
STR
IMLAT & TÄRNAT

GOTT KÖTT PÅ LÄNGDEN 
& T

VÄR
EN



DE MINSTA BITARNA  
TILL DE STÖRSTA RÄTTERNA!  

Biff Stroganoff, carbonara, pytt i panna, kalops, wok, köttsoppa, gulasch  
eller gryta – alla har de en sak gemensamt. De är äkta klassiker som tar en evinnerlig  

tid att förbereda. Tid som inte alltid finns.

Här är produkterna som hjälper dig en bit på vägen, så att du kan fokusera på det du är allra  
bäst på. Laga god mat som gör dina gäster mätta och glada. Vi skickar med några recept  
som inspiration. Och precis som vanligt kommer allt kött från svenska gårdar. Lycka till!



 

MED SOJA, HONUNG OCH 
VITLÖK. SERVERAS MED 
SALLADSLÖK OCH RIS
Recept för 10 personer
1 kg tärnad fläskbog
2 gula lökar – hackade
2 msk olja
4 vitlöksklyftor – fint hackade
1 dl flytande honung
1 liter vatten
0,5 dl fisksås
1,5 dl ljus soja

10 portioner jasmin- eller basmatiris

gör Så här:
1.   Fräs på fläskkött och lök tills det är brynt.

2.  Tillsätt vitlök, honung, vatten, fisksås och 
soja. Låt sjuda på låg värme i ca 30 min 
utan lock så vätskan sakta kokar bort och 
en tjock karamelliserad sås bildas. 

3. Servera köttet med ris och salladslök.

KARAMELLISERAT 
FLÄSKKÖTT  

MÖRT KÖTT  
& KLIBBIG SÅS 
Om köttet behöver koka

 

längre så tillsätter 
Du lite 

extra vatten. Köttet 
ska vara 

mört och täckas av kli
bbig, 

härlig sås.



Recept för 10 personer
1,5 kg tärnad nötbog
200 g bacon
2 stora gula lökar – skivade
2 msk smör
1 stor morot – skivad
5 vitlöksklyftor – tunt skivade
5 lagerblad
1 tsk torkad salvia
1 tsk mald kryddpeppar
Timjan, rosmarin
0,5 dl tomatpuré
3 dl rött vin
2 liter kalvbuljong

Mos:
2,5 kg mjölig potatis
5 dl mjölk
3 msk smör
3 krm vitpeppar
1 tsk salt

Ca 200 g små steklök
2 msk smör
salt

gör Så här:
1.   Hetta upp en stekgryta med smör och 

stek på nötbog och bacon till fin färg, 
lägg i löken och fräs tills även denna fått 
fin färg. Tillsätt morot, salt, peppar och 
örtkryddor och slå på vin och buljong. 
Låt puttra till köttet nästan faller isär.

2. Koka potatisen helt mjuk i saltat vatten.  
  Häll av potatisen och mosa och vispa 

ihop med mjölk och smör till fluffig kon-
sistens. Smaka av med salt och vitpeppar.

3.  Skala och stek smålökarna i smör och 
servera till.

STILSÄKER 
BIFFGRYTA 

LÅT DET PUTTRA 
Gryta är ju en maträtt som 

lagar sig själv. Låt d
en stå 

och puttra på spisen o
ch locka 

fram den djupa, härliga 

 smaken av kött, grönsa
ker  

och en skvätt vin.

MED KA
RAMELLISERAD LÖK.  

SERVE
RAS PÅ FLUFFIGT POTATISMOS



VAD bETydER 
RAgu?

Ragu kommer från franskans ragoût och betyder ungefär " återväcka matlusten", ofta  i bemärkelsen att bli av  med matrester.

  ME
D PA

STA M
OZZARELL

A & PARMESANFLÄSKRAGu SNABB
, FRÄSCH & ÖRTIG Recept för 10 personer

1 kg strimlad fläskbog
2 gula lökar – hackade
3 vitlöksklyftor
2 morötter
2 msk olja
Salt och peppar
4 dl rött vin
2 msk honung
800 g krossade tomater
3 dl vatten
4 kvistar rosmarin (eller 2 tsk torkad)
4 kvistar salvia (eller 2 tsk torkad)
4 lagerblad 
Balsamvinäger, salt och peppar 

10 portioner manfredine eller papardelle

400 g mozzarella 
Basilika, riven parmesan

Gör så här:
1.   Fräs på fläskköttet så det får ordentligt med 

färg, Salta och peppra – tillsätt lök, morot 
och vitlök och bryn ytterligare några minut-
er. Tillsätt örter, vin, honung, vatten och 
krossade tomater. Låt sjuda i ca 50 minuter. 
Fiska upp lagerblad och eventuella pinnar 
från örterna. Smaka av med balsamvinäger, 
salt och peppar.

2.  Koka pastan enligt instruktioner. Blanda 
pastan med ragun och riv över rikligt med 
parmesan, mozzarella och basilika.  
Servera genast!



LÅT BACONET  
VARA EN KRYdDA
Servera det knaperst

ekta  

baconet vid sidan om
 så  

kan gästen själv str
össla  

på så mycket eller  

lite de vill ha.

HONUNGSROSTAD        

SPETSKÅL
MED KRISPIGT BACONSTRÖSSEL  

& SENAPSDRESSING

Recept för 10 personer

600 g tärnad bacon

3 små spetskålshuvud 
Olivolja 
Salt 
1 dl flytande honung 

Gör så här:
1.   Sätt ugnen på 170 grader, lägg ut baconet på en 

plåt och stek i ugnen tills det är helt krispigt. Ta ut 
baconet och låt fettet rinna av på t.ex. hushålls-
papper. Smula sönder baconet till ett strössel.

2.  Höj temperaturen i ugnen till 180 grader. Dela varje 
spetskålshuvud i 4 klyftor. Lägg kålen på en plåt 
och ringla över rikligt med olivolja så det tränger in 
mellan bladlagren, salta. Baka i ugnen tills de fått fin 
färg ca 30 minuter- Ta ut och ringla över flytande  
honung efter 10–15 minuter.

3.  Servera den mjuka härliga kålen med dressing, 
lingon och krispigt bacon!

Dressing: 
1 dl balsamvinäger 
1 dl olivolja 
0,5 dl dijonsenap 
2 msk honung 
Salt

2 dl rårörda lingon



FLÄSKKÖTT

NÖTKÖTT

413296  Fläskbog benfri avfettad - strimlad  1x1x4 cm  Kylt  16  2 500  10,00  Sverige

413297 Fläskbog - tändsticksstrimlad  0,4x0,4x4cm Kylt  16  2 500  10,00  Sverige

413290 Fläskbog - tärnad  2x2x2 cm  Kylt  10  2 500  10,00  Sverige

Art nr Namn
Format/
Vikt/st Kylt/fryst

Hållbar- 
hets dagar Vikt/förp Vikt/kart Ursprung

299419  Nötbog lösfryst - strimlad  1x1x4 cm Fryst  270 2 000  4,00 Sverige

299433  Nötkött lösfryst - strimlat KRAV 1x1x4 cm Fryst 270 2 000 4,00 Sverige

420393 Nötbog - strimlad  1x1x4 cm  Kylt  16  2 500 10,00 Sverige

424091 Ytterlår - strimlat  1x1x4 cm  Kylt  16  2 500  10,00 Sverige

420399  Nötbog - tärnad  1x1x1 cm  Kylt  16 2 500 10,00 Sverige

420390  Nötbog - tärnad  2x2x2 cm  Kylt  16  2 500  10,00  Sverige

299416  Nötbog lösfryst - tärnad  2x2x2 cm Fryst 270  2 000  4,00 Sverige

299437  Nötkött lösfryst - tärnat KRAV 2x2x2 cm  Fryst 270 2 000  4,00 Sverige

424092 Ytterlår - tärnad 2x2x2 cm  Kylt 16 2 500  10,00 Sverige

Art nr Namn

Art nr Namn

Format/
Vikt/st

Format/
Vikt/st

Kylt/fryst

Kylt/fryst

Hållbar- 
hets dagar

Hållbar- 
hets dagar

Vikt/förp

Vikt/förp

Vikt/kart

Vikt/kart

Ursprung

Ursprung



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

HKSCANFOODSERVICE


