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ERBJUDANDEN & SÄSONGSVAROR  

DIN LOKALA MATGROSSIST

Temainlaga:

NYÅR

Kammusslor
art.nr. 81049

Fryst, 20/30, 850 g
lev.art.nr. 5740 

25995
/PÅSE

 En del av Polar Seafood Greenland



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

INNEHÅLL

TEMA

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

Kevin Rosdahl
Junior Inköpare, Centralt,  
Löddeköpinge
Vad innebär din roll?
Trots att det heter inköpare så köper jag faktiskt 
inte in några varor alls. Min uppgift är istället 
att möta och förhandla med olika leverantörer 
för att säkra att våra kontor får de allra bästa 
förutsättningar och möjligheter när de sedan gör 
sina inköp. Jag sitter även med på upphandlingar 
och räknar på logistiklösningar. Tack vare att 
jag tidigare arbetade inom logistik har jag bra 
koll på olika lösningar och vad de ska kosta.

Vad är det bästa med ditt arbete?
Det är väldigt varierande, ingen dag är den andra 
lik. Jag har också många trevliga kollegor.

Nämn något du gör på fritiden?
Då blir det väldigt mycket padel och golf, umgås 
såklart även med familj och vänner. Jag tittar också 
på en hel del sport, främst ishockey och Formel 1.

Favoritmat?
Grillad pluma med ljummen potatissallad.
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RESTADE VAROR 
OCH HÖJDA PRISER  

- vad är det som händer?

Våra leverantörer har informerat oss och förvarnat 
om både leveransstörningar och generella pris-
höjningar. Därför vill vi nu även informera och 
förvarna er om att det kommer att vara lite skakigt 
kring tillgången på varor ett tag framöver.

Den globala coronapandemin har dragit med 
sig följder som höjda fraktkostnader och brist på 
containrar, hamnarbetare och chaufförer. Det har 
gjort att fartygsköerna växer i världens hamnar. 
Dessutom har priset på plast och kartong stigit 
kraftigt senaste halvåret, vilket ger höjda kostnader 
för emballage. Låt oss ge ett exempel på vad detta 
innebär i siffror. Tidigare låg fraktkostnaden för 
att skicka en container från Asien till Sverige på i 
snitt 2 500$. Nu kan den ligga på så mycket som 
ca 20 000$, alltså åtta gånger så mycket. Ökade 
kostnader för leverantörerna innebär tyvärr ökade 
inköpspriser för oss.

Vi har även råkat ut för leveransstörningar och 
försenade leveranser. Detta beror dels på samma 
anledningar som ovan, dels på blockeringen 
av Suezkanalen i slutet av mars 2021. Ett fartyg 
fastnade i den vältrafikerade kanalen och trots att 

det bara var stopp ungefär en vecka fick det 
enorma följder över hela världen. Lägg därtill 
sommarens svåra översvämningar i Kina 
och Europa som orsakat skador på logistiskt 
viktiga järnvägar. När råmaterial inte längre 
kunnat fraktas med tåg till producenterna har 
det inneburit svårigheter och förseningar i 
produktionen.

VI FINNS HÄR FÖR DIG! 
Konsekvensen av alla dessa faktorer samman-
taget är att den globala logistiken påverkats så 
allvarligt att det antas ge försenade leveranser 
en bit in i 2022. Det positiva är att många aktörer 
inom logistik nu ser över hela fraktkedjan och 
säkrar upp de olika leden inför framtiden.

Under tiden gör vi allt vi kan för att du som 
kund ska påverkas så lite som möjligt av den 
globala fraktkrisen. Vi söker gärna upp ersätt-
ningsartiklar som motsvarar just dina krav på 
kvalitet och prisbild, dessutom kan vi ge tips 
på lokala leverantörer i din region - prata bara 
med din Svensk Cater-kontakt!

Det korta svaret ger främst två orsaker - den globala pandemin och den lokala 
blockeringen av Suezkanalen tidigare i år. Båda har skapat stora störningar 

i globala produktions- och logistikkedjor. Åtgärder vidtas för att avhjälpa 
situationen men effekterna kommer vi att få leva med en bit in i 2022.  

Under tiden finns vi på Svensk Cater här för att hjälpa dig till andra sidan!

JOBBA FLEXIBELT - sätt 
menyer sent och använd de 
råvaror som finns tillgängliga.

VAR UTE I GOD TID - beställ 
dina varor i god tid, speciellt  
om du behöver stora volymer.

SE MÖJLIGHETERNA - ta 
chansen att skapa nya rätter och 
nya sätt att servera råvaror.

Tips!
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merxteam.com

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

professionellt kök. 

Stilren, funktionell, 
svensk design. 

1. Champagne stopper
  29 kr 
 111978 (ord. pris 39 kr)

4. Ramekin
 Ø 8,5 cm, H 4 cm 28 kr 
 94669 (ord. pris 37 kr)

 Ø 11 cm, H 2,5 cm 35 kr 
 1683 (ord. pris 46 kr)

5. InAlto Tre Sensi
 Champagneglas 22 cl 35 kr 
 111977 (NYHET) (ord. pris 46 kr)

 Vinglas 30,5 cl 32 kr 
 74006 (ord. pris 42 kr)

 Vinglas 43 cl 35 kr 
 68501 (ord. pris 46 kr)

 Vinglas, 55 cl 39 kr 
 86761 (ord. pris 52 kr)

2. Champagnekylare
 Ø 31 cm 333 kr 
 37299 (ord. pris 441 kr)

 Ø 41 cm 555 kr 
 37300 (ord. pris 729 kr)

1.

2.

3.
5.

4.

20%
Rabatt

3. Handsalamander
  375 kr 
 92208 (ord. pris 498 kr)
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Natural Charm Tallrikar

1 2 3 4

1 2

1

Dunilin 48 x 48 cm Dunicel Rullduk 1,18 x 25 cm

Dunilin 40 x 40 cm

Mini lamp led 

Evolin duk 127 x 220 cm

Dunicel Dukjol 0,72 x 4 m

1

112585 112592 112268 81544 81530 33019

21,95 kr/pkt 28,95 kr/pkt 199,95 kr/pkt 8,7/ kr st 5,8/ kr st 3,2/ kr st

89,95 kr/pkt

104,95 kr/pkt

99,95 kr/pkt

110,95 kr/pkt

110,95 kr/pkt

110,95 kr/pkt

110,95 kr/pkt

1623,6 kr/pkt 343,95 kr/st

31,5 kr/st

33,95 kr/st

494,95 kr/rulle

514,95 kr/rulle

514,95 kr /rulle

514,95 kr/rulle

50/pkt 50/pkt 60/pkt 75/pkt 160/pkt 150/pkt

36/pkt

36/pkt

45/pkt

45/pkt

45/pkt

45/pkt

45/pkt

1/pkt

1/pkt

1/pkt

1/pkt

25/pkt

25/pkt

8 lampor/pkt 1/pkt

Skapa Goodfoodmood i jul!
Julen är en tid där vi njuter av god mat, dryck och härligt sällskap av familj, 
vänner och kollegor. På Duni kallar vi det för Goodfoodmood. 
Här hittar du ett brett utbud av julbordsdekorationer och även en mängd 
passande ljus och LED-belysning i sortimentet till julbordet. 
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 Ryggbiff m kappa 
art.nr. 102930
Fryst, ca 6,9 kg,  
Kanada
lev.art.nr. 1045 

21995
/KG

Rosékalvfilé m sträng 
art.nr. 33931
Fryst, 1,6 kg, Holland
lev.art.nr. 3579 

20995
/KG

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

14995
/KG

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

24995
/KG

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

14995
/KG

Bogblad Teres Major 
art.nr. 110255
Fäsk, 1 kg, Irland
lev.art.nr. 5059 

19995
/KG
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Läs mer om våra produkter på www.atriafoodservice.se

Produkt     Förpackning  Bestnr.   Pris/kg

                                             

Entrecôte av nöt 2,5kg+, kyld    6x ca 2,5 kg   64981   185,95  

Oxkind, fryst         400-480 g/st, 7x ca 2 kg  82373   83,95

Ryggbiff av nöt, u kappa 4,0kg+, kyld  3x ca 4,8 kg  64980   184,95

Fläskfilé pomamore, basilika och parmesan,  3x ca 1,4 kg   40436   139,95
skivad 5mm, sous vide, fryst

Fläskfilé, sous vide, Signature   6x ca 0,8 kg  78737   108,95

GGoooodd  FFoooodd bbeetttteerr  mmoooodd

THE 
PUREST
ON THE 

PLANET?

Sous 
Vide

SS

Atria_Grosshandlarn_12_kött_210x297_.indd   1Atria_Grosshandlarn_12_kött_210x297_.indd   1 2021-11-05   10:28:182021-11-05   10:28:18
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av

HKSCANFOODSERVICE.SE

PLUMA AV RAPSGRIS
4 x 2,8 kg, ca 11,2 kg/krt. 

Scan art nr: 506708
SC art nr: 102287

GRISKIND
4 x ca 2,5 kg, ca 10 kg/krt. 

Scan art nr: 302903
SC art nr: 29038

KOTLETT AV RAPSGRIS
5 x ca 3,3 kg, ca 16,5 kg/krt. 

Scan art nr: 407421
SC art nr: 18364

6995 

KR/KG

6995 

KR/KG
14495 

KR/KG

11495 

KR/KG

SIDA AV RAPSGRIS
2 x ca 4 kg, ca 8 kg/krt. 

Scan art nr: 407451
SC art nr: 18363

6995 

KR/KG
7995 

KR/KG

KARRÉ AV RAPSGRIS
3 x 2,2 kg, ca 6,6 kg/krt. 
Scan art nr: 407401
SC art nr: 19851

FLÄSKFILÉ AV RAPSGRIS
5 x 2,2 kg, ca 11 kg/krt. 
Scan art nr: 407491
SC art nr: 20679

TA FLÄSKKÖTT TILL EN NY NIVÅ

TIPS 
Välj söta, rökiga, heta 
och fruktiga smaker  

som äpple och apelsin 
när du marinerar fläsk.
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 Fläskfilé m sträng 
art.nr. 102378
Fryst,  600 g, 
Danmark
lev.art.nr. 1850 

4895
/KG

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

20995
/KG

Kalvschnitzel 
art.nr. 21961
Färsk, 140-160 g, 
vac, ca 1,8 kg
lev.art.nr. 21961 

20995
/KG

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

6995
/KG

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

8495
/KG

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

8495
/KG

Sverige

Naturell

Hickory

9
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Renytterfilé 
art.nr. 6197
Fryst, 0,4-1,5 kg
lev.art.nr. 321471 

35995
/KG

 Hjortytterfilé 
art.nr. 91058
Fryst, ca 2,5 kg, 
Nya Zeeland
lev.art.nr. 7209 

22995
/KG

Hamburgare 150 g 
art.nr. 112659
Fryst, angus, 
24x150 g, 3,6 kg
lev.art.nr. 1172  
x-pris 276.95/KRT

7695
/KG

 Hamburgare 200 g 
art.nr. 112658
Fryst, angus, 
20x200 g, 4 kg
lev.art.nr. 1173  
x-pris 307.80/KRT

7695
/KG

Hamburgare 200 g 
art.nr. 108526
Fryst, högrev/
entrecôte, 
20x200 g, 4 kg
lev.art.nr. 1174  
x-pris 307.80/KRT

7695
/KG

Frenched Racks lamm 
art.nr. 3001
Fryst, ca 600 g, 23-kod,  
Nya Zeeland
lev.art.nr. 1249 

25995
/KG

Hamburgare 150 g 
art.nr. 108527
Fryst, högrev/
entrecôte, 24x150 g,  
3,6 kg
lev.art.nr. 1175  
x-pris 277.02/KRT

7695
/KG
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www.norvida.se

Ryggbiff 4+ m kappa
Lev art nr 1417

Oxfilé 1,8+
Lev art nr 1132

Entrecote 2+
Lev art nr 1396

NATURKÖTT® – NÖT
All produktion av Naturkött® 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.
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Hushållsmedwurst 
art.nr. 73117
Färsk, 500 g
lev.art.nr. 70717057 

3295
/PKT

 Tryffelsalami 
art.nr. 109251
Färsk, skivad, 200 g
lev.art.nr. 630793 

5295
/PKT

Fänkålsalami 
art.nr. 109250
Färsk, skivad, 200 g
lev.art.nr. 630893 

4895
/PKT

Prosciutto Crudo 
art.nr. 109249
Färsk, skivad, 200 g
lev.art.nr. 671693 

5595
/PKT

Coppa 
art.nr. 109248
Färsk, skivad, 200 g
lev.art.nr. 674593 

6795
/PKT

Skinka 
art.nr. 73114
Rökt, 2,7 kg
lev.art.nr. 70717050 

7495
/KG

Skinka 
art.nr. 73113
Rökt, 1 kg
lev.art.nr. 70717052 

7895
/PKT

Salami 
art.nr. 73118
Färsk, 500 g
lev.art.nr. 70717060 

3495
/PKT

 Rostbiff 
art.nr. 108464
Färsk, ungsgrillad, 
skivad, 400 g
lev.art.nr. 241 

6495
/PKT

Hel

Skivad

Skivad

Sverige

Skivad
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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

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

4995
/KG

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

3795
/KG

 Ryggbiff 4+ 
art.nr. 103914
Färsk, ca 4 kg, 
Uruguay
lev.art.nr. 309742 

19995
/KG
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www.guldfageln.se/restaurang-storkok

MAJSKYCKLINGBRÖSTFILÉ 
MED SKINN
Fryst, rå 2 x 2 kg/krt.
SC Art nr: 34596
Pris/krt: 419,80 kr

GRILLKYCKLING CA 1000 G
Fryst, rå 14 x ca 1 kg/krt.
SC Art nr: 106301
Pris/krt: 377,30 kr

26,95
kr/kg

MAJSKYCKLINGKLUBBA 
UTAN RYGGBEN
Fryst, rå 1 x 10 kg/krt.
SC Art nr: 5171
Pris/krt: 379,50 kr

37,95
kr/kg

26,95
kr/kg

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

104,95
kr/kg

RÅA DRUMSTICKS/
KYCKLINGBEN
Fryst, rå 3 x 2 kg/krt.
SC Art nr: 24393
Pris/kg: 161,70 kr

KYCKLINGKLUBBA, GRILLAD
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
SC Art nr: 5330
Pris/krt: 347,70 kr

57,95
kr/kg

79,95
kr/kg

CHICKEN NUGGETS CRISPY
Fryst, ätklart 3 x 2 kg/krt.
SC Art nr: 16811
Pris/krt: 479,70 kr

Guldfågelns Majskyckling!
Vi erbjuder ett brett sortiment av 
både frysta och färska majs- 
kycklingprodukter. Fodret majs- 
kyckling äter består av minst 50% 
majs och är helt vegetabiliskt.

Goda majskycklingrecept hittar du 
på vår hemsida guldfågeln.se/recept

Guldfågeln_SvenskCaterP12_2021_180x254mm.indd   1Guldfågeln_SvenskCaterP12_2021_180x254mm.indd   1 2021-11-01   13:41:222021-11-01   13:41:22
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www.atriafoodservice.se

Nytt i sortimentet är Lagerbergs kycklingprodukter från Sölvesborg i Blekinge.
 Samtliga artiklar är frysta och finns att beställa via Svensk Cater. 

100% svensk fågel - kläckt, uppfödd och slaktad i Sverige

Nyheter!

88537 Kycklinglårfilé
70-100 g/st, 2x3 kg/krt

Styckfryst, rå, skinnfri lårfilé av
100% kyckling, Svensk Fågel. 
Den möraste filén. Klimatsmart 
(3,06kg CO₂e/kg)  och nyckel-
hålsmärkt. Tillverkad i Sverige.

209,85/förp.

78786 Kycklingklubba 
med del av ryggben

260-320 g/st, 10x1 kg/krt

Styckfryst, rå klubba av 100% 
kyckling. Klimatsmart (1,95kg 
CO₂e/kg) och nyckelhålsmärkt. 
Tillverkad i Sverige.

74636 Kycklingbröstfilé mörad
130-170 g/st, 2x3 kg/krt

Styckfryst, rå filé utan innerfilé,   
Svensk Fågel. Mörad för att klara   
varmhållning och ge en saftig filé.  
Klimatsmart (3,06kg CO₂e/kg),   
nyckelhålsmärkt. Tillverkad i Sverige.
    
239,85/förp.

Klimatsmart

79799595
/kg 69699595

/kg 22229595
/kg

Atria_Grosshandlarn12.indd   1Atria_Grosshandlarn12.indd   1 2021-11-03   10:17:332021-11-03   10:17:33
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Under december serveras julens delikatesser 
i stora mängder. För att minska svinnet kan 
du erbjuda en härlig frukost att ta med eller 
att äta på plats. Gör goda mackor på vört eller 
surdegsbröd, använd sill, skinka och korvar som 
pålägg, eller servera en mer stadig frukost med stekt 
ägg, bräckt skinka, stuvad grönkål och korv i bitar. 
Lussekatter kan skivas och stekas som fattiga riddare. 
Citrusfrukt och lingon kan användas i smoothies, gröt  
eller yoghurt som toppas med nötter och smulor av  
pepparkaka eller saffransbiscotti.

Svinnsmart 
med säsongens 
smaker!

T R E N D I G T  T I P S !

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

17495
/PÅS

Kycklingfilé 
art.nr. 5980
Fryst, grillad, utan 
skinn, 110-130 g,  
2,5 kg, Thailand
lev.art.nr. 320037 

17995
/PÅS



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

från ett MSC-certifierat  
hållbart fiske.  

www.msc.org/se

KUMMELRYGG MED SKINN, MSC
Benfri, styckfryst, 120-160 g/st
Förpackning: 5 kg
Best. nr: 10691

RÖDTUNGAFILÉ
Skinn- och benfri, styckfryst, 75-150 g/st
Förpackning: 4,5 kg
Best. nr: 23170

PANKOPANERAD TORSKFILÉ, MSC
Benfri, förstekt, 140-170 g/st
Förpackning: 5 kg
Best. nr: 16759

22995
/kg

8995
/kg

BERGTUNGAFILÉ, MSC
Skinnfri, benfri, styckfryst, 80-120 g/st
Förpackning: 4,5 kg
Best. nr: 23011

8595
/kg

SKALDJURSFOND, MSC
Djupfryst, vakuumpåse 1000 g
Förpackning: 5 x 1 kg/kart
Best. nr: 80959

15995
/kg

SKAGENRÖRA Premium, MSC
Plasthink, 2,5 kg
Förpackning: 1 x 2,5 kg
Best. nr: 61276

8695
/kg

SJÖGRÄSSALLAD, Goma Wakame
Fryst sallad
Förpackning: 4 x 1 kg
Best. nr: 5827

9695
/kg

15595
/kg



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

Grosshandlarn nr. 12 KEGES | kampanjveckor 49–52Fisk & Skaldjur

8995
/st

FRYST HUMMER, MSC
Amerikansk, Hel (popsicle)
300 g/st
Förpackning: 10 x 300 g
Best. nr: 85503

Glöm inte att beställa!
HUMMER  

TILL NYÅR
Begränsad tillgång.

Det är samma varje år - till nyår ska  
alla ha hummer. Varför är det så?  

Hummer är ju gott året om?  
Vi grottar inte ner oss i det, vi konstaterar  

bara att det är så. Vi råder dig därför  
att beställa nyårshummern tidigt,  

innan den tar slut.

Gott nytt år förresten!

Rödspätta
panerad

Artnr. 24026
140-160 g
79,95,-/kg

Grönlandske räkor
med skal

Artnr. 26082
70/90
79,95,-/kg

Artnr. 26080
80/100
69,95,-/kg

1cm

1.4cm

1cm

1.4cm

 Laxcarpaccio 
art.nr. 110638
Fryst, 800 g
lev.art.nr. 8-6080 F 

30995
/PKT
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Grosshandlarn nr. 12 KEGES | kampanjveckor 49–52 Frukt & grönt

Oumph Mince 
art.nr. 110714
Fryst, 2 kg
lev.art.nr. 1383 

11995
/PÅS

 Oumph Pulled 
art.nr. 110700
Fryst, 2 kg
lev.art.nr. 1407 

26495
/PÅS
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T R E N D R A P P O R T

Confitering är en gammal metod för tillagning och 
konservering som ofta använts i det franska köket. Råvaran 
får koka i fett, traditionellt från anka men mild olja går också 
bra. Jämfört med fritering sker confitering vid en lägre 
temperatur och under längre tid. Förutom anka, fläsk och 
vilt serveras nu allt fler gröna råvaror confiterade i 
både fina och enkla rätter. Rotfrukter som selleri, 
rödbeta och palsternacka kan confiteras och 
serveras med smakrik ost, friterad svamp 
eller saltrostad mandel. Confiterade 
tomater och vitlöksklyftor kan användas 
på toast, till pasta och grillat. Svamp kan 
confiteras ihop med örter och serveras i 
sallad där dess olja kan funka som dressing.

Förädla smaker -
CONFITERA GRÖNT!



BJUD IN 
Nyår närmar sig med stormsteg och pricken över 

i efter en god nyårsmiddag är en ypperligt god och 
festlig mangomaräng i glas med passionsfrukt och 
mangosås. Så här enkelt gör du den här desserten.

Krossa maränger grovt och varva med tärnad 
mango och grädde. Toppa med mango mixad 

till puré samt innehållet från passionsfrukt. 
Dekorera med ett vackert mynta- 

eller citronmelissblad.

2022

NORDICAMIX 
TVÄTTAD, 4X500G 
ART NR: 83595

PHYSALIS
SKALAD, 12X100G 
ART NR: 105846

HARICOTS VERTS 
2KG, KE 
ART NR: 3615

AVOCADO 
HASS, 26 ST 
ÄTMOGEN
ART NR: 112622

APELSIN
STRL 1-3, 16KG 
OPENTOP
ART NR: 80730

PASSIONSFRUKT
48ST
ART NR: 53072

MANGO 
KEITH, 12ST 
ART NR: 12639

5395
/PÅSE

2195
/ST 1795

/ST
795

/ST

SPARRIS GRÖN 
10X250G
ART NR: 41474

2495
/BUNT

11495
/KG 1150

/ST
1650

/KG

450
/ST

WE MAKE  
  YUMMY
 healthy  

CARAMBOLA 
25ST
ART NR: 112617

RUCCOLASALLAT
8X100G 
ART NR: 43958

1250
/ST
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Grosshandlarn nr. 12 KEGES | kampanjveckor 49–52 Frukt & grönt

 Olivmix 
art.nr. 67209
750 g
lev.art.nr. 40886 

6895
/ST

Jordärtskocka 
art.nr. 71979
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr. 809617 

11595
/PÅS

Grön sparris 
art.nr. 42321
Fryst, hel, 1 kg
lev.art.nr. AGR310 

5995
/PÅS

Haricots Verts 
art.nr. 43933
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr. BH3610 

4695
/PÅS

Wokmix Big Cut 
art.nr. 88688
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr. MBW5EG 

6395
/PÅS

Sugar Snap Peas 
art.nr. 43402
Fryst, 2,5 kg
lev.art.nr. PSS610 

7795
/PÅS

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

4695
/PÅS
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Grosshandlarn nr. 12 KEGES | kampanjveckor 49–52Kolonial

CHOKLADKUPOL MED KROKANT 
VEGAN 84 G
Ny fransk vegan-dessert. Desserten är 
portionsanpassad för lätt och smidig 
hantering.
ART 110659 
12x84g
Pris per frp 287:40 
Pris per dessert 2395

CHOKLAD KARAMELL STICK  
VEGAN 75 G
Ny fransk vegan-dessert. Desserten är 
portionsanpassad för lätt och smidig 
hantering.
ART 110660 
56x75g
Pris per frp 1204:00 
Pris per dessert 2150

CITRON OCH HALLON STICK 
VEGAN 60 G
Ny fransk vegan-dessert. Desserten är 
portionsanpassad för lätt och smidig 
hantering.
ART 110661 
56x60g
Pris per frp 1036:00 
Pris per dessert 1850

TARTUFO CITRON 85 G
En kärna av Limoncellocrème täckt av 
citronglass och fint hackad maräng.

ART 56405 
12x85 g
Pris per frp 179:40 
Pris per dessert 1495

MANDARINPURÉ OSÖTAD 1 KG
Osötad mandarinpuré från franska Sicoly, 
gjord på solmogna mandariner från Sicilien.

ART 80432 
6x1 kg 
Pris per kg  14995

BLANDADE HELA BÄR 1 KG
Röda och svarta vinbär, hallon, blåbär och 
björnbär. En perfekt blandning av styckfrysta 
bär som kan användas till tarten så väl som 
till frukostbuffén.
ART 82800 
5x1 kg 
Pris per kg  11195

TIRAMISÙ I GLAS 100 G
En tiramisùdessert i glasform dekorerad 
med kakao.

ART 30455 
9x100 g
Pris per frp 251:55 
Pris per dessert 2795

TRYFFELOLJA SVART 250 ML
En mycket koncentrerad och dryg olja 
smaksatt med svart tryffelarom från 
producenten Plantin. Används i alla 
anrättningar där tryffel passar.
ART 64052 
12x250 ml 
Pris per flaska 19995
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Nyår

Festligt med räkor!

ARLA UNIKA 
– ost till nya höjder

Experten tipsar om 
kvalitetskött till nyår 
Grand Hôtel i Mölle erbjuder
festlig lokal nyårsmeny

T E M A



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

GR AND HÔTEL I MÖLLE ERBJUDER

FESTLIG LOKAL 
NYÅRSMENY

Grand Hôtel är en vacker jugend
byggnad med nationalromantiska 
inslag och en pampig entrétrappa. Här 
finns sköna rum, stora matsalar och 
en träveranda med utsikt över havet. 
Idag ägs och drivs verksamheten av 
familjen Dahlberg i tredje generation. 

– Mölle har en lång historia av att 
erbjuda dans, flärd och synd, allt med 
utgång från detta hus, berättar David. 
Den beryktade synden som lockade 
folkmassor i början av förra seklet 
bestod dock mest i att män och kvinnor 
badade tillsammans i havet, hur det är 
idag får den nyfikne utforska.

”OTRADITIONELLT NYFIKNA”
Kökets mattradition är baserad på 
råvaror från havet, dessa kompletteras 
med det bästa säsongen kan erbjuda.

– Vi använder mycket härliga råvaror 

som grönsaker, svamp och vilt från 
producenterna här i trakten, säger David.

Det traditionella blandas med det 
moderna och smaksättningar från 
hela världen. 

– Jag skulle beskriva oss som 
”otraditionellt nyfikna”, vi vill alltid vara 
ett nyfiket ställe som kan erbjuda smak
upplevelser. Just nu har vi till exempel 
en svensk bläckfisk som serveras med 
kimchi, den fermenterade syran blir 
magiskt till den svenska bläckfisken 
som har en helt outstanding smak, 
säger han.

POPULÄRT MED VARIATION
Att hämta nyårsmat på Grand är 
väldigt populärt, speciellt bland de 
med små barn och de som lagt tid på 
att skapa vackra hem. David berättar 
lite om sina idéer kring årets meny. 

– Jag tänker att vi ska servera en 
fyra rättersmeny som också går att 
hämta med sig i en anpassad och något 
förenklad form. Det kan bli en förrätt 
med lokalt fångade havskräftor, de 
passar att använda på många olika sätt 
och det är god tillgång på dem. Sedan 
en varmrätt med anka från Vikingfågel, 
följd av lite traditionella ostar – danska, 
franska och skånska. Allt avslutas med 
en dessert på lokalt odlad havtorn. Vi 
kommer så klart också att ha vegeta
riska rätter för att erbjuda möjlighet till 
variation, likaså ett urval av kanapéer 
och delikatesser att komplettera sin 
hämtmeny med, säger han. Förutom all 
god mat planeras också årets nyårsfest. 

– Vi hoppas kunna ställa till med en 
stor baluns där champagnen flödar och 
lackskorna blir utslitna, avslutar han.

Långt ute på Kullahalvön ligger det klassiska badhotellet Grand Hôtel. 
I över 100 år har människor från hela världen rest hit för att njuta av 
naturen, bada och umgås. Idag är det ett nav för mat, fest och glädje 

året om. Kocken David Mill berättar om planerna inför nyår.

- Någonstans i Sverige -

Upptäck vår webshop på svenskcater.se24
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Låt det gröna få ta plats. Lätta upp menyn med 
gröna rätter, det kan vara en förrätt eller varmrätt eller 
båda. Många uppskattar att kunna välja riktigt bra 
tillagade vegetariska rätter även vid festliga tillfällen. 
Utgå från vilka lokala råvaror som finns tillgängliga.

Lyxigt men inte krångligt. Använd fina råvaror 
och skapa enkla rätter med lyxig känsla, tänk till 
kring hur de ska förberedas innan servering. Den 
som köpt en festmeny för att äta i sitt hem måste 
få vara avslappnad och kunna njuta av maten, inte 
behöva oroa sig för att något ska gå fel i hanteringen 
eller ta hand om en massa disk.

Skicka med instruktioner. Dels enkla instruktioner 
om hur maten bäst och mest effektivt värms och 
serveras. Dels värdefulla tips om att planera kvällen i 
god tid. Det tar tid att välja allt från porslin och dryck 
till bordsdekor och musik, och inte minst bjuda ett 
riktigt trevligt sällskap av människor man trivs att 
umgås med.

DAVIDS TRE TIPS
för dig som vill erbjuda 
avhämtningsmenyer till nyår.

GRANDHOTELMOLLE

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Ägarparet Eva Dahlberg och David Mill.

25
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ROM SÄTTER  
GULDKANT PÅ  
NÄSTAN ALLT
Abba® Gastronomi Stenbitsrom kommer från ett 
uthålligt och välskött fiske. De krispiga romkornen 
har en balanserad sälta och naturlig sötma som 
hjälper till att lyfta fram andra smaker. Fungerar 
lika bra på snittar som i en kall sås. 

Caviar, Svart  
Stenbitsrom - MSC
Abba® Gastronomi
8x490 g
art nr 85916 

179:95/st 

Caviar, Röd  
Stenbitsrom - MSC
Abba® Gastronomi
8x490 g
art nr 25067 

179:95/st

orklafoodsolutions.se



Vanilla
Gräddglass

art.nr. 62213  
lev.art.nr.  10401 

269 95 
/TRÅG

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Ingredienser
Vår finaste gräddglass Vanilla
5 dl råsocker
4 dl vatten
rivet skal av 2 st citroner
saften från 1 st citron
2 msk färsk rosmarin
   5 st fasta syrliga äpplen

Gör så här
1. Blanda socker, vatten, citron och rosmarin
blad i en kastrull.

2. Koka tills det börjar bli simmigt.

3. Skala och skär äpplena i tärningar eller 
skivor. Lägg dem i lagen och koka upp.

4. Serveras varmt eller kallt till Vår finaste 
gräddglass Vanilla.

Vår finaste
GRÄDDGLASS VANILLA 
MED ROSMARINÄPPLE

FÖR 10 PERSONER

27
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ROM SÄTTER  
GULDKANT PÅ  
NÄSTAN ALLT
Abba® Gastronomi Stenbitsrom kommer från ett 
uthålligt och välskött fiske. De krispiga romkornen 
har en balanserad sälta och naturlig sötma som 
hjälper till att lyfta fram andra smaker. Fungerar 
lika bra på snittar som i en kall sås. 

Caviar, Svart  
Stenbitsrom - MSC
Abba® Gastronomi
8x490 g
art nr 85916 

179:95/st 

Caviar, Röd  
Stenbitsrom - MSC
Abba® Gastronomi
8x490 g
art nr 25067 

179:95/st

orklafoodsolutions.se



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

10 PERSONER

Ingredienser
20 st kammusslor
1 dl vitt vin
2 dl fiskfond
5–6 hela äggulor
salt
3 vitlöksklyftor
dill och/eller persilja
3 dl olivolja
100 g akaciahonung
100 g kokosflingor

KAMMUSSLOR 
med aioli, akaciahonung och rostade kokosflingor

Gör så här
1. Strö salt på de tinade kammusslorna 

och låt dem dra i en timme. Skölj sedan 
försiktigt av saltet.

2. Låt musslorna sjuda i vitt vin och 
fiskfond under ca 3 min. Ta av kastrullen 
från plattan och låt musslorna dra 
färdigt i lagen. Ta sedan upp dem och låt 
dem rinna av.

3. Mixa äggulor med salt, vitlök och örter. 
Tillsätt olivolja i en fin stråle under 
mixning tills aiolin har en bra konsistens.

4. Rosta kokosflingor i en panna eller  
i ugnen och låt dem svalna.

5. Gör små ringar av aioli på ett fat och lägg 
lite akaciahonung i mitten. Ovanpå varje 
"pöl" läggs en avkyld mussla beströdd 
med rostade kokosflingor.

Kammusslor
art.nr. 81049
Fryst, 20/30, 850 g
lev.art.nr. 5740 

25995
/PÅSE

 En del av Polar Seafood Greenland

28
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Hämtmeny i flera delar
Nyårsfirande i hemmet kan se väldigt 
olika ut. Erbjud hämtmeny i variations-
rika delar och låt kunderna välja rätter 
efter sina egna preferenser.

Förrätter – Ceviche, carpaccio eller tartarer på 
lax, tomater eller oxfilé. Smördegspizza med feta, 
pumpa eller löjrom. Ostron med topping, ugns
bakade fikon med ost eller grön, krämig ärtsoppa.

Varmrätt – Kött, fisk och grönt – välj rätter som 
är lätta att värma och servera, gärna gjorda på 
lokala råvaror.

Dessert – Festliga chokladpraliner, små nyårs
bakelser eller egen glass med frukt och bär.

Mingel – Snittar, kanapéer och krustader, gärna 
med skaldjur, svamp eller ostar. Gröna tapas, 
grillade minispett och pintxos med kallskuret.

Brickor – Välj ut några favoriter bland ost och 
chark. Fyll ut med frukt, grönt, nötter och kex. 
Skicka gärna med en bild som förslag på upplägg.

Börja firadet med
fräsch nyårslunch
Under dagen på nyårsafton är många 
lediga vilket skapar ett utmärkt tillfälle 
att umgås på ett avslappnat men ändå 
festligt sätt, perfekt för stora familjer 
med både barn och äldre.

Servera några lätta rätter som en försmak till 
kvällens firande. Eleganta soppor, sallader och 
mackor med mycket frukt och grönt. Ugnsbakade 
rotfrukter, pumpa eller blomkål toppade med 
rostade nötter, smulad ost och brynt smör. Ostron 
och skaldjur ihop med fräscha syrliga såser eller 
kryddsmör. Avsluta med små gulddekorerade bak
verk ihop med champagne, cava eller alkoholfritt 
bubbel och en festlig stämning.

Tips! Passa på att erbjuda delikatesser som 
lunchgästerna kan köpa med hem!

Festligt med räkor!
Stora, färska räkor är en klassiker till nyår, 
men även något mindre räkor kan bidra med 
festkänsla. De är dessutom både prisvärda och 
mer tillgängliga.

Välj räkor i lake till lyxiga röror, mackor, sallader och topping, 
de behöver inte tinas och tappar ingen vikt. Frysta räkor 
passar bra i såser, soppor, röror och fyllningar. Här kommer 
några tips!

• Smörgåsbakelser med krämig fyllning av lax och räkor 
som mixats grovt. Garnera med handskalade räkor, rom 
och ärtskott. Festligt till lunch eller förrätt.

• Kalla räkröror med rom, dill och pepparrot eller varma 
med chili, vitlök och ingefära. Servera som snittar, på 
lantchips eller friterat bröd.

• Skaldjurstartar på till exempel räkor, crabsticks och kräft
stjärtar. Servera med kall romsås och friterade alger.

• Ravioli med fyllning av räkor och örter, servera med sås 
på vitt vin och saffran.

• Minicrêpes fyllda med räkstuvning och gratinerade med 
ost, servera till förrätt.



Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

ARLA UNIKA
– OST TILL NYA HÖJDER

Historien bakom Arla Unika 
började i Danmark 2002 när 
flera danska kockar vände 

sig till Arla och efter frågade bredare 
mångfald och fler unika smaker. 

– Efter att vi lyssnat på deras tankar 
och tagit till oss deras feedback 
förstod vi att det de efterfrågade 
saknades på marknaden. Det blev 
startskottet för Arla Unika och en 
kunskapsresa med avstamp i det nya 
nordiska köket, säger Frida.

INSPIRERAT SAMARBETE
Arla Unikas produkter är utvecklade i 
samarbete med passionerade meje rister, 
experimenterande produkt utvecklare, 
skickliga kockar och innovativa 
entreprenörer. 

– Det är i detta samarbete vi finner 
inspiration och kompetens för att ut
veckla nyskapande mejeriprodukter på 
högsta gastronomiska nivå, säger Frida. 
Under 2018 smygstartade projektet i 
Sverige och lanserades sedan ut till 
restauranger i början av 2020, nu satsar 

de på att nå ännu fler. 
– Vi vill skapa mejeriprodukter 

på högsta gastronomiska nivå med 
en smak och kvalitet som kan väcka 
intresse hos alla kockar som vill 
utforska nya, hållbara och ansvarsfulla 
smakupplevelser, säger hon.

VAR OST TAR SIN TID
Frida berättar att det tar ca 3–5 år att 
utveckla en ny ost. 

– Vi börjar med en idé, blir inspirerade 
och prövar oss fram, sedan testar vi om 
och om igen – ostens smak, textur och 
mogningstid men också applikationer 
ute hos restauranger och bland kockar. 
När alla våra höga krav är uppfyllda 
och vi är nöjda har vi till slut skapat en 
Unika, säger hon. Ostarna tillverkas 
lokalt ute hos specialiserade mejerier 
i Sverige och Danmark. 

– Det gör att vi får möjlighet att 
arbeta med mejerister som är experter 
på sitt område som till exempel Kvibille 
är inom blåmögel, Troldhede inom 
vitmögel och Tistrup inom hårdost. 

Arla Unika är ett koncept med ambition att väcka intresse för och 
lyfta mejeri produkter till gastronomisk världsklass. Frida Ewertsson, 

gastronomiskt ansvarig för Arla Unika i Sverige berättar mer om 
konceptets smakrika ostar och hantverket de tillverkas med.

Deras kompetens i kombination med 
vår utmanande produktutvecklare gör 
att vi kan erbjuda ostar i gastronomisk 
världsklass, säger hon.

KREATIVT OCH NYFIKET
Det inspirerande utbudet av ostar 
inom Arla Unika vänder sig inte bara 
till nyfikna kockar utan även baristor 
och sommelierer som ställer höga 
krav på smak, textur och kvalitet och 
gärna testar nya kombinationer och 
applikationer. 

– Ostarna kan användas till en ren 
ostservering eller som smakförstärkare 
för att tillföra inte bara smak utan även 
konsistens och textur. I vårt arbete med 
Arla Unika inspireras vi av kockar, det 
är de som är kreatörerna som skapar 
gästernas ost och smakupplevelser, 
avslutar hon.

30
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Tips!
Läs mer om ostarna och människorna 

bakom dem på arlaunika.se, där 
finns också många recept att prova. 

Följ @arlaunika för inspirerande 
inlägg, filmer, event som ost och 

dryckesprovningar och exempel på 
hur nordiska restauranger serverar 

produkterna från Arla Unika.

Gott till champagne!
Prova att servera Arla Unika hårdostar på nyår, de passar utmärkt 

till champagne! Köp dem via ditt lokala Svensk Cater-kontor!

KRY – opastöriserad ost 
där de naturliga enzymerna 
främjar ostens 
mognad och ger 
en extra komplex 
smak upplevelse. 
Till verkad med 
avancerat 
hantverk. 
Lagrad i 
ca sju månader.

Havgus 12 – Hårdost 
med smak av kola, 
nötter och brynt smör. 
Fast konsistens med 
tydliga protein kristaller. 
Tillverkas med unik 
syrnings kultur. Lagrad 
i tolv månader.

Gammel Knas – 
Havartityp med unik 
smak och struktur. 
Fin balans mellan det 
söta, feta och syrliga 
till sammans med de 
krispiga protein-
kristallerna. Lagrad 
i minst 24 månader.

31Upptäck vår webshop på svenskcater.se

UNIKA
OSTFONDUE
8 PORTIONER

Ingredienser
150 g Black Label eller 
liknande spontanjäst öl
125 g Unika Kry
25 g Unika Havgus 12
12 g majsstärkelse/maizena
chilisås, till exempel Carolina 
Reaper Hot Sauce från Mikkeller
salt och svartpeppar

Tillagning
Skär ostarna i små bitar och blanda med 
maizena till en smulig deg.

Värm försiktigt ostblandningen med ölet 
tills blandningen når kokpunkten.

Rör runt ofta så att ostblandningen inte 
bränns vid och att det hela smälter till en 
jämn massa.

Smaka av med chilisås, salt och 
svartpeppar.

Servera till exempel med bitar av rostat 
bröd, små kokta potatisar, cornichoner 
och små korvar.

TEMA • NYÅR



EKOLOGISK

NYHET
I 100% ÅTERVUNNEN FLASKA

NYHET
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KVALITETSKÖTT
TILL NYÅRSMENYN

Experten tipsar

– Nordströms erbjuder ett stort sortiment 
av både svenskt och importerat kött 
som vi levererar till Svensk Caters 
kontor och kunder i hela landet. Inför 
nyår vill vi tipsa om några extra bra 
råvaror men också förvarna lite om att 
det just nu är låg tillgång på svenskt 
kött. Bristen är en följd av torkan för tre 
år sedan, den har gjort att det är ont om 
svenskt utsäde och i sin tur foder.

Vill du servera svenskt kött på nyår? 
Kontakta din säljare hos Svensk Cater 
så får du veta vad som finns tillgängligt 
på just ditt lokala kontor.

CALLE LIND

• Färskvarusäljare, Nordströms

• Bakgrund som kock i 14 år.

• Har daglig kontakt med kunder 
via telefon eller personliga 
besök. Bistår gärna med tips på 
olika produkter och hur de ska 
tillagas på bästa sätt.

GRÖNKÅL

Kampanjpriserna gäller vid beställning och leverans inom kampanjperioden. 

ROSÉKALVFILÉ – Väldigt mört kött, 
aningen mörkare än gödkalv. Tillaga 
den hel eller i tournedos. Fungerar 
utmärkt till ”surf & turf” toppad 
med hummer. Servera med smörad 
kalvsky, potatisconfit och säsongens 
olika kålsorter.

Rosékalvfi lé m. sträng
art.nr. 33931
 Fryst, 1,6 kg, Holland 
lev.art.nr. 3579

20995
/KG

Calle Lind från Nordströms, Svensk Caters egna kött experter, 
tipsar om tre utvalda råvaror och hur de kan serveras festligt.

RYGGBIFF – Kanonbiff från Kanada! 
Anguskött med grym köttsmak som tål 
stöddiga tillbehör, gärna smaksatta med 
tryffel. Det kan vara till exempel sås, 
majonnäs och bearnaise eller kanske en 
krämig potatis och tryffelterrin.

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

21995
/KG

HJORTYTTERFILÉ – Mörkt, smakrikt 
kött som är en riktig nyårsklassiker vid 
sidan av oxfilé. Helstek den i ugn på 
låg temperatur. Servera med en puré 
på karamelliserade jordärtskockor, 
blandad svamp och en god viltsky.

Hjortytterfi lé
art.nr. 91058
 Fryst, ca 2,5 kg, 
Nya Zeeland 
lev.art.nr. 7209 

22995
/KG
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GRÖNKÅL
RÅVARA i fokus I södra Sverige odlas grönkål på friland, de mörk gröna 

krusiga bladen och saftiga stjälkarna innehåller 
massor av nyttiga mineraler och vitaminer, främst 

Cvitamin. Eftersom grönkålen är vinterhärdig kan den 
stå kvar ute även när kylan dragit in. Det gör att vi kan 
njuta av nyskördad svensk grönkål även i december. 
Smaken kan till och med bli både mildare och fylligare 
om den utsatts för lite frost eftersom kolhydraterna då 
kan ha ombildats till socker. Några av dessa tips kanske 
kan passa er festliga nyårsmeny!

• Grönkålschips kryddade med flingsalt, gärna smak
satt med tryffel. Serveras som snacks eller används 
som garnityr.

• Minipizzor med finstrimlad grönkål och stark ost, 
toppade med rostade hasselnötter. Servera till mingel 
innan middagen.

• Smörstekt grönkål med vitlök serverad till fisk, gärna 
ihop med en sås på vitt vin.

• Gräddstuvad grönkål toppad med friterad svamp och 
serverad till vilt, svamp eller pasta.

• Paj med grönkål, feta eller ädelost och karamelliserad 
lök, toppad med knaperstekt bacon, rostade valnötter 
eller lufttorkad skinka. Perfekt som nattamat.

Upptäck vår webshop på svenskcater.se

MÅNADENS NYHET

ANNONS 
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Lyxa till nyåret med lite av det bästa havet har 
att erbjuda – ostron, havskräftor och hummer. 
Råvarorna köper du såklart hos Nordsjöfisk, din 
lokala fisk- och skaldjursgrossist.

Lägg din beställning på  010-499 44 00.
Gör det i god tid för att säkra din leverans!*

FIRA NYÅR MED

FÄRSK
HUMMER!

Ingredienser
2 st hummer ca 500 g, kokta
2 dl smetana
1/2 msk färskpressad citronjuice
1/4 silverlök
80 g forellrom
1/2 knippe dill
1 ask krasse
gårdagens baguette 100 g
3 msk smör till stekning
salt för avsmakning.

Gör så här
1. Börja med att skala hummern. Skär 

köttet i mindre bitar och lägg den i 
kylen medan du förbereder såsen.

2. Skala och finhacka silverlöken. Lägg 
löken i kallt vatten, ca 5 minuter. Då blir 
den mildare i smaken. Lyft upp och låt 
torka på hushållspapper.

3. Smula det lite torra brödet slarvigt. 
Värm stekpannan och klicka i smöret. 
När smöret smält och börjar bubbla lägg 
i bröd smulorna och stek på medelstark 
värme tills de fått fin färg och är 
krispiga. Häll av på hushållspapper för 
att absorbera fettet.

4. Blanda smetanan med citronjuice i en 
skål och smaka av med salt.

Servering
1. Ta fram fyra tallrikar. Lägg smetana

citronkrämen i botten på tallrikarna.

2. Sprid ut hummer, toppa med rom och 
lök. Fördela det jämnt.

3. Strö över brödkrispet

4. Plocka dill och klipp krasse, 
garnera rikligt.

Gott Nytt År!

* Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning. 

HUMMER MED 
FORELLROM, 
SMETANA-
KRÄM, DILL 
OCH KRISP.
Perfekt nyårsförrätt till 4 personer



Upptäck vår webshop på svenskcater.se

Grosshandlarn nr. 12 KEGES | kampanjveckor 49–52 Kolonial

 Olivolja 
art.nr. 21517
Extra virgin, 5 l
lev.art.nr. 11342 

25995
/DUNK

Olivolja 
art.nr. 21516
Blended, 5 l
lev.art.nr. 222401 

14995
/DUNK
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FIRA IN DET NYA ÅRET
Med ägg från frigående höns inomhus

www.kronagg.se

FLYTANDE VITA
1 kg. Artnr: 110391
5 kg. Artnr: 110418

FLYTANDE GULA
1 kg. Artnr: 109540 
5 kg. Artnr: 109542

23,95 
KR/KG

58,95 
KR/KG

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

55,95 
KR/KG
279,75
KR/ST

Art.nr Artikel Pris
32692 Eriks® Bearnaise Restaurang, 2 liter 102,95 kr/st

28284 Eriks® Hollandaise, 2 liter 99,95 kr/st

Av stjärnkocken erik lallerstedt

AV KOCKAR, FÖR KOCKAR!

Eriks såser föddes i ett restaurangkök. Varenda idé, smak eller kombination kan 
spåras till fl äckiga kokböcker på rostfria bänkar i några av landets fi naste kök. 
Eriks har ett brett sortiment av såser och dressingar som passar både olika 
tillfällen och smaker vare sig det gäller kött, fi sk, eller vegetariskt.

www.kavlifoodservice.se
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För alla proffs.
Få tips med Arlas nyhetsbrev! Anmäl 
dig på kund.arla.se

ARLA® PRO CRISPY 
CHEESE 27%  
756 g I Art nr: 109315

BREGOTT® NS SMÖR & 
RAPSOLJA, PORTION  
8 g I Art nr: 105499

YOGGI® ORIGINAL YOGHURT 
JORDGUBB & VANILJ  
1l I Art nr: 1298

ARLA KO® BILLINGE 
OST FILÉ 23% 
5000 g I Art nr: 61607

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

65,95 kr
/pkt

0,80 kr
/st

16,95 kr
/l

89,95 kr
/påse

86,95 kr
/kg

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
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145,95:–/kg119,95:–/kg 148,95:–/kg 58,95:–/kg 51,95:–/kg

ALLERUM XO  
PRÄST 35%
Extra långlagrad i 24  
mån. Kraftfull karaktär  
och lång eftersmak.  
700 g. Ursprung: Sverige 
Art.nr: 38547

PRÉSIDENT  
CHEVRE
Fyllig och karaktäristisk 
smak. Till en början lätt 
smulig, men blir krämigare 
allt efter som den mognar. 
1 kg. Ursprung: Frankrike 
Art.nr: 97022

PRÉSIDENT   
ROUQEFORT SOCIÉTÉ
Tillverkas av fårmjölk.  
Kraftig och fyllig smak med 
krämig konsistens. 1,25 kg. 
Ursprung: Frankrike 
Art.nr: 112722

PRÉSIDENT  
TARTIMALIN FÄRSKOST
Krämig och god med brett 
användningsområde. Fung-
erar utmärkt i såväl varm 
som kall matlagning. 1 kg. 
Ursprung: Frankrike 
Art.nr: 88682

PRÉSIDENT CRÈME 
BRULÉE
Klassisk fransk dessert med 
grädde, mjölk, socker, 
ägg och vanilj. Serveras  
i form och har ett bränt  
lager socker på ytan.  
1 kg. Ursprung: Frankrike 
Art.nr: 96952

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

Goda ostar på kampanj

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!

PANNOUMI HELBIT
Förpackning: 600 g
Artikelnummer: 110707

PANNOUMI PORTIONSBITAR
Förpackning: 10 x 100 g
Artikelnummer: 110704

Förpackning: 20 x 60 g
Artikelnummer: 110702

104,95:–/kg

108,95:–/kg

129,95:–/kg
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Västerbottensost 
art.nr. 38605
Riven, 2 kg
lev.art.nr. 60430 

29995
/PÅS

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

16995
/KG

 Comté 
art.nr. 45852
Ca 3,5 kg, Frankrike
lev.art.nr. 2363 

17995
/KG

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

21995
/KG

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

7995
/KG

 Roquefort 
art.nr. 32164
Ca 1,3 kg, Frankrike
lev.art.nr. 1891 

17995
/KG
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Gott nytt år!
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Mozzarella 
art.nr. 32380
Riven, 1 kg
lev.art.nr. 72010 

5495
/PÅS

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

8495
/PKT

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

12495
/PÅS
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Intresset för asiatiska smaker är stort, 
inte bara när det gäller mat utan även för 
choklad, bakverk och desserter. Miso, pasta 
av jästa sojabönor, ger en smak av umami och 
används ofta i ramen, grytor och kryddiga 
såser men funkar också i glass, muffins och 
kolasås. Yuzu, citrus med intensiv smak, kan 
användas på samma sätt som annan citrus 
och smaksätta småkakor, pannacotta och 
cheesecake. Osaltad tahini, pasta av rostade 
sesamfrön, kan användas i bars, brownies 
eller blandas med vanilj, choklad och sirap  
av något slag för att bredas på toast.

Sött med 
smaker från öst

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

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

3995
/PKT



OST TILL NYA HÖJDER
Arla Unika vill lyfta mejeri till nya höjder med en vision om att skapa hållbara smakupplevelser 

genom att tillverka mejeriprodukter på högsta gastronomiska nivå. 

Våra produkter är utvecklade tillsammans med passionerade och skickliga mejerister, 

produktutvecklare och kockar. Hos Svensk Cater hittar du ett urval av Arla Unikas produkter.

Karamelsten
Art nr: 109893 
Ursprungsland: Danmark 
Vikt: 65 g 
Pris: 41,50/st  
Beskrivning: Karamelliserad vitmögelost. Hård som sten och 
smakar lite gräddkola och brynt smör. Används med fördel 
på liknande sätt som tryffel. 

 
Drunken Dog
Art nr: 109894  
Ursprungsland: Danmark 
Vikt: 440 g 
Pris: 176,95/st  
Beskrivning: En dehydrerad vit-&blåmögel ost 
doppad i kittkultur för mer karaktär. Sedan 
rehydrerad i en Stauning Rye Whisky vilket tillför nya 
smaker och aromer av tropisk frukt , brynt smör och en 
frisk syrlighet.

Röd Löber
Art nr: 109895  
Ursprungsland: Danmark 
Vikt: 150 g 
Pris: 47,95/st  
Cert. EKO 
Beskrivning: Rödkittost med fast yta och silkeslent inre. 
Mild smak och doft av honung och rostat bröd.

Høgelundgaard 12
Art nr: 109896   
Ursprungsland: Danmark 
Vikt: ca 1,5 kg 
Pris: 179,95/kg  
Beskrivning: Fruktig blåmögelost som lagrats 
i 12 månader. Tydlig smak av söt frukt, syra och 
lakrits. Mjuk och krispig konsistens som kittlar 
lätt på tungan.

Høgelundgaard 8
Art nr: 109897    
Ursprungsland: Danmark 
Vikt: ca 1,5 kg 
Pris: 159,95/kg  
Beskrivning: Fruktig blåmögelost som lagrats 
i 8 månader. Intensiva smak men med en 
kontrasterade söt fruktsmak. Mjuk konsistens 
med krispiga kristaller. 

Havgus 12
Art nr: 109898     
Ursprungsland: Danmark 
Vikt: ca 2 kg 
Pris: 181,95/kg  
Cert. EKO 
Beskrivning: Hårdost lagrad i 12 månader. 
Tillverkas med unik syrningskultur. Har en fast konsistens 
med tydliga proteinkristaller och med en smak av kola, 
nötter och brynt smör.

Kry
Art nr: 109899      
Ursprungsland: Danmark 
Vikt: ca 2,2 kg  
Pris: 207,95/kg  
Cert. EKO 
Beskrivning: Opastöriserad hårdost med en 
naturlig yta. Lagrad ca 7 månader. Smaken 
och doften påminner om rostat bröd, hö 
och kärnmjölk.

Gammel Knas 1065 g
Art nr: 109900       
Ursprungsland: Danmark 
Vikt: ca 1065 g 
Pris: 149,95/kg  
Beskrivning: Havartityp lagrad i minst 24 
månader med unik smak och struktur. Fin 
balans mellan det söta, feta och syrliga samt 
de krispiga proteinkristallerna.

Gammel Knas 475 g
Art nr: 109901        
Ursprungsland: Danmark 
Vikt: 475 g 
Pris: 74,95/st  
Beskrivning: Havartityp lagrad i minst 24 
månader med unik smak och struktur. Fin balans 
mellan det söta, feta och syrliga samt de krispiga 
proteinkristallerna.

Saltat smör
Art nr: 109902         
Ursprungsland: Danmark 
Vikt: 450 g 
Pris: 56,95/pkt  
Cert. EKO 
Beskrivning: Dubbelsyrat smör med krispiga saltkristaller 
från Læsø.
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Tips!  
Färdigskivad  

levain till toast  
Skagen.

Gott nytt bröd!
Mörkt landgångsbröd, Havremax och Morning  
bun är några nyheter från 2021! Nu blickar vi 
framåt och hoppas att 2022 blir ett lika gott 
bröd-år. Vi vill också passa på att tipsa om  
vår färdigskivade levain till toast Skagen och 
danskt rågbröd till nyårssnittarna. 

Pajskal ø25cm 
art.nr. 87873
15x280 g, 4,2 kg
lev.art.nr. 1311  
x-pris 247.50/KRT

1650
/ST

SCANDINAVIAN 
BAKERY

Pajskal Grov ø25cm 
art.nr. 87925
15x280 g, 4,2 kg
lev.art.nr. 1312  
x-pris 247.50/KRT

1650
/ST

SCANDINAVIAN 
BAKERY

 Choco Fudge 
Premium 
art.nr. 108451
Fryst, 2,1 kg
lev.art.nr. 21383  
x-pris 273.00/ST

1950
/BIT

Breton Original 
art.nr. 55112
12x225 g
lev.art.nr. 272110 

2395
/PKT
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Gott bröd   
ger det  
lilla extra
Ett gott bröd lyfter både ostbrickan och frukosten 

till nya höjder, så boosta försäljningen med lyxig

levain och surdegsbaguette. Med vår Kavring kan 

du snabbt duka upp trevliga snittar på buffébordet 

eller skapa extra gott tilltugg till nyårsbubblet.  

MORNING BUN (70 g) 
75 st per kartong
Art nr 111445

Nyhet 7,50
/styck

GRAND LEVAIN (1 000  g)
10 st per kartong
Art nr 29492

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

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

4,10
/styck

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

33,95
/styck

SURDEGSBAGUETTE  
56 cm (440 g)
18 st per kartong
Art nr 99636

19,95
/styck

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

46,95
/styck

HAVREMAX (60 g)
80 st per kartong
Art nr 112378

4,60
/styck

Nyhet

37,95
/styck

SKIVAD LEVAIN,  
FORMBAKAD (1 250 g)
4 st påsar per kartong,  
18 skivor per påse
Art nr 99637

4,40
/skiva
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Support. Inspire. Progress.

Uppdatera din dessertmeny med 
något enkelt, vackert och gott!
Art.nr  Produkter Pris
22526 CARTE D’OR Panna Cotta, 2 x 0,26 kg 52,95 kr/st
29323 CARTE D’OR Chokladmousse, 1 x 1,44 kg 139,95 kr/st
35111 CARTE D’OR Karamelltopping, 6 x 1 kg 69,95 kr/st
65312 CARTE D’OR Crème brûlée, 1 x 1,08 kg 148,95 kr/st
66902 CARTE D’OR Vit chokladmousse, 1 x 1,6 kg 165,95 kr/st

Läs mer på  
ufs.com
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Ladda upp  
med vinterns
törstsläckare.

Kampanjpris  

5,40
kr/flaska 

Art. nr. Artikel

111400 Pepsi Regular, 30 cl EG
50854 Pepsi Max, 30 cl EG
109075 7up free, 30 cl EG
50864 Zingo, 30 cl EG

Support. Inspire. Progress.

Uppdatera din dessertmeny med 
något enkelt, vackert och gott!
Art.nr  Produkter Pris
22526 CARTE D’OR Panna Cotta, 2 x 0,26 kg 52,95 kr/st
29323 CARTE D’OR Chokladmousse, 1 x 1,44 kg 139,95 kr/st
35111 CARTE D’OR Karamelltopping, 6 x 1 kg 69,95 kr/st
65312 CARTE D’OR Crème brûlée, 1 x 1,08 kg 148,95 kr/st
66902 CARTE D’OR Vit chokladmousse, 1 x 1,6 kg 165,95 kr/st

Läs mer på  
ufs.com

Carlsberg Alcohol Free 0,5% 
Art nr: 66217 , 33cl EG,  24 st/kolli

9,50 kr/fl aska

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

12,95 kr/fl aska

Carlsberg Hof 4,2% 
Art nr: 19110 , 33cl EG,  24 st/kolli

11,95 kr/fl aska
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Dags för årets

 ADVENTS- 
KALENDER

Håll utkik på svenskcater.se

Dela en  
magisk jul.

9,50 kr/st

Art.nr
46734
46732
111154
111163
49497

Coca-Cola original taste 
Coca-Cola zero sugar 
Fanta Orange
Fanta Lemon zero sugar
Sprite

©
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Mediterranean 
Tonic Water 

Art: 100832
Vol 200 ml 

Pris: 228 kr/24 st 

Gin Mountain Dry 
Art: 108770
Vol: 50cl        
Pris: 313,95 kr

Cava 
Luna Blanco

Art: 103824   
Vol: 750 ml

 Pris: 84,95 kr

Champagne 
Launois Cuvée 
Art: 5327 
Vol: 750 ml 
Pris: 299,95

Drickbart
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Pet nat är en typ av mousserande naturvin 
som får allt större plats, speciellt på vinbarer 
och vinkunniga restauranger. Namnet är en 
förkortning av “pétillant naturel” som betyder 
“naturligt pärlande” på franska. Vinet tillverkas 
oftast småskaligt enligt ”méthode-ancestral” 
vilket innebär att vinet får påbörja sin jäsning  
i tankar och sedan slutföra den i förslutna 
flaskor. Resultatet blir ett färgglatt, ofiltrerat 
vin med torr, fruktig smak och härliga bubblor. 
Flaskorna har ofta kronkapsyl och färgglada, 
grafiska etiketter med ett formspråk som 
påminner om hantverksöl från mikrobryggerier. 
Förutom som sällskapsdryck passar pet nat ofta 
bra till fisk, skaldjur och vegetariskt, men också 
ost- och charkbrickor. Roligt alternativ till cava, 
prosecco och champagne.

Fira festligt med
NATURLIGT 

PARTYBUBBEL!

T R E N D R A P P O R T
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– I vår portfolio finns allt inom dryck 
av olika kvaliteter och prisklasser -  
öl, vin, sprit, alkoholfritt och drink-
vatten. Vi arbetar med en hel rad 
kända varumärken som till exempel 
Fever Tree, Peroni Nastro Azzurro, 
Accolade Wines, Alexandre Bonnet, 
Gobelsburg men även små nischade 
varumärken som Norrbottens  
Destilleri. Dessutom är vi ständigt på 
jakt efter nya innovativa och trendiga 
produkter. Vårt fokus är att bygga en 
gedigen portfölj som både är attraktiv 
för våra kunder och erbjuder allt de 
kan tänkas behöva, det ska vara lätt 
för kunden att hitta rätt dryck till sin 
servering, säger Ola.

FÖRDJUPANDE UTBILDNING
Solera är dessutom en av få svenska 
dryckesdistributörer som kan 
stoltsera med att vara en Approved 
Programme Provider för utbildningar 
inom WSET, Wine & Spirit Education 
Trust. Det innebär att de kan erbjuda 
internationellt erkända utbildningar 
inom vin, sprit och andra alkohol- 
haltiga drycker. 

– Utbildningarna delas in i olika steg 
och utförs över längre tid, de innefattar 
både teori och praktik, och avslutas 
med skriftliga prov. Passar den som 
vill fördjupa sina kunskaper och bli 
mer säker i sina rekommendationer 
och smakkombinationer, säger Ola.

POSTIV ÅTERHÄMTNING
– Just nu håller vi på att återhämta 
oss från pandemin och vi märker att 
människor nu vill gå ut och umgås, 
både festligt och stillsamt. Vi ser en 
generell ökning och återhämtning på 
alla typer av drycker på både barer 
och restauranger och det känns väl-
digt roligt, säger Ola.

Soleras säljare är ofta ute och besö-
ker kunder tillsammans med Svensk 
Caters säljare, de är också ofta med 
på kontorens lokala mässor. 

– Målet är att optimera vår gemen-
samma service och visa kunderna 
hur vår helhetslösning kan förenkla 
för dem. Men framför allt är närvaron 
och den mänskliga kontakten viktig 
för oss. Vi vill bygga goda relationer 
och alltid finnas nära till hands med 

idéer, erbjudanden och speciallös-
ningar därför känns det extra roligt 
att även dessa tillfällen att mötas nu 
håller på att återgå till det normala, 
avslutar han.

 
Vill du ha ett besök av Soleras 
säljare eller är du intresserad av en 
WSET-utbildning? Prata din  
Svensk Cater-kontakt!

Solera Beverage Group är en av Nordens ledande 
dryckesimportörer. De har varit en stark aktör på den svenska 

marknaden sedan 2002 men bolagets grund lades redan 
1924 i Norge. Ola Passmark, försäljningschef, berättar hur de 

arbetar idag och vad de kan erbjuda.

Solera Beverage Group
ERBJUDER ALLT 

INOM DRYCK

Ola Passmark, försäljningschef



Ola tipsar om nyårsdrink
– Norrbottens Destilleri erbjuder lokal-
producerad och mångfaldigt prisbelönt 
gin inspirerad av den krispiga luften 
och naturen kring Kebnekaise. Deras 
Mountain Dry Gin är kryddad med 
björklöv plockade under sen vår, fjällk-
vanne och timutpeppar från Himalaya. 
Passar perfekt att servera i gin och 
tonic på nyårsfesten!

N|D Mountain Signature Serve
INGREDIENSER
• 50 ml Mountain Dry Gin
• 150 ml Fever-Tree Mediterranean  

Tonic Water
• En skiva torkad grapefrukt
• En kvist färsk rosmarin

GÖR SÅ HÄR
1. Fyll ett glas med is.
2. Häll ner ginen och addera 

grapefrukten.
3. Fyll upp med Mediterranean 

tonic (ratio 1:3) och garnera med 
rosmarinkvisten.

Upptäck på 
svenskcater.se
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Nyårets     givna
bubbel!

4695

/FLASKA

La Strada  
Montepulciano Rosé

Artnr: 108426

4695

/FLASKA

La Strada  
Chardonnay

Artnr: 108423

4695

La Strada  
Cabernet Sauvignon

Artnr: 108424

/FLASKA

ENDAST HOS 
SVENSK CATER

Drickbart
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Traditionally crafted wines liberated from alcohol. 
Founded in 2013 with a vision to question and change the alcohol 

norms of society by creating world class wines but liberating them from 
alcohol. Today Oddbird is the largest producer of wines liberated from 

alcohol in Scandinavia.

ODDBIRD BLANC DE BLANCS 0%

GRAPE Chardonnay

AGING 12 months

REGION Languedoc-Roussillon, France

TERROIR Light stony clay / Limestone

ALCOHOL 0 %

ARTNR 69766

PRICE 102,95 :-/ST

BOTTLES 6 X 75 CL 

ODDBIRD SPARKLING ROSÉ 0%

GRAPE Chardonnay/Pinot Noir

AGING 12 months

REGION Languedoc-Roussillon, France

TERROIR Light stony clay / Limestone

ALCOHOL 0 %

ARTNR 69764

PRICE 105,95 :-/ST

BOTTLES 6 X 75 CL 

THE GUARDIAN SAUVIGNON BLANC
Frisk  och fruktig Sauvignon Blanc med tropiska 
toner och viss kryddighet. Passar utmärkt till grillad 
kyckling, fisk eller skaldjur. 

Art.nr: 89311     Pris: 58,95 kr/fl    Fl/Krt: 6 x 75cl

THE GUARDIAN SHIRAZ
Fruktig  och kryddig Shiraz med toner av mörka bär, 
vanilj och vitpeppar med välintegrerad tanniner. 
Passar utmärkt till grillade kötträtter och grytor.

Art.nr: 89313     Pris: 58,95 kr/fl    Fl/Krt: 6 x 75cl

Drickbart

53



54

Fyllig och generös smak av vita blom-
mor, honung, mogen tropisk frukt och 
rostade toner med balanserad syra, 
finess och lång eftersmak. Gott till 
hårdostar med bra sälta.

Arvid Nordquist tipsar om

TRE VINER TILL OST

Rubinröd färg. Fruktig och elegant 
blommig doft med toner av torkad 
mörk frukt och körsbär. Silkig och 
välbalanserad smak med mjuka  
tanniner. Gör sig ofta bra till lite  
kraftigare ostar.

Ljusgul färg. Aromatisk och elegant 
doft med toner av citrus, krusbär, mine-
ral och örter. Torr, frisk och nyanserad 
smak med inslag av citrus, exotiska 
frukter och mineral. Angenäm syra  
som ger lång eftersmak. Favorit till  
vita mögelostar.

Langlois-Château 
Sancerre Blanc
art.nr. 77118
75 cl, Frankrike
lev.art.nr. 47501 

17295
/FL

Le Versant Pinot Noir 
art.nr. 96832
75 cl, Frankrike
lev.art.nr. 49657 

9795
/FL

Le Versant Chardonnay 
art.nr. 23688
75 cl, Frankrike
lev.art.nr. 47631 

8995
/FL
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102259 Somersby Sparkling Spritz 4,5 % 33 cl 14,95/st
108387 Somersby Sparkling Spritz 0,0 % 33 cl 9,95/st
51281 Somersby Päron 4,5 % 33 cl 14,95/st
98243 Somersby Päron 0,0 % 33 cl 9,50/st98243 Somersby Päron 0,0 % 33 cl 9,50/st

102259 Somersby Sparkling Spritz 4,5 % 33 cl 14,95/st
108387 Somersby Sparkling Spritz 0,0 % 33 cl 9,95/st
51281 Somersby Päron 4,5 % 33 cl 14,95/st
98243 Somersby Päron 0,0 % 33 cl 9,50/st

TUBORG 50CL 5,3% RG
Art Nr: 54680, Antal/kolli: 15 st

12,95 kr/� aska (exkl. pant)

TUBORG 50CL 5,3% RG

KVALITET PÅ 
DANSKT VIS.

Drickbart
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FÅNGA
NYÅRSDAGEN

Det blir kanske några enheter dagen innan. Det blir nog ganska sent. Och den första dagen på året blir  
antagligen väldigt ledig. Så bjud in dina gäster till en sen brunch för trötta ögon och kurrande magar. 

Ta hjälp av våra storsäljare och satsa på rätter som går hem varje gång.

ART NR. PRODUKT PRIS

37021 Guacamole 111,95 kr

85817 Nacho Chips  24,95 kr

42974 Chunky Salsa Medium  136,95 kr

78193 Taco Original Spice Mix 532G 85,5 kr

67197 Tapenade (svart olivpaste, sardeller o kapris) 123,5 kr

43241 Peperone Piquillo (Paprika handrostad, exklusiv)  242,95 kr

SANTAMARIAFOODSERVICE.SE
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