
KOTLETT ❤ KARRÉ



TVÅ DETALJER –  
OÄNDLIGA MÖJLIGHETER 

Kotlett och karré två detaljer från grisen med oändligt många goda 
egenskaper – och serveringsmöjligheter. Karrén är fint fettansatt  

och marmorerad och tål lite högre temperaturer så att fettet smälter 
ur och bidrar till att lyfta smaken. Kotlett med fettet i kappan ger  

en saftig och god köttsmak både helstekt och portionsstyckad.  
Båda de här detaljerna är utmärkta att tillaga, bankade till schnitzel 

eller rullade till härliga fläskrullader.



Recept för 10 personer

PORCHETTA: 
2 kg Scan Fläskkarré
6 vitlöksklyftor
1 kruka basilika
0,5 kruka timjan
0,5 kruka rosmarin
5 msk olivolja
1 tsk fänkålsfrön
Salt och peppar
240 g Scan Bacon
stekgarn
olivolja
rosmarin
salt och peppar
VITLÖKSSLUNGADE BETOR: 
1 kg betor
salt
2 vitlöksklyfta
1 citron, juice och zest
0,5 dl smält smör
salt och peppar
BASILIKASÅS:
4 dl crème fraiche
1 citron, zest
1 kruka basilika, mixad
salt

GÖR SÅ HÄR:
1.   Sätt ugnen på 150 grader. Mixa vitlök och 

örter snabbt med olivolja och salt. 
2.  Skär ett snitt utmed karrén, fortsätt att 

skära längsmed och vika ut tills du får en 
stor platta av köttet. Salta och peppra  
över hela köttet och lägg sedan ut ört-  
och vitlöksblandningen. 

3.  Rulla sedan ihop köttet som en rulle, linda 
in hela rullen i bacon. Bind ihop med stek-
snöre. Krydda utanpå med salt, peppar 
och lite timjan och rosmarin. Stek runtom 
i en het stekpanna och lägg sedan i en 
ugnsfast form. Stek i ugnen tills innertem-
peraturen har kommit upp till 70 grader. 
Ta ut och låt vila innan köttet skärs i skivor.

4.  Koka upp en kastrull med lättsaltat vatten. 
Lägg i de tvättade betorna i vattnet och 
koka i 20–40 min beroende på storlek.  
De är klara när de är mjuka rakt igenom. 
Spola snabbt i kallt vatten innan skinnet 
enkelt kan gnidas av.

5.  Mixa vitlök, citron och smör, blanda runt 
med betorna och smaka av med salt och 
peppar. 

6.  Vispa crèmefraichen fast och fluffig.  
Tillsätt citronzest och mixad basilika och 
smaka av med salt.

7.  Servera allt tillsammans!

PORCHETTA MED  
VITLÖK, ÖRTER  
OCH BACON 
serveras med kokta,  
vitlöksslungade betor



Recept för 10 personer

INGEFÄRSKARRÉ: 
2 kg Scan Karré
1 gul lök
4 vitlöksklyftor
4 cm färsk ingefära
salt
3 dl ginger ale
2 dl ljus soja
INGEFÄRSKARRÉ: 
300 g rättika
0,5 dl ättika
1 dl socker
2 dl vatten
KIMCHIDRESSING: 
5 dl majonnäs 
2 dl finhackad kimchi 
salt 
20 st steamed buns

GÖR SÅ HÄR:
1.  Sätt ugnen på 150 grader. Lägg karrén  

 i en stekgryta (eller ugnfastform).  
 Salta ordentligt runt om. 

2. Finhacka lök, gul lök och ingefära och  
 fördela över köttet. Tillsätt soja och  
 ginger ale, sätt på locket (eller täck  
 med folie). Sätt in i ugnen och sänk  
 värmen till 125 grader.  Tillaga i ugnen  
 ca 5 timmar tills köttet är mört och nästan 
 faller isär.

3. Skiva rättikan tunt och lägg i en lag  
 av ättika, socker och vatten.

4. Finhacka kimchin och blanda med  
 majonnäs, smaka av med salt.  
 Dra isär köttet i munsbitar eller  
 skiva det tunt.

5. Värm steambuns enligt instruktion 
 och servera allt tillsammans som en  
 härlig plockrätt!

INGEFÄRSKARRÉ 
I STEAMBUN 
med picklad rättika och  
kimchidressing



Recept för 10 personer

10 portioner ris
TONKATSU (utbankad och panerad kotlett):
10 skivor Scan kotletter, benfria
5 dl vetemjöl
2 ägg
2 msk vatten
5 dl panko
salt
olja till stekning/fritering
KÅLSALLAD:
200 g savojkål
200 g rödkål
0,75 dl majonnäs
2 msk ljus soja
1 tsk honung
1 tsk vinäger
sriracha majo
rostade sesamfrön
koriander
lime
GÖR SÅ HÄR:
1.  Koka riset.
2.  Banka ut kotletterna till ca 1 cm i tjocklek  

och salta på båda sidor. Dubbelpanera,   
vänd först i mjöl sedan i ägget uppvispat 
med vatten och sist i panko. Stek i en vid 
stekpanna med rikligt med olja, nästan  
fritering.

3.  Lägg att vila på lite hushållspapper innan 
servering.

4.  Strimla kålen fint och blanda med majonnäs, 
soja, honung och vinäger.

5.  Skär tonkatsun i strimlor och servera med 
ris, kålsallad och toppa med srirachamajo, 
koriander och lite lime att pressa över.

TONKATSU MED 
RIS, KÅLSALLAD 
och srirachamajo



404438 Karré, benfri  4380 g  Kyld 16 4 380 g 8,76 kg Sverige

504411 Karré, benfri  2190 g Fryst 360 2 190 g 10,95 kg Sverige

403924 Kotlett 3310 g Kyld 21 3 310 g 16,55 kg Sverige

Art nr Namn Vikt/st Kylt/fryst
Hållbar- 

hets dagar Vikt/förp Vikt/kart Ursprung

PIGGHAM

407401  Karré, benfri 2190 g Kyld 24 2 190 g 6,57 kg Sverige

507401 Karré, benfri  2190 g Fryst 729 2 190 g 6,75 kg Sverige

507439  Kotlettracks 2340 g Fryst 360 2 340 g  4,68 kg Sverige

407421 Kotlett, benfri 3310 g Kyld 24 3 310 g 13,24 kg Sverige

408330  Karré, benfri 2190 g Kyld 24 2 190 g 6,57 kg Sverige

408331 Kotlett, benfri 3310 g Kyld 24 3 310 g 13,24 kg Sverige

504409  Karré, benfri 2190 g Fryst 360 2 190 g 6,57 kg Sverige

403918 Kotlett, benfri 3310 g Kyld 21 3 310 g 13,24 kg Sverige

Art nr Namn Vikt/st Kylt/fryst
Hållbar- 

hets dagar Vikt/förp Vikt/kart Ursprung

Art nr Namn Vikt/st Kylt/fryst
Hållbar- 

hets dagar Vikt/förp Vikt/kart Ursprung

Art nr Namn Vikt/st Kylt/fryst
Hållbar- 

hets dagar Vikt/förp Vikt/kart Ursprung

RAPSGRIS

HÅLLBARHETSGRIS

EKO GRIS

KARRÉ & KOTLETT



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

ROBERT LÖFQVIST  0707-84 93 91 
robert.lofqvist@hkscan.com

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

FREDRIK LINDBLOM  013-23 47 65 
fredrik.lindblom@hkscan.com

KAM-CHEF
NIKLAS RYDBERG  070-264 83 25 
niklas.rydberg@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


