flexibla för 
att kunna möta våra kunders behov 
och erbjuda ett bredare spektrum av 
smakprofiler. 

SMAK, KVALITET OCH 
HÅLLBARHET
Kaffebönorna som rostas i Välsviken 
kommer från noga utvalda och hållbart 
certifierade odlingar. De levereras 
direkt från respektive odlarland och tas 
om hand av passionerade med arbetare 
med lång och bred erfarenhet. 

– Rostningen sker enligt slow 
roastmetoden, en varsam process där 
bönorna rostas vid lägre temperatur 
men över längre tid vilket gör dem mer 
genomrostade. Aromerna utvecklas 
bättre och skapar en rundare, fylligare 
och mer välbalanserad smak som 
uppskattas av många kaffedrickare. 
För att säkerställa smak och kvalitet 
provsmakar vi omkring 300 koppar 
kaffe varje dag, och kaffe bryggt på 
bönor från vårt nya rosteri har fått 

väldigt bra resultat i våra blindtester. 
Förutom att vara Europas mest 

moderna är det nybyggda kaffe
rosteriet också certifierat Miljöbyggnad 
Silver, vilket innebär extra höga krav 
på materialval, energieffektivitet, 
arbetsmiljö med mera. Bönorna som 
rostas här packas även i klimatsmarta 
förpackningar. 

– Vi siktar på en cirkulär produktion 
med noll avfall för att erbjuda våra 
kunder ett kaffe som odlas, rostas och 
packas på ett klimatsmart sätt. Ett 
riktigt gott kaffe helt enkelt!

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

NYTT 
KAFFEROSTERI
FÖR HELA BÖNOR

ANNA NORDSTRÖM
• Specialty coffee and training 

manager på Löfbergs 

• Är Authorized SCA Trainer och 
håller internationella barista, 
bryggnings och sensorik
utbildningar på högsta nivå. 

• Har ett VMbrons i "koppning" 
och en vinst i Nordiska Barista
mästerskapen tillsammans med 
Baristalandslaget.

Vill du också bli 
PROFFS PÅ KAFFE?
Anna håller utbildningar om kaffe 
för allt från baristor till säljare. Låter 
det intressant? Sök efter ”utbildning” 
på lofbergs.se eller prata med din 
Svensk Caterkontakt.

KORT OM VÄLSVIKEN

• Nytt, modernt rosteri för hela bönor 

• Bönor från hållbart certifierade 
odlingar 

• Trumrost från Probat 

• Slow roast 

• Grön energi 

• Växtbaserade, förnybara 
förpackningar 

• Erfarna, passionerade medarbetare 

• Miljöbyggnad Silver

Den 1 juli fyllde det familjeägda kafferosteriet Löfbergs 115 år. 
Det firades med invigning av ett nytt toppmodernt rosteri för 
hela bönor i Karlstad. Anna Nordström berättar vilka fördelar 
det ger kaffet och dig som kund.
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© 2021 The Coca-Cola Company. FANTA and FANTA ZERO are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

11,50 st
Fanta Lemon  
zero SUGAR

art.nr 110949

NYPON
RÅVARA i fokus Med sina vackra, väldoftande blommor och röda 

frukter bjuder nyponbusken på skönhet i alla 
stadier. Frukterna är så kallade skenfrukter och 

det röda fruktköttet vi använder är egentligen bara ett skal 
till kärnan. Nyponskalen är fulla av cvitamin och anses 
bland annat vara bra för leder och immunsystem. En kryddig 
nypondryck eller variant på klassikern nypon soppa med 
vaniljglass och mandelbiskvier är perfekt nu till hösten. De 
härliga skalen kan också användas till mycket annat gott.

• Färska, eller torkade, nypon kan kokas till sylt eller gelé 
ihop med citronjuice och kan användas som fyllning i 
donuts, bullar och småkakor, som glaze till fläsk, seitan 
eller kyckling, och som smaksättning i såser till anka, 
hjort och vildsvin.

• Ihop med äpplen, schalottenlök, chili, vitlök och olika 
typer av peppar kan nyponen kokas till chutney eller 
barbecuesås. Gott till smakrika grytor och korvar.

• Sirap kokt på nypon kan ringlas över pannkakor och 
yoghurt eller användas som smaksättare i cocktails med 
gin, vodka eller bourbon.

• Nyponskalsmjöl kan användas i glass, smoothies och 
chokladtryffel men också i deg och smet till bullar, frallor, 
muffins och brownies, gärna ihop med hasselnötter.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

MÅNADENS NYHET
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Visst låter det tju-
sigt? Allt på franska 
låter tjusigt. Men 
café no lait är 
egentligen inte 
mer avancerat 
än att du kan 
sno ihop en 
själv hemmavid.
Brygg kaffe, 
värm iKaffe i 
mikron, häll 
lika delar i en 
kopp och voilà! 
iKaffe gör sig 
fint även i 
andra sorters 
kaffar som man 

brukar ha komjölk i 
- cappuccino, latte 
och macchiato till 

exempel. Det 
var därför 
vi döpte den 
till iKaffe. 
Praktiskt. 
Tydligt. 
Lämpligt. 
Men så här 
i efterhand 
skulle vi 
kanske döpt 
den till nå-
got tjusigare 
på franska. 
N’est-ce pas?

Art.nr. 40583



v

LINGUINE SOC
art. nr: 73415
vikt: 12x1 kg

21,50 kr/kg

SEDANINI SOC
art. nr: 105193
vikt: 9x1 kg

19,50 kr/kg

RIGATONI ROMANI SOC
art. nr: 108868
vikt: 9x1 kg

19,50 kr/kg

BRA PASTA ÄR
ALLTID I SÄSONG!

Se barillafoodservice.se för recept

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 10 KEGES | kampanjveckor 40–43 Kolonial
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Olivolja ex. virgin 
art.nr. 21517
5 l
lev.art.nr. 11342 

28995
/DUNK

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

14995
/DUNK

 Tagliatelle 
art.nr. 73242
5 kg
lev.art.nr. 693821  
x-pris 332.92/KRT

6595
/KG



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 10 KEGES | kampanjveckor 40–43Ost, ägg & mejeri
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 Chevré 
art.nr. 32160
Rulle, 1 kg, Belgien
lev.art.nr. 114085 

10995
/KG

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

7995
/KG

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

16995
/KG

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

15995
/KG

Många ostälskare har nu upptäckt en ny 
favorit i burrata. Det är en italiensk ost som 
oftast görs på komjölk. Vid tillverkningen 
formas den till ett litet knyte som fylls med 
trådar av mozzarella och grädde. Burratan 
läggs på toppen av pasta, pizza, tomat- eller 
grönsallad och när man skär i den rinner 
dess krämiga inre ut över maträtten. Den 
kan också serveras som antipasto med 
parmaskinka, betor, ärtor, päron, fikon, 
nektariner och nybakt bröd. Gärna toppad 
med val-, pinje- eller pistagenötter.

Krämig härlighet  
med burrata

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



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 10 KEGES | kampanjveckor 40–43 Ost, ägg & mejeri
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Mozzarellafilé 
art.nr. 32182
2,5 kg, Tyskland
lev.art.nr. 11992 

5995
/KG

 Mozzarella riven 
art.nr. 110902
Riven, 5 kg
lev.art.nr. 71113  
x-pris 274.75/PÅS

5495
/KG

 Grana Padano 
art.nr. 89702
1 kg, Italien
lev.art.nr. 3709 

12995
/PÅS

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

7495
/PKT



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

För alla proffs.

PUCKO® ORIGINAL 
SLIM CAN   

250 ml I Art nr: 100747

PUCKO® ORIGINAL 

200 ml I Art nr: 7749

ARLA® PRO 
CRÈME FRAICHE 32%   

2000 g I Art nr: 104030

BREGOTT®

NS SMÖR & RAPSOLJA   

2000 g I Art nr: 62138

ARLA®LATTE ART®

EKOLOGISK MJÖLK 2,6%   

1 l I Art nr: 63398

ARLA KO® PRÄST®

SKIVAD OST   

750 g I Art nr: 47326

6,95 kr
/st

5,95 kr
/st

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

43,95 kr
/kg

77,95 kr
/kg

14,5 kr
/l

79,95 kr
/pkt

Nu finns vår pålitliga feta Taverna även som skivad. Gör jobbet lite enklare genom att välja rätt  
form från början! Hos oss hittar du också riktigt bra olivolja i lagom storlek som lyfter smaken  

på allt från sallader till matlagning.

RIKTIG FETAOST I ALLA FORMER!

OLIVOLJA ORIGINAL  
EXTRA VIRGIN

Vikt: 6 x 2 l 
Art. nr: 67419 

FETA SKIVAD  
TAVERNA

Vikt: 4 x 3,4 (2) kg 
Art. nr: 97089 

FETA TÄRNAD  
2-PACK TAVERNA

Vikt: 2 x 5,5 (3) kg  
Art. nr: 97124 

FETA  
TAVERNA

Vikt: 4 x 3,4 (2) kg 
Art. nr: 97624

18995
/förp

29695
/förp

17595
/förp

13695
/förp
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Ny design 
– samma goda, 
svenska ostar.
Nu blir våra klassiska pizzaostfi léer Riddar®, 
St Olofs® Gräddost och Västerviks Gräddost en 
del av vårt Arla® Pro-sortiment. Innehållet är 
däremot samma goda, svenska ostar som förut!

Arla® Pro VÄSTERVIKS gräddostfi lé 38%
Arla® Pro S:t Olofs® gräddostfi lé 38%
Arla® Pro Riddar® fi léost 28%

Arla  Pro VÄSTERVIKS gräddostfi lé 38%

Besök oss på kund.arla.se

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 10 KEGES | kampanjveckor 40–43 Ost, ägg & mejeri
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 Pizzatopping 
art.nr. 67735
Riven, 1 kg
lev.art.nr. 71115SC 

7995
/ST

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

6795
/PKT

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

5495
/PKT

Vegan



VARJE DAG ÄR EN ÄGGDAG!
Med ägg från frigående höns inomhus.

www.kronagg.se

FLYTANDE VITA
1 kg. Artnr: 2103
5 kg. Artnr: 3103

FLYTANDE GULA
1 kg. Artnr: 2106 
5 kg. Artnr: 3104

23,95 
KR/KG

57,95 
KR/KG

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

54,95 
KR/KG
274,75
KR/ST

PHILADELPHIA ORIGINAL

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

PHILADELPHIA LAKTOSFRI 

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

PÅ
KAMPANJ 

JUST NU:

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

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

RECEPT TILL DEN HÄR KRÄMIGT GODA 
SVAMPSOPPAN MED SVAMPBRUSCHETTA 
HITTAR DU PÅ PHILADELPHIA.SE

Philadelphia SvC Grosshandlarn#10 180x124.indd   1Philadelphia SvC Grosshandlarn#10 180x124.indd   1 2021-09-02   11:392021-09-02   11:39
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Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 10 KEGES | kampanjveckor 40–43 Ost, ägg & mejeri
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1 kg
Ursprung: Sverige 
Art.nr: 63556

16 ml x 100 plastkapsel
Ursprung: Sverige 
Art.nr: 96492

19,95:–/kg

89,95:–/kg

7,50:–/st

89,95:–/kg

56,95:–/krt

5 kg
Ursprung: Sverige 
Art.nr: 63493

98,95:–/hink

LAKTOSFRI
MJÖLK

De perfekta  
    smörgåsostarna

Uppfriskande  
  on-the-go produkter

  Gör en  
fräsch sås  
 på yoghurt!

SALAKIS TURKISK YOGHURT 10%
Mild yoghurt, med en behaglig syra  
och krämig konsistens. Perfekt som bas  
i såser och dressingar.

GILLE 28% SKIVAD
Mild och aromatisk färdigskivad  
ost med en lätt syrlighet.
1 kg. 15 g/skiva.
Ursprung: Sverige 
Art.nr: 19338

SKÅNEMEJERIER DRICKYOGHURT  
JORDGUBB & PÄRON/VANILJ
Krämig drickyoghurt med acidophilus  
och mindre socker. Fetthalt 0,5%.
330 ml.
Ursprung: Sverige 
Art.nr Jordgubb: 68684
Art.nr Päron/Vanilj: 68683

BRAVO JUICE PORTIONSFÖRPACKNING
Bravo Original är juice så som juice ska vara,  
gjord på 100% frukt och innehåller inga tillsatser. 2,5 dl.
Art.nr Apelsin: 105484
Art.nr Äpple: 105485
Art.nr Tropisk: 105486

SNAPPHANE 28% SKIVAD
Mild med lätt sälta och svag  
syrlighet. 
1 kg. 15 g/skiva.
Ursprung: Sverige 
Art.nr: 38432

SKÅNEMEJERIER KAFFEMJÖLK 1,5%
Mjölk med fetthalt på 1,5% som är både  
ekologisk och laktosfri. Kaffemjölken är 
UHT-behandlad vilket ger lång hållbarhet  
även om den förvaras i rumstemperatur. 

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

4,20:–/st
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Med en ny, unik metod utveck-
lad av våra ostmästare har  
vi skapat en grillost med över-
lägsen smak och konsistens. 
Stek eller grilla den och servera 
som proteinet i hamburgaren, 
grytan eller salladen.  
Panera och fritera till  
krispiga nuggets för  
tapasmenyn. Välj 
mellan lättarbetade  
portionsskivor och  
helbit att bita eller  
tärna. Pannoumi  
Stek- & Grillost har  
fått toppbetyg av  
våra krävande kockar.

Välj mellan flexibel 600-grams helbit eller  
lättarbetade 60-grams och 100-gramsskivor.

Till dig som väntat på  
en riktigt bra stek- & grillost!

NYHET!

Vi tillverkar Pannoumi Stek & Grillost på vårt mejeri i  
Kristianstad. Mjölkråvaran kommer från våra gårdar  
i Skåne och södra Sverige som sätter kornas hälsa i fokus.

GRILLA

GRYTOR, SOPPOR  
OCH GRATÄNGER

FRITERA

storhushall.skanemejerier.se

PANNOUMI HELBIT
Förpackning: 600 g
Artikelnummer: 110707

PANNOUMI PORTIONSBITAR
Förpackning: 10 x 100 g
Artikelnummer: 110704

Förpackning: 20 x 60 g
Artikelnummer: 110702

57,95:–/frp

99,95:–/frp

119,95:–/frp



 Hela vårt kaffebrödsortiment
hittar du på finduSfoodservices.Se

kardemuMMabuLlar från vårt bageri i loftahaMmar

SVENSKA 
KARDEMUMMABULLAR
Ca 60 x 35 g per styck /2,1 kg 
art.nr 56730

1,85 kr/st

Svenskbakat



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

Favoriter 
till frukost 
och fika  
Goda, lättsålda och enkla att ta take-away – Tor och 

Balder är caféets bästa vänner, men prova även Boule 

Rustique som med en skiva ost blir en perfekt frukost- 

macka. Fyll också frysen med vår frasiga nyhet som 

garanterat kommer att locka gästerna till köp. 

MOROTSKAKA (80 g)
60 st per kartong
Art nr 7867
SC Art nr 56305

BOULE RUSTIQUE (80 g)
90 st per kartong
Art nr 70243
SC Art nr 29686

WHITE CHOCOLATE CHIP 
COOKIE (60 g)
80 st per kartong
Art nr 70704
SC Art nr 65783

4,70 
/styck

KANELBULLE- 
CROISSANT MINI (45 g)
42 st per kartong
Art nr 218550
SC Art nr 108214

Nyhet

Nyhet

WIENERBRÖD MED  
VANILJKRÄM (100 g)
50 st per kartong
Art nr 59406
SC Art nr 4546

CHOKLADMUFFIN (90 g)
35 st per kartong
Art nr 4032
SC Art nr 57293

CHOKLADBISKVI (70 g)
Förpackade 4 st. per tråg 48 st 
bitar per kartong
Art nr 216315
SC Art nr 102433

BALDER (110 g)
50 st per kartong
Art nr 4447
SC Art nr 58630

6,10
/styck

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

6,10
/styck

4,30
/styck

4,40
/styck

7,80
/styck

6,95
/styck

13,30
/styck 5,95

/styck

17_SvenskCater_Grosshandlarn_Nr10_210x297_Cafe_Mtrldag_0906.indd   117_SvenskCater_Grosshandlarn_Nr10_210x297_Cafe_Mtrldag_0906.indd   1 2021-09-06   10:252021-09-06   10:25
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Churros till fika och dessert
Straight Churros
Krispiga raka churros
11 g/st. 6x1 kg
Artnr 66554 

avikonorden.se

Just nu!

 
kr/kg

4495
Just nu!

 
kr/kg

4495

Churros
Krispiga runda churros, 
18 g/st. 4x1 kg
Artnr 88950

Perfekt för caféer, barer 
restauranger och fastfood! 
Snabb tillagning – 2,5 min.
Tips! Servera 3 runda eller 
5 raka churros per portion 
= ca 2,50 kr/portion.
Lägg till glass och
chokladsås
= oemotståndligt gott!

Aviko-annons-118x124-grosshandlarn11-20.indd   1Aviko-annons-118x124-grosshandlarn11-20.indd   1 2021-09-03   09:07:022021-09-03   09:07:02

Får det vara en liten  
innovation till kaffet?

Bulle eller croissant? Nu behöver inte dina kunder välja. Vi har skapat en frasig  
kanelbullecroissant i miniformat –perfekt för alla som vill ha något litet och gott till kaffet. 

Vår kanelbullecroissant är bara ett exempel på hur vi anpassar vårt café-sortiment  
efter dagens trender – fler intressanta innovationer hittar du på vår webbplats.

 Caramel & latteglass 
art.nr. 102447
5 l
lev.art.nr. 10322 

22995
/TRÅG



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 10 KEGES | kampanjveckor 40–43Glass & Desserter

48

Hallonsorbet 
art.nr. 32273
5 l
lev.art.nr. 11111 

17895
/TRÅG

 Gammaldags  
vaniljglass 
art.nr. 32243
5 l
lev.art.nr. 42000 

17895
/TRÅG

Mango & 
passionsfruktssorbet 
art.nr. 17503
5 l
lev.art.nr. 50059 

17895
/TRÅG

www.graysbakery.se
TEL 08-715 95 20

Gluten-
fri

PRIS/STYCK 

11:95

VEGANSK  
MOROTSKAKA
ARTIKEL NR: 111141
16 st x 95 g

PRIS/STYCK 

7:95

VEGANSK  
CHOKLADBOLL 
ARTIKEL NR: 111140
36 st x 50 g

Nyheter!

PRIS/STYCK 

199:95

VEGANSK KLADDKAKA 
ARTIKEL NR: 111142
1 st x 1200 gVegott! 

Grays SvenskCater 10 2021.indd   2Grays SvenskCater 10 2021.indd   2 2021-09-01   15:592021-09-01   15:59

Blåbärsglass 
art.nr. 62181
5 l
lev.art.nr. 10201 

21995
/TRÅG
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 Mandeltårta Daim 
art.nr. 67693
Pre-cut, 1 kg
lev.art.nr. 1234-142  
x-pris 131.40/ST

1095
/BIT

Pajskal ø17cm 
art.nr. 88889
20x130 g
lev.art.nr. 1301  
x-pris 299.00/KRT

1495
/ST

Pajskal ø25cm 
art.nr. 87873
15x280 g
lev.art.nr. 1311  
x-pris 247.50/KRT

1650
/ST

UPPTÄCK VÅR 
WEBBSHOP!
svenskcater.se



www.haugen-gruppen.se

Med en historia som går tillbaka över 300 år, har kvalitetste alltid varit kärnan i det  
Twinings gör. De är kända för att skapa levande och aromatiska blandningar som alla älskar, 

från Earl Grey och grönt te med citron till chai lattes och superfruktiga infusioner. 
Twinings kan detaljerna som gör varje testund unik.

Fyra Frukter 4 x 100 P
FÖRP | 4 x 200 g ART | 48980 

PRIS | 102,95/pkt

Grönt te & Citron 4 x 100 P
FÖRP | 4 x 200 g ART | 64728 

PRIS | 94,95/pkt

Svarta Vinbär 4 x 100 P
FÖRP | 4 x 200 g ART | 73423 

PRIS | 102,95/pkt

Lady Grey 4 x 100 P
FÖRP | 4 x 200 g ART | 54922 

PRIS | 94,95/pkt

English Breakfast 4 x 100 P
FÖRP | 4 x 200 g ART | 54901 

PRIS | 84,95/pkt

Earl Grey 4 x 100 P
FÖRP | 4 x 200 g ART | 54108 

PRIS | 84,95/pkt

Sortimentskartong Te 
FÖRP | 12 x 25 p ART | 47893 PRIS | 339,95/krt

Twinings kvalitetsteer 
finns i en sortiments-  
kartong med separata  
förpackningar och  
även i 100-pack.



De koppar Dilmahte som vi dricker 
ligger till grund för alla de projekt 
som MJF Foundation och Dilmah 
Conservation driver. 

Fonderna hjälper aktivt Sri Lankas 
befolkning genom att bistå med 
utbildning, maskiner och materiel.  

Det goda teet
Dilmah är riktigt gott kvalitetste. Alltid med färska råvaror  
och naturliga ingredienser, rika på smak och antioxidanter.

www.dilmah.se

08-68 40 50 00. info@tekompaniet.se
facebook/instagram: tekompaniet
www.tekompaniet.se

Återförsäljare för Dilmah i Sverige är 
Tekompaniet Swedetraders AB

EARL GREY
Ekologiskt svart Ceylonte 
med naturlig bergamottarom.  
Single origin. 

GRÖNT TE MINT 
Ekologiskt grönt kinesiskt 
te med pepparmintblad 
och naturliga aromer. 

GRÖNT TE INGEFÄRA
Ekologiskt kinesiskt grönt  
te med ingefärarot och 
naturliga aromer.  

BERRY EXPLOSION
Ekologiskt örtte med  
bl a nypon, hibiskus, äpple, 
apelsin-, citron- och  
granatäppleskal. Koffeinfritt! 

SPICE CHAI
Ekologiskt svart Ceylonte 
med kanelbark, svartpeppar, 
ingefärarot och kardemum-
makapslar.  Single origin.  

ENGLISH BREAKFAST
Ekologiskt svart  
neutralt Ceylonte.  
Single origin.  

HALLON
Ekologiskt svart Ceylonte 
med vildhallonsmak.  
Single origin.

SORTIMENTASK  
ORGANIC - 60 TEPÅSAR
Praktisk sortimentask- vik upp den med ett enkelt handgrepp och den är färdig att 
användas! Innehåller ett bra grundsortiment med svarta, gröna och koffeinfria teer.  
English Breakfast, Earl Grey, Berry Explosion, Frukt & Mint, Grönt te Ingefära, Spice 
Chai. 6 smaker, 10 tepåsar per smak. 
12 st askar/krt.

De har även startat skolor, barn-
hem och sjukhus. Minst 15 % av 
företagets vinst går varje år till 
Dilmahs egna välgörenhetsfonder.
 
Så tack för att du hjälper till att 
bidra.

FÖRPACKNING
20 påsar/ask, 
6 askar/kartong. 
Säljs askvis.
Askarna kan 
placeras stående 
eller liggande.

Dilmah Organic är ekologiska teer producerade i harmoni med naturen. Fritt från konstgjorda bekämpningsmedel 
och konstgödsel. Individuellt kuverterat EU-ekologiskt märkt.
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Enligt Bacardi 2021 Cocktail Trends Report 
vill barens gäster nu ha drinkar som bjuder på 
sensoriska upplevelser, från brännande hetta 
till extrema varianter av söta, sura och rökta 
smakprofiler. Olika typer av chili sätter smak på 
klassiska cocktails och skapar chilitini, chili whiskey 
sour och chili bloody mary. Färsk ingefära kan 
användas på liknande sätt. Beska är en annan smak 
allt fler uppskattar i drinkar och alkoholfria drycker. 
Dels kan det bero på att vi äter mer hälsosam mat 
och vant oss vid bittra smaker från till exempel 
grönkål, oliver och mörk choklad, men också för att 
många anammat den italienska traditionen med 
aperitivo som vermouth, Campari och Aperol spritz.

Extrema smaker 
och sensoriska 
upplevelser!

52

Storsäljarna 
från Carlsberg

Art.nr  Produkt 
111401 Pepsi Regular 33 cl
57770 Pepsi Max 33 cl
85680  Pepsi Max Lime 33 cl
111411 Pepsi Max Mango 33 cl

3,65
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 Sockerfri 33 cl
107846  Pommac 33 cl

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



DRICKBART
ERBJUDANDEN OCH NYHETER

Tips!
Fixa roliga drinkar 

till Halloween,

som en läskigt god 

Pumpkintini
!
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Världens första

Fairtrade Rom
hos Svensk Cater FLOR DE CAÑA 4

ART. NR: 107649
PRIS: 244,95 KR

FLOR DE CAÑA 7
ART. NR: 105516
PRIS: 279,95 KR

LÄS MER OM FLOR DE CANA OCH
MASSOR AV ANDRA PRODUKTER I
VÅRT SORTIMENT PÅ BERNTSON.SE

FLOR DE CAÑA 12
ART. NR: 105517
PRIS: 404,95 KR

FLOR DE CAÑA 18
ART. NR: 107650
PRIS: 599,95 KR

Enjoy Jameson responsibly.

TASTE, THAT’S WHY.

JAMESON IRISH WHISKEY
TRIPPELDESTILLERAD IRLÄNDSK WHISKEY  

MED MJUKA HÄRLIGA TONER AV VANILJ OCH  

EN VISS NÖTIGHET FRÅN SHERRYFAT.

ART.NR. 1050168

JAMESON BLACK BARREL
KOMPLEXA TONER AV EXOTISK FRUKT, ROSTAD EK, 

KRYDDOR OCH VANILJ. LAGRAD I HÅRT ROSTADE EKFAT  

FÖR EN RIK OCH INTENSIV SMAK.     

ART.NR. 1050313

Drickbart
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THE GLENLIVET 12YO 
ART. NR: 1007352

höstens smak kommer 
från the glenlivet

TAKE IT TO 
THE GRAVE

137 95

/FLASKA

PINOT GRIGIO 2020
King Valley, Australien

Pris: 137,95 kr Art.Nr: 108735 Alk: 13,5% Fl/krt: 6

En cool climate Pinot Grigio med karaktäristiska toner av 
citrus, gröna päron och kryddighet som passar utmärkt till 
färska skaldjur eller rätter med kyckling eller fläsk.

PINOT NOIR 2020
South Australia, Australien

Pris:137,95 kr Art.Nr: 108732 Alk: 13,5% Fl/krt: 6

Ett elegant vin med rik fruktighet, mjuka tanniner och långt 
avslut som passar utmärkt till rätter med kyckling, lamm 
eller vilt som serveras med ugnsrostade rotfrukter kryddat 
med färska örter.

Drickbart
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ENDAST HOS 

SVENSK CATER

4695

/FLASKA

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.

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.

CANTINA TOLLO EKO  
NU SOM HALVFLASKA!4395

CANTINA TOLLO TERRE DI CHIETI BIANCO EKO

Pris: 43,95 kr        Art.Nr: 110385        Alk: 12,5%        Fl/krt: 12

Fruktigt vitt vin med frisk syra och toner av gröna äpplen, citrus och med en liten 
kryddighet i avslutningen. Serveras vid 8-10°C till sallader eller till rätter av fisk 
eller skaldjur.

CANTINA TOLLO TERRE DI CHIETI ROSSO EKO

Pris: 43,95 kr        Art.Nr: 110387        Alk: 13 %        Fl/krt: 12

Medelfylligt, ungt och fruktigt vin med balanserad syra och karaktär av körsbär, 
blåbär och mogna mörka bär. Serveras vid cirka 16°C till rätter av fläsk- eller  
lammkött eller till smakrika vegetariska rätter.

Drickbart
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1664 Blanc 5% 33EG
Art. nr: 50697, Antal/kolli: 24 st

15,50 kr/flaska

1664 Lager 5% 33EG
Art. nr: 19336, Antal/kolli: 24 st

14,50 kr/flaska

1664 Sans Alcool 25EG
Art. nr: 85938, Antal/kolli: 24 st

10,95 kr/flaska

A TASTE OF  
BROOKLYN

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

11,50 kr/flaska

Drickbart
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Han är en av världens mest framstå-
ende sommelierer och förmodligen 
också bland de mest beresta å yrkets 
vägnar. I två decennier har Andreas 
Larsson med stor upptäckarlust  
och kunskapstörst tagit sig till de  
viktigaste regionerna i samtliga  
viktiga vinländer.

– Vin har lärt mig mer än skolan. 
Jag kan historien om den franska re-
volutionen, om munkarna i Europa på 
medeltiden, geologi, kemi, gastronomi 
och ett gäng språk. Allt tack vare vinet 
som ger mig så mycket mer på köpet.

Turistar gärna i Sydafrika 
Andreas har tappat räkningen på 
alla platser han har rest till, men vet 
att få saker i livet skänker honom 
större nöje än att följa den fantastiska 
utvecklingen som sker. Av förklarliga 
skäl har resandet gått på sparlåga det 
senaste året, så längtan är stor.

– Jag drömmer mig bort till  
Sydafrika för landets viner, men också 
den stora skönheten – jag älskar att 
turista där, säger han.

I Sydafrika har Andreas dykt med 
hajar, stått på den tre kilometer långa 
platån som utgör Taffelbergets topp, 
varit på valsafari och till ”fängelseön” 

Robben Island. Men resandet handlar 
än mer om att hålla sig ständigt upp-
daterad och förkovra sig ytterligare.

– Sydafrika bjuder på en rik varia-
tion av vinstilar, terroir, mesoklimat 
och druvsorter. Här har det gjorts 
toppviner i många år och det händer 
grejer hela tiden. Dessutom når du 
de flesta vinregioner inom en timme 
från Kapstaden, säger han.

Sydamerikansk uppstickare 
Svenska vinkonsumenter köper gärna 
vin från Sydafrika. I slutet av 00-talet 
var det faktiskt det land vi drack mest 
vin från. Reser vi tvärs över södra 
Atlanten hittar vi däremot en riktig 
doldis i vinsammanhang, Uruguay, 
men en innovativ och intressant 
sådan, menar Andreas.

– Uruguay har inte mycket gemen-
samt med Chile och Argentina när det 
kommer till just vinodling. Här råder 
ett betydligt svalare atlantklimat 
med vinstilar som spänner från Loire 
till sydvästra Frankrike. Det är ett 
litet vinland som jobbar på sin status, 
och det finns en oerhörd entusiasm 
och upptäckarglädje hos den nya 
generationen producenter.

Le Grand Sommeliers guide till 
SYDAFRIKA, URUGUAY 
OCH ARGENTINA
Blir det italienskt i vinglaset – igen? Italien är absolut ett otroligt 
vinland, men vad vet du om viner från sydamerikanska länder som 
Uruguay och Argentina, eller grillkompatibla viner från Sydafrika? 
VM-sommelieren Andreas Larsson har besökt i princip alla 
regioner och länder som gör vin – här bjuder han på en smakfull 
resa till två olika kontinenter.

Text: Oskar Möller och Camilla Thörnqvist  
Foto: Arvid Nordquist och Shutterstock

ANDREAS LARSSON

Gör: Sommelier, föreläsare, inspiratör, 
provare på internationell basis.

Bakgrund: Började sin karriär som 
kock och har sedan sommelierut-
bildningen vunnit SM, NM, EM 
och också VM i sommellerie. Har 
jobbat på Vinkällaren Grappe, Gon-
dolens vinbar och Mattias Dahl-
grens stjärnkrog Bon Lloc fram 
tills att den stängde 2005 samt 
varit vindirektör på PM & Vänner i 
Växjö sedan 2006 (mest aktiv som 
konsult i dag).

Skulle gärna snacka vin med: 
Skådespelaren Robert de Niro, en av 
de största samlarna av Domaine de 
la Romanée-Conti, världens dyraste 
och mest svåråtkomliga vin.

Vinrelaterade filmtips: Sideways, 
så klart, dokumentären Sour Grapes 
om förfalskningar i vinvärlden och 
den bisarra, men kultförklarade 
Kocken, tjuven, hans fru och  
hennes älskare.

Följ på: @legrandsommelier och 
andreaslarsson.org.

Drickbart



SUGEN PÅ ATT TESTA VIN  
från Sydafrika, Uruguay eller Argentina? 

Grannland på högre höjder 
Det största vinlandet i Sydamerika är 
Argentina och givetvis har Andreas 
varit där. Under en resa dit provade 
han hela 600 viner gjorda på landets 
nationaldruva malbec.

– Argentinarna har lyckats väldigt 
bra i sin kommunikation och genom 
export gjort malbec så pass populär 
att till och med fransmännen börjar 
ta efter, berättar han.

För att druvorna ska må bra sker 
vinodlingen i regel ske på högre höjd. 

Utgå från en eller flera av de druvsor-
ter och blends som Andreas Larsson 
listar nedan. Gör sedan en sökning  
på systembolaget.se och se vad  
du får upp eller prata med din  
Svensk Cater-kontakt.

Sydafrika: Jag är svag för klassisk, 
lagringsduglig cabernet sauvignon 
och Bordeaux-blends, samtidigt som 
jag älskar svalklimats-chardonnay, 
pinot noir från Walker Bay samt  

Rhône- och sydeuropeiska blends 
från Swartland.

Uruguay: Albariño och petit manseng 
för vitt, tannat (en av de mest tannin-
rika druvor som blir till vin!) och 
tannat-blandningar för rött.

Argentina: Malbec är den domine-
rande druvan, men personligen gillar 
jag främst blends och där får gärna 
cabernet franc ingå.

Andreas har matchat detta 
sydafrikanska röda vin till Mattias 
”Fredagskocken” Larssons 
lammrätt ”braai style” där allt 
grillas över öppen eld.

”High Mountain Wine” kan det då  
stå på flaskan. Argentina leder till 
och med världsligan med de högst 
belägna vinodlingarna på drygt  
3 000 meter över havet.

– Precis som i alla höghöjdsre-
gioner är nätterna svala med en 
utdragen växtsäsong. På så vis får 
druvorna tjockare skal, mer tannin 
och mer syra, vilket i Argentinas fall 
definitivt ger mer balanserade och 
komplexa viner, summerar han.

Fruktsyra

Strävhet

Fyllighet

KWV Roodeberg 
art.nr. 52322
75 cl
lev.art.nr. 6301 

9495
/FL

Artikeln är tidigare publicerad i SMAKA, Arvid 
Nordquists digitala mat- och livsstilsmagasin.

Flera argentinska vinodlingar har den magnifika 
bergskedjan Anderna som fond.



A RT N R. P R O D U K T  P R I S

70734 Chili Explosion  91,95 kr
70733 Rock Salt  49,95 kr
70731 Tellicherry Black Pepper   99,95kr
70736 Roasted Garlic & Pepper  101,95 kr
37088 Chicken & Steak 89,95 kr
70737 BBQ & Grill Mesquite 89,95 kr

Nu blir det enklare att tackla morgondagens utmaningar på ett lönsamt och 

hållbart sätt. Med ett helt nytt koncept fokuserar vi på handhållen mat som 

kan avnjutas var som helst. Upptäck spännande smakkombinationer, uppgra-

derade favoriträtter, framtidens barnmeny, ljuvliga små sides och desserter 

som skapar merförsäljning. Gå in på vår sajt och klicka på Handy Bites!

RECEPTET PÅ FRAMTIDENS MAT.

S A N T A M A R I A W O R L D . C O M / S E / F O O D S E R V I C E

Nu blir det enklare att tackla morgondagens utmaningar på ett lönsamt och 

hållbart sätt. Med ett helt nytt koncept fokuserar vi på handhållen mat som 

kan avnjutas var som helst. Upptäck spännande smakkombinationer, uppgra-

derade favoriträtter, framtidens barnmeny, ljuvliga små sides och desserter 

som skapar merförsäljning. Gå in på vår sajt och klicka på Handy Bites!

S A N T A M A R I A W O R L D . C O M / S E / F O O D S E R V I C E

ENKELT, 
BÄRBART, 
HÅLLBART.
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