
FÄRSPRODUKTER  
FRÅN SCAN



FÄRS ÄR ALLTID RÄTT!
Färsprodukter är tacksamma för både smaklökarna och 

köksekonomin. När du väljer färsprodukter från Scan kan 
du vara säker på att de alltid innehåller kött från utvalda 
svenska gårdar och att de är omsorgsfullt producerade. 
På vår anläggning i Skara styrs produktionen av tydliga 

körordningar utifrån djurslag och allergener. De produkter 
som inte innehåller allergener till exempel produceras alltid 
först på dagen, allt för att bibehålla deras unika egenskaper. 

Här läser du mer om våra färsprodukter, eventuella 
allergener som ingår i dem, och får dig lite  

receptinspiration till livs.



LEVERBIFF
•  En svensk klassiker för vardag och helg.
•  Gjord på svenskt kött av hög kvalitet.
•  Frysta, färdiglagade och enkla att tillaga i kombiugn.
•  Rik på järn (100 g innehåller 50% av DRI).

Innehåller ingen 
gluten eller soja.



POTATISPURÉ 
1,5 kg skalad mjölig potatis
4 dl gräddmjölk
150 g smör
Salt och peppar
Riven muskotnöt
GRÄDDSÅS MED LINGON
7,5 dl matlagningsgrädde 
1 dl kalvfond
0,5 dl soja
1 tsk mald kryddpeppar
1,5  dl lingonsylt
KRÄMIG KÅLSALLAD
500 g fint strimlad vitkål
150 g strimlad grönkål
1,5 grönt äpple, fint tärnat
1 citron, zest och juice
0,5 dl olivolja
1,5 dl majonnäs
Salt och peppar
GRÖNKÅLSCHIPS
750 g grönkål
1 dl olivolja
2 tsk salt

RÅRÖRDA LINGON
350 g lingon (frysta)
1,5 dl råsocker

LEVERBIFF
30 st Scan Leverbiff
Smör till stekning

GÖR SÅ HÄR:
1.  Sätt ugnen på 150 grader. 
2.  Koka potatisen helt mjuk i vatten som saltats lätt. 

Pressa potatisen, vispa ner gräddmjölk och smör 
och smaksätt med salt, peppar och lite muskot.

3.  Koka upp grädde, kalvfond, soja och krydd
peppar och sjud på låg värme i ca 5 min.  
Rör ner lingonsylten.

4.  Blanda samman alla ingredienser till kålsalladen  
i en skål och låt stå svalt någon timme innan 
 servering.

5.  Skölj grönkålen noga under rinnande vatten 
och torka sedan med en ren kökshandduk, låt 
den gärna ligga och lufttorka en stund också. 
Riv stora bitar av kålen och ta bort den tjocka 
bladnerven i mitten. Massera in oljan och saltet 
ordentligt i bladen. Fördela kålen på en plåt med 
bakplåtspapper och rosta i ugnen ca 15 min tills 
bladen är helt krispiga, öppna gärna ugnen lite  
då och då för att släppa ut ånga.

6.  Rör samman lingon och socker i en skål, låt stå 
svalt och rör om då och då så att sockret smälter.

7.  Stek biffarna på medelhög temperatur till fin färg 
och servera med alla tillbehör.

LEVERBIFF MED LEN POTATISPURÉ,   
GRÄDDSÅS MED LINGON, KRÄMIG 
KÅLSALLAD, GRÖNKÅLSCHIPS SAMT 
RÅRÖRDA LINGON
Recept för 10 personer



GÅRDSKÖTTBULLAR 
•   Traditionell kontaktstekt köttbulle med hög 

 kötthalt (80%) samt ägg, mjölk och ströbröd.
•   Gjorda på svenskt kött av hög kvalitet.
•    Saftiga och rejäla i storlek med grov struktur  

för hemlagad känsla.

Innehåller  
inte soja.  



TOMATSÅS
Ca 2 kg passerade tomater
3 små gul lök
5 vitlöksklyftor
2 tsk torkad oregano
2 tsk torkad basilika
1 tsk torkad timjan
1 tsk svartpeppar
1 msk honung
3 msk balsam vinäger
Salt

ÖVRIGA KOMPONENTER
850 g spaghetti 
1,2 kg Scan Gårdsköttbullar 
500 g mozzarella 
2 krukor basilika 

GÖR SÅ HÄR:
1.  Hacka löken fint, fräs ihop med  kryddorna ca 5 min. 

Slå på de passerade  tomaterna och låt småputtra  
ca 20 min. Rör ner  vinäger, honung och smaka av 
med salt.

2.  Koka spaghettin enligt anvisning.
3. Stek Gårdsköttbullar till fin yta.
4.  Riv mozzarellan i bitar och plocka och skölj  

basilikabladen.
5.  Servera den nykokta spaghettin med  tomatsås  

och Gårdsköttbullar, toppa mhed mozzarella  
och basilika, gärna på ett stort vackert fat.

SPAGHETTI MED GÅRDSKÖTTBULLAR,  
MUSTIG TOMATSÅS OCH MOZZARELLA
Recept för 10 personer



EKOLOGISK PANNBIFF
•  En svensk klassiker som passar till det mesta.
•   Gjord på ekologiskt svenskt kött med höga krav på  

djuromsorg och djurhållning.
•   Frysta, färdiglagade och enkla att tillaga i kombiugn.

Innehåller varken 
gluten, mjölk,  
soja eller ägg.



2 kg mandelpotatis, delade  
(eller annan småpotatis) 
2 kg betor, tvättade och delade
5 äpplen
0,5 dl olivolja
Salt och peppar
Ca 30 st Scans Ekologiska pannbiffar
400 g fetaost
1 granatäpple

GÖR SÅ HÄR:
1.  Sätt ugnen på 200 grader.
2.  Dela potatis, betor och äpplen och lägg 

ut på en plåt, blanda runt med olja, salt 
och peppar.

3.  Lägg på de frysta pannbiffarna bland  
rotfrukterna.

4. Stek i ugnen till fin färg (ca 2030 min).
5.  Ta ut plåten, smula över fetaost och toppa 

med granatäpplekärnor och persilja.  
Gör eventuellt en kall sås på gräddfil och 
sweet chilisås.

EKOLOGISK PANNBIFF PÅ 
PLÅT MED GOTT SÄLLSKAP
Recept för 10 personer



EKOLOGISKA  
KÖTTBULLAR
•  En smakrik och älskad och husmansfavorit.
•   Gjorda på ekologiskt svenskt kött med höga 

krav på djuromsorg och djurhållning.
•   Frysta, färdiglagade och enkla att tillaga 

i kombiugn.

Innehåller varken 
gluten, mjölk,  
soja eller ägg.



1,6 kg sötpotatis
2 stor gul lök
1 vitlök (liten) 
0,5 dl olja
Salt
1,3 matlagningsgrädde
1,7 l vatten
2,5 grönsaksbuljongtärning
Några kvistar timjan
Ev. lite chiliflakes
2 tsk salt
1,5 kg ekologiska köttbullar
2 msk smör
2 tsk rökt paprika
2,5 dl crème fraiche
Tunnbröd
Rotfruktschips

GÖR SÅ HÄR:
1.  Sätt ugnen på 210 grader. 
2.  Lägg sötpotatis och lök på en plåt ihop med  

vitlök. Ringla över lite olja och salta. 
3.  Rosta i ugnen i ca 20 min tills allt är helt mjukt. 

Ta ut och låt svalna.
4.  Ta bort skalen från den rostade potatisen och  

löken och lägg i en stor tjockbottnad kastrull.
5.  Slå på matlagningsgrädde, vatten och buljong

tärning. Mixa slätt med en stavmixer. 
6.  Lägg i timjan. Koka upp och sjud på svag värme 

ca 10–15 min och smaka av med salt och chili  
om så önskas.

7.  Stek köttbullarna till fin färg i smör och  
paprikapulver.

8.  Lägg upp soppan i skålar och låt gästerna  
toppa med köttbullar, crème fraiche och chips 
och doppa bitar av tunnbrödet i.

EKOLOGISKA KÖTTBULLAR MED 
KRÄMIG SÖTPOTATISSOPPA OCH  
KRISPIGA TILLBEHÖR
Recept för 10 personer



EKOLOGISKA  
NÖTKÖTTBULLAR
•  Kontaktstekta ekologiska köttbullar. 
•   Gjorda på enbart svenskt nötkött med 

KRAVkvalitet.
•   Ett smakrikt alternativ även för de  

gäster som inte äter fläskkött.

Innehåller varken 
gluten, mjölk,  
soja eller ägg.



2,5 liten gul lök, hackad
5 vitlöksklyftor, rivna
5 cm ingefära, skalad och riven
5 msk röd currypasta
0,5 dl neutral olja
2,5 l vatten
3 dl ljus soja
2 tsk sesamolja
7 dl kokosmjölk
1,5 kg ekologiska nötköttbullar
2 msk neutral olja
2 tsk sesamolja
0,5 dl sesamfrön
400 g udon nudlar, koka enligt anvisningar
10 st små pak choi  
(eller 5 stora som delas)
2 stora morötter, fint skivade
1 knippe salladslökar, skivade
2 krukor koriander, sköljd och plockad
2 krukor thaibasilika, sköljd och plockad
Ev. lite chiliolja

GÖR SÅ HÄR:
1.  Värm upp oljan i en djup, stor stekpanna alt 

stekgryta och fräs löken, vitlöken, ingefäran och 
currypastan ett par minuter på medelhög värme.

2.  Tillsätt vatten, soja, sesamolja och kokosmjölk 
och koka upp, låt puttra på svag värme ca 10 min. 
Smaka av och tillsätt ev. salt.

3.  Hetta upp olja och sesamolja i en stekpanna,  
fräs köttbullarna ihop med sesamfröna  
till fin färg.

4.  Lägg upp soppan i skålar, toppa med nudlar, 
grönsaker, örter och köttbullar och eventuellt  
lite chiliolja för extra hetta.

THAISOPPA MED EKOLOGISKA 
NÖTKÖTTBULLAR OCH NUDLAR
Recept för 10 personer



Art nr Namn

299227 Leverbiff, stekta  40 g  Fryst 300 2 000 4,00 Sverige

299093 Oxjärpar, stekta  40 g Fryst 300 2 000 4,00 Sverige

299239 Pannbiff 40 g Fryst 300 2 000 4,00 Sverige

299237 Färsmedaljong dijon 45 g Fryst 300 2 250 4,50 Sverige

299226 Biff Lindström 55 g Fryst 300 2 200 4,40 Sverige

Vikt/st
Kylt/ 
fryst

Hållbarhets 
 dagar

Vikt/ 
förp g

Vikt/ 
kart kg Ursprung

STEKTA FÄRSBIFFAR & JÄRPAR

299082 Köttbullar Maxi, stekta 12,5 g Fryst 300 2 100 2,20 Sverige

299081 Köttbullar, stekta  20 g Fryst 300 2 000 4,00 Sverige

299063 Nötköttbullar, stekta 12 g Fryst 300 2 100 4,20 Sverige

299080 Småköttbullar, stekta 8 g Fryst 300 2 100 4,20 Sverige

299066 Gårdsköttbullar 13 g Fryst 300 2 000 4,00 Sverige

Art nr Namn Vikt/st
Kylt/ 
fryst

Hållbarhets 
 dagar

Vikt/ 
förp g

Vikt/ 
kart kg Ursprung

KÖTTBULLAR 



Art nr Namn

299021 Pannbiff, EKO  40 g  Fryst 300 2 000 4,00 Sverige

Vikt/st
Kylt/ 
fryst

Hållbarhets 
 dagar

Vikt/ 
förp g

Vikt/ 
kart kg Ursprung

STEKTA FÄRSBIFFAR EKO

299071 Köttbullar, EKO 13 g Fryst 300 2 100 2,20 Sverige

299067 Nötköttbullar, KRAV 13 g Fryst 365 2 000 4,00 Sverige

Art nr Namn Vikt/st
Kylt/ 
fryst

Hållbarhets 
 dagar

Vikt/ 
förp g

Vikt/ 
kart kg Ursprung

KÖTTBULLAR EKO 



VÅRA UTESÄLJARE
MICHAEL BENGTSSON  08-725 80 10 
michael.bengtsson@hkscan.com

FREDRIK LINDBLOM  08-725 80 13 
fredrik.lindblom@hkscan.com

HELEN ANDERSSON  08-725 80 17 
helen.andersson@hkscan.com

CECILIA ÅKESSON  08-725 88 50 
cecilia.akesson@hkscan.com

CECILIA WASTESON  013-23 45 73 
cecilia.wasteson@hkscan.com

MARCUS KARLSSON  0702-92 46 25 
marcus.karlsson@hkscan.com

NIKLAS LEMON UNNEBO  0708-84 53 76 
niklas.lemon.unnebo@hkscan.com

VÅRA INNESÄLJARE
CHARLOTTE TOBERT 013-23 47 61 
charlotte.tobert@hkscan.com

RICKARD ERIKSSON  013-23 47 65 
rickard.eriksson@hkscan.com

FÖRSÄLJNINGSCHEF
FREDRIK SVÄRD  08-600 67 56 
fredrik.svard@hkscan.com

MATFORUM FÖR PRODUKT 
& MATRELATERADE FRÅGOR
020-59 59 77. matforum@hkscan.com

GROSSISTKOORDINATORER
ANDERS SETTERBERG  013-23 47 60 
anders.setterberg@hkscan.com

PIA LINDHOLM  013-23 45 54 
pia.lindholm@hkscan.com

order.afh@hkscan.com

HKSCANFOODSERVICE


