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Många av oss ser fram emot en sommar då saker kan återgå lite mer till det  
normala, men för många restauratörer kommer åter hämtningen att ske gradvis.  
Då är det bra att tänka närodlat och hållbart med svenska köttdetaljer på grillen.  

De lite ovanligare detaljerna, som Pluma, är inte bara väldigt prisvärda. De gör det  
också enklare att addera spänning till sommarmenyn och anamma nose to tail-tanken. 

Att delar av vårt sortiment säljs fryst garanterar sommarvolym och gör det lätt att  
anpassa menyn efter väder och rådande riktlinjer. Som vanligt är vårt kött 

100 % svenskt från djur uppväxta på Scans samarbetsgårdar runt om i landet. 

LÖNSAMMA 
GRILLTALLRIKAR MED 

SVENSKA KÖTTDETALJER
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LITEN BOGSTEK
Art nr: 420316



 

 

KARRÉ HÅLLBARHETSGRIS
Art nr: 408330. Vikt: 2,2 kg x 3 st
Saftigt, smart och klimatsmart kött med mycket marmoreringen, 
utmärkt för grillen. Från Halla Gård i Västergötland där grisarna 
vandrar fritt och bökar och betar i jorden. 

KOTLETT HÅLLBARHETSGRIS
Art nr: 408331. Vikt: 3,3 kg x 4 st
En smakrik klassiker på grillen, även denna från Halla Gård,  
som drivs som ett välfungerande kretslopp för att minska  
påverkan på klimatet.

SIDA UTAN SVÅL HÅLLBARHETSGRIS
Art nr: 408332. Vikt: 3,9 kg x 2 st
Fantastiskt god att grilla hel som revbensspjäll eller  
använda som porchetta. Av gris från Halla Gård, uppfödd på 
proteinrikt foder av åkerböna och lupin odlade på gården.

PLUMA HÅLLBARHETSGRIS  
Art nr: 508333. Vikt: 2,8 kg x 4 st
Liten tunn, fettinsprängd detalj som är både prisvärd 
och fantastiskt smakrik. Från en av våra samarbetsgårdar  
med cirkulär uppfödning och grisar som får gå ute. 

KOTLETTRACKS RAPSGRIS  
Art nr: 507439. Vikt: 2,34 kg x 2 st
En spännande detalj med lätt nötig ton och  
mjuk textur från svensk raps. Får extra djup smak 
med benet kvar. Smaksätt med rub eller glaze.  

PLUMA RAPSGRIS    
Art nr: 507408. Vikt: 2,8 kg x 4 st
Plumans platta form gör den tacksam att grilla.  
Det solgula rapsfodret gör köttet extra saftigt och  
mört och ger den här pluman en härligt nötig smak.

KARRÉ RAPSGRIS    
Art nr: 507401. Vikt: 2,2 kg x 3 st
En detalj med unik fettbalans från Scans alldeles egen  
innovation Rapsgris®. Passar lika bra att grilla hel som i  
skivor, på spett eller som pulled pork.

PLUMA PIGGHAM  
Art nr: 506708. Vikt: 2,8 kg x 4 st
En höjdare på grillen gjord på klassisk Piggham- 
råvara och prissatt något lägre än Pluma från Rapsgris.  
Trivs bra ihop med grillade grönsaker.

LITEN BOGSTEK
Art nr: 420316. Vikt: 4 kg x 2 st
En smakrik, lite magrare detalj som blir utmärkt  
på grillen tillsammans med en god marinad.  
Passar även bra till pulled beef.

FLANKSTEK  
Art nr: 524835. Vikt: 3 kg x 2 st
En mustig grillstek vars platta form gör den enkel  
att få jämnt tillagad. Passar fint med klassiska  
grilltillbehör som pommes och bea.

ROSTLOCK MED KAPPA  
Art nr: 524050. Vikt: 1,5 kg x 4 st
En favoritdetalj i grillnationen Brasilien som blir extra  
smakrik och saftig då den styckas med bibehållen kappa.  
Kallas även Picanha (pick-ahn-ja).

PLUMA – 
GRYMT PÅ 
GRILLEN!

KOTTLETT- 
RACKS
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För restaurangindustrin internationellt blev uteserveringen 
räddningen när pandemin begränsade inomhusaktiviteter.  

Alla restauratörer med något ut rymme utomhus, från trottoarer 
till parkeringsplatser, förvandlade dem till uteserveringar. 

Här i Sverige begränsas ju utesäsongen naturligt av vädret. 
Här är fyra snabba tips för att få BBQ-sommaren 2021  

att slå gnistor:

FLYTTA UT (DELAR AV) KÖKET
Live fire cooking-trenden fortsätter locka och passar  

utmärkt när gästerna vill sitta ute (covid eller ej). 
Att se röken och skådespelet när maten tillagas och  

känna dofterna är ett uppskattat mervärde.  

(BIBE)HÅLL DISTANSEN
Vi har sett allt från bubblor, tält och växthus. Använd fantasin 
för att avgränsa utrymmet ute, och gör det enkelt för gästerna 

att fortsätta hålla distansen.  

GLÖM INTE GRÖNSAKERNA! 
De utgör en viktig byggsten i moderna grillrätter. Trendsäkra 
grönsaker på grillen 2021 är shishito- och padronchili, ockra 
och brysselkål på stjälk som karaktärsstarka komplement till 
fläskkött samt exotisk svamp, eggplanta och romanesco som 

matchar nötkött på grillen fint.

”TA MED” ÄR GIVET 
Det är många som har vant sig vid möjligheten med  
hämtmat, och utesäsongen erbjuder ju även gott om  

picknickmöjligheter, så se till att ladda upp med riktigt 
bra take away-erbjudanden.

HÖJ TEMPERATUREN  
PÅ UTESÄSONGEN


