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NU ÄR DET HÖGSÄSONG  
FÖR GRILLAT NÖTKÖTT 

Efter två år av hemmakockeri är vi så redo att gå på krogen och verkligen unna oss god mat, att lyxa till det, 
njuta av bra service och den där känslan som bara finns på krogen. Och, helt ärligt! Finns det något bättre än 
att beställa in en riktigt fin köttbit, tillagad av ett äkta proffs? Det är här du och vi kommer in i bilden. För nu 

är det läge att lägga de ädla nötdetaljerna på grillen och ge dina gästers smaklökar en ordentlig smakresa.

Så håll till godo, här kommer ett helt gäng goda, smarta recept som inspiration. Tänk på att lägga lite extra 
krut på tillbehören, servera köttet snyggt och jobba med olika detaljer beroende på din krogs prisläge. 

Nu är det högsäsong för grillat nötkött!



40%
 BRINGA KOLGRILLAT ROSTBIFFSLOCK

MED EN TOUCH AV SENAP OCH SPISKUMMIN
Rostbiffslock är en härlig detalj med grova fibrer och mycket smak. Här har vi smaksatt den  
med senap och hel  spiskummin. Perfekt att servera den skivad med grillad majs på en bädd  
av RUCOLA och koriander med örtigt grön limedressing till.

Recept för 10 personer

Ca 3 kg rostbiffslock med kappa
1 dl sötstark senap
2 msk hel spiskummin
1 msk nymalen svartpeppar
2 tsk salt
Grillspett i metall

10 st majskolvar
3 st rödlökar - kvartade
500 g små tomater
3 st avokado - tärnade
150 g rucola
1 kruka koriander

SERVERA PÅ FAT
Lägg köttet på en bädd 
av rucola, grillad majs, 
lök, tomater, avokado 
och så dressingen i en 

snygg skål.

6 dl crème fraiche
1 kruka koriander
1 knippe persilja
1 näve rucola
2 klyftor vitlök
1 lime, juicen

Gör så här:

1.   Tänd grillen och förbered en del där du kan grilla på indirekt värme.
2.  Blanda senap, spiskummin, peppar och salt. Skåra fettkappan i ett 

 rutmönster och gnid in hela köttet med senapsblandningen. Lägg svalt 
1–2 timmar. Ta fram i god tid så köttet hinner bli rumstemperarat. Skiva 
i portionsskivor som väger 200–250 g. Sätt gärna skivorna på spett  
– detta förenklar grillningen.

3.  Börja med att grilla på den indirekta värmen, använd termometer.  
När innertempen närmar sig 40 grader kan köttet flyttas över till direkt 
värme för att få fin grillyta. När köttet är uppe i 56 grader tas det bort 
från grillen. Låt köttet vila.

4.  Grilla på majskolvarna, den halverade limen och rödlöken.
5.  Mixa ihop crème fraiche med pressad, grillad lime, örter, vitlök och 

smaka av med salt.
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Recept för 10 personer

1,5 kg entrecôte i tjocka skivor

2 dl goschujang (fermenterad 
chilipaste)
2 dl fermenterad bönpaste
3 dl ljus soja
1 dl vatten
3 vitlöksklyftor – rivna

2 st gurkor
1 dl risvinäger
1 msk honung
1 dl sesamfrön
Salt och chiliflakes

10 portioner sushiris
3 msk risvinäger
1 msk socker

500 g gemsallad eller 
 annan bladsallad
200 g rädisor  
– fint strimlade
2 knippen salladslök  
– skivade

Gör så här:

1.   Blanda goschujang med bönpaste, soja, vatten och vitlök. Marinera 
köttet med 1,5–2 dl av såsen och spara resten till servering.

2.  Grilla köttet på mediumvarm grill (eller i stekpanna) tills det har härlig 
grillyta och innertemperaturen är uppe i 58 grader. Låt vila under folie 
innan det skärs i skivor.

3.  Tvätta och koka sushiriset enligt instruktion. Smaksätt riset med 
 risvinäger och socker som rörs ihop. 

GRIL
LAD ENTRECÔTE 

BULG
OGI STYLE

Grillad entrecote som marinerats med goschujang och fermenterad bönpasta.  
Serveras ’’asian style’’ i krispigt salladsblad med het sås, pigga grönsaker och sushiris.

<

PICKLAD  
LÅNGGURKA

Strimla gurkan tunt på 
längden med mandolin 
eller osthyvel. Blanda 
gurkan med risvinäger, 
honung, sesamfrön och 
smaka av med salt  

och chili.

SHARING IS CARING
Upp med allt på ett snyggt fat och 
låt gästerna  fylla sina sallads-
blad med kött, ris, grönsaker och 

sås.  Garanterat ’’finger  
licking good’’.



40%
 BRINGA

Ge din bogstek en snabb och välsmakande rödvinsmarinering 
 innan grillning. Till det dukar du fram en Västerbottensostskrämig 
färskpotatissallad med grillade citroner och schalottenlökar.
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Recept för 10 personer

2 kg bogstek
2 dl rött vin
1 dl balsamvinäger
1 dl ljus soja
2 msk honung
1 msk timjan
1 msk nymald peppar
2 tsk salt

5 st små fina citroner
0,5 kg schalottenlök

2,5 kg färskpotatis eller delikatess-
potatis – tvättade med skal
2 dl majonnäs
2 dl crème fraiche
1,5 dl finriven Västerbottensost
1 msk torkad dragon
1 dl fint skuren gräslök
Salt och peppar

Sockerärtor och gräslök till servering

Gör så här:

1.   Putsa bogsteken från hinnor. Blan-
da marinaden med vin, balsam-
vinäger, soja, honung och kryddor. 
Lägg köttet med marinaden i en 
stor plastpåse eller vacuumpåse 
och låt ligga minst 1 timme innan 
tillagning.

2.  Koka potatisen i lättsaltat vatten, 
häll av och låt den sedan  svalna. 
Blanda majonnäs med crème 
fraiche, Västerbottensost, dragon 
och gräslök – smaka av med salt 
och peppar. Vänd ner potatisen i 
majonnäsblandningen och låt stå 
svalt till serveringen.

3.  Grilla köttet på mediumvarm grill 
– först direktvärme och sedan 
indirekt om möjligt. Vänd ofta och 
grilla upp till en innertemperatur på 
56 grader. Låt köttet vila  ordentligt 
under folie innan det skärs i tunna 
skivor tvärs över fibrerna.

GRILLRANDIGA  
CITRONER

Grilla på de halverade 

 citronerna och lökarna till 

de är fint karamelliserade. 

KRISPIGT GRÖNT  
PÅ TOPP

Servera köttet med potatis sallad, 
citronerna, lök och toppa med 

 fräscha sockerärtor  
och gräslök.



40%
 BRINGA FLANKSTEKSSALLAD

MATIG OCH KRYDDIG SALLAD FULLMATAD MED SMAKER
Chili- och vitlöksmarinerad flankstek som grillas och serveras tunt skivad tillsammans  
med grillade grönsaker, oliver och en krämig dressing med citron och parmesan.

Recept för 10 personer

2 kg flankstek
4 vitlöksklyftor – rivna
1 msk sriracha
2 tsk salt

500 g zucchini – slantad
500 g aubergine – slantad
400 g paprika – skuren i stora 
bitar
500 g röd lök – i båtar
1 stånd broccoli – i buketter
250 g småtomater
Salt och peppar

ENKLA GODA SÅSEN
Rör samman creme 
fraiche med citron, 
 riven parmesan och 
smaka av med salt, 

 peppar och lite  
chiliflakes.

100 g flagad parmesanost
250 g rucola eller blandad 
småsallad
300 g svarta oliver
olja, balsamvinäger
salt och peppar

5 dl crème fraiche
1 citron – zest och juice
3 dl finriven parmesan
salt och peppar

Gör så här:

1.   Massera in köttet ordentligt med en blandning av vitlök, sriracha  
och salt. Låt gärna ligga och marinera 30 min innan tillagning.

2.  Dela grönsakerna i ganska stora bitar. Grilla köttet på medelhög 
 direktvärme några minuter per sida till en innertemp på 55–56 grader 
och låt sedan vila minst 15 minuter innan det skärs upp i tunna skivor 
tvärs över köttets fiberriktning.

3.  Grönsakerna lägger du på grillens kant i indirekt värme, låt lite kärna 
och crunch finnas kvar.

4.  Lägg upp salladen på ett stort fat, lägg på de grillade grönsakerna, 
dressa med balsamvinäger, olivolja, salt och milda chiliflakes.  
Lägg på köttet och toppa med parmesan och oliver.



524835 Flankstek 3000 g  Fryst 360 3000 g 6 kg Sverige

524050 Rostlock 1500 g  Fryst 360 1500 g 6 kg Sverige

522259 Ryggbiff m kappa, menu 6500 g  Fryst 360 6500 g 13 kg Sverige

522268 Ryggbiff, menu 3760 g  Fryst 360 3760 g 11,3 kg Sverige

522233 Ryggbiff 4+ 4900 g  Fryst 360 4900 g 19,6 kg Sverige

524630 Entrecôte 3+ 3400 g  Fryst 360 3400 g 10,2 kg Sverige

524631 Entrecôte, menu 3470 g  Fryst 360 3470 g 10,4 kg Sverige

Art nr Namn Vikt/st Kylt/fryst
Hållbar- 

hets dagar Vikt/förp Vikt/kart Ursprung

NÖTKÖTT FRYST

424631  Entrecôte, menu 3470 g  Kyld 42 3470 g 10,4 kg Sverige

423364 Oxfilé, menu 2330 g  Kyld 42 2330 g 7 kg Sverige

422267  Ryggbiff, menu 3760 g  Kyld 42 3760 g 11 kg Sverige

422259 Ryggbiff med kappa, menu 6500 g  Kyld 42 6500 g 13 kg Sverige

420316  Bogstek, menu 700 g  Kyld 42 3500 g 7 kg Sverige

421836 Högrevskärna 2550 g  Kyld 42 2550 g 10 kg Sverige

422233 Ryggbiff, skinnad 4,0+ 4900 g  Kyld 42 4900 g 20 kg Sverige

423333 Oxfilé 1,8+ 2110 g  Kyld 42 2110 g 8,4 kg Sverige 

424835 Flankstek 500 g  Kyld 42 3000 g 6 kg Sverige

424630 Entrecôte 3,0+ 3400 g  Kyld 42 3400 g 10,2 kg Sverige

422554 Rostas 1000 g Kyld 42 8000 g 8 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

NÖTKÖTT MENU

NÖTKÖTT

ÄDELNÖT
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Fräsch och pepprig rätt med kött i tunna skivor,  
serverat med vitlöksrostad sötpotatis och en pigg tomatsalsa.

Recept för 10 personer

2 kg rostbiffslock utan kappa
2 msk pepparblandning av 
ny mortlad svartpeppar, rosé-
peppar och sanchopeppar
Salt

2 msk smör
2,5 kg sötpotatis – i 1 cm tjocka 
skivor
0,5 dl olivolja
3 vitlöksklyftor – rivna
1 tsk salvia
1 tsk chiliflakes

1 tsk salt
6 tomater – fint tärnade
1 röd lök - finhackad
1 vitlöksklyfta – riven
4 dl hackad bladpersilja
3 msk olivolja
2 msk sherryvinäger
2 msk mörkt muscovado-
socker
1,5 tsk salt
Svartpeppar
Machésallad, spenat

Gör så här:

1.   Sätt ugnen på 150 grader. Krydda köttet ordentligt runt om med peppar 
och salt. Hetta upp en stekpanna med smör och stek köttet runt om.  
Låt gå färdigt i ugnen till 55 grader. Ta ut och låt vila under folie.

2.  Sätt ugnen på 210 grader. Skiva sötpotatisen och blanda runt med  
vitlök, salvia, chili, salt och olja. Lägg ut skivorna på en plåt. Ugnsrosta 
potatisen i ca 30 min.

3.  Skär upp långa, tunna skivor av köttet – tänk på att skära tvärs över kött-
fibrernas riktning. Lägg upp köttet på en bädd av sötpotatisen och grön-
sallad. Toppa med tomatsalsa och servera!

PEPPR
IGT & GRÖNT

CUT IT RIGHT
Tänk på att skära 
tvärs över kött-

fibrernas riktning.

SÖTSYRLIG SALSA
Blanda hackade tomater med 

lök och  persilja – tillsätt olja, 
 vinäger,  muscovado. Smaka av  

med salt och peppar.
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 BRINGA

Vilken klassiker!  
Grillad entrecote med  
Café de Paris-smör,  
hasselbackad mandelpotatis 
och syrad morot. Enkelt och 
genialt på samma tallrik.

ENTR
ECÔTE 

AU
 BE

URRE CAFÉ
 DE PARIS

Recept för 10 personer

1,5 kg entrecote i skivor á 150g
2 msk olivolja
0,5 dl rött vin
2 tsk salt
1 tsk torkad timjan
1 tsk torkad rosmarin
1 tsk svartpeppar

2,5 kg mandelpotatis
150 g smör
2 tsk salt
1 dl ströbröd

300 g smör – rumstempererat
2 msk harissa
1 msk Worcestershiresås
2 klyftor vitlök – rivna
1 tsk torkad oregano
1 tsk torkad dragon
1 tsk paprikapulver
2 msk finhackad schalottenlök
1 tsk salt

500 g morötter – gärna i olika färger
0,75 dl äppelcidervinäger
0,75 dl olivolja
Salt och peppar

Gör så här:

1.   Blanda olivolja, vin och kryddor i en påse och lägg i entrecotskivorna. Låt marinera minst  
1 timme. Grilla till en innertemperatur på 57–58 grader. Låt vila under folie tills servering.

2.  Sätt ugnen på 210 grader. Tvätta mandelpotatisen noggrant och snitta tvärs över men inte 
ända igenom. Lägg potatisen på en plåt. Hyvla smöret med en osthyvel och lägg över 
 potatisen. Strö över ströbröd och avsluta med salt och peppar. Stek i ugnen tills de är gyllne 
och krispiga – ca 30 min.

3.  Skär morötterna tunt på längden med mandolin. Dressa morötterna med olja och vinäger 
samt salt och peppar. Om du vill göra rätten extra snygg kan lila morötter dressas för sig för 
att inte färga de ljusare morotsbanden.

4.  Lägg upp köttet (som ev. kan skäras i skivor) med det härliga smöret ovanpå. Lägg upp 
 krispig potatis och den fräscha, syrliga salladen – Smaklig spis!

OH LA LA –  
CAFÉ DE PARIS

Blanda det mjuka smöret med 
 harissa, worcestershiresås, lök, vitlök 

och kryddor. Smaka av med salt.  
Forma tio små fina ägg och ställ  

i kylen till servering.

SMÖRIGA FAKTA
Smöret Café de Paris  skapades 

1930 i Geneve av krögaren Mr 

Boubier.  Restaurangen finns kvar, 

Café De Paris, Chez Boubier, helt 

klart värt ett besök.
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COGNACSMARINERAD  
BOGSTEK  
Pannstekt bogstek som marinerats med k  rossad 
grönpeppar, vitlök och härlig cognac. Till det 
 syndigt goda smashed potatoes strösslade med 
 Västerbottensost och så supersnabba bean.  
Gött på riktigt!

Recept för 10 personer

2 kg bogstek
2 msk krossad grönpeppar
2 krossade vitlöksklyftor
2 tsk salt
1 dl cognac

2,5 kg delikatesspotatis
50 g smör
1 vitlöksklyfta – riven
120 g riven ost

6 dl crème fraiche
2 msk dragon i vinäger  
– finhackad
2 klyftor vitlök
1 krm gurkmeja
Salt och peppar

Gör så här:

1.   Dagen innan: förpacka köttet (helst i vacuumpåse) med krossad grönpeppar, vitlök, salt och   
cognac (t.ex. Grönstedts) och låt ligga i kylen.

2.  Sätt ugnen på 230 grader. Koka potatisen nästan klar, lägg ut dem på en plåt och tryck till med 
 undersidan av en skål eller liknande. Klicka på vitlökssmör och strö över lite Västerbottensost.  
Sätt in potatisen i ugnen tills den blivit krispig och fått fin färg – ca 25 minuter.

3.  Hetta upp en stekpanna och bryn köttet runt om, dra ner värmen till medel, slå på marinaden som 
är kvar i påsen och sätt på ett lock. Vänd köttet varannan minut och låt gå upp till 56 grader i inner-
temperatur. Ta av från värmen och låt vila minst 10 minuter innan det skärs i tunna skivor tvärs över 
köttfibrernas riktning.

4.  Rör ihop crème fraiche med vitlök, inlagd dragon (om du inte hittar inlagd dragon kan du låta torkad 
dragon dra i vinäger i 10 min). Smaka av med salt och peppar och rör ner gurkmeja för färgen.

5. Servera köttet med potatisen och den kalla såsen samt gärna någon krispig grönsak som broccoli.

SMASHED P
OTATIS

MED VÄ
STERBOT

TENSOST



40%
 BRINGA Flankstekens möra och smakrika kött passar p  erfekt till råbiff. Den här är  skrapad för att  

få fram en bra textur och sen smaksatt med wasabi och soja. S  ervera med gravad äggula, 
friterat rispapper, sesamdressing och kålsallad

Recept för 10 personer

2 dl socker
2 dl salt
5 äggulor

1,5 kg flankstek
2 tsk wasabi
2 msk ljus soja
1 msk olja

5 st rispapper
5 dl neutral olja till fritering
1 tsk salt
1 tsk milda chiliflakes
1 dl tahini
2 dl majonnäs
0,5 dl ljus soja
2 msk risvinäger

300 g rödkål
300 g svartkål
300 g pak choi

Koriander och rostade sesamfrön  
till servering

GRAVADE
  

ÄGGULOR
KAN SP

ARAS  

I TRE M
ÅNADER

RÅBIFF PÅ PALETTEN
FÄRGSTARK RÄTT MED FINA ASIA

TISKA
 SM

AKE

R
Gör så här:

1.   1 vecka innan – blanda salt och socker, lägg i en grund skål och tryck lätt med ett ägg för 
att skapa små gropar i blandningen.  Separera gulan och vitan (spara vitan till bakning eller 
omelett till exempel). Lägg gulorna i groparna i salt/sockerblandningen.  
Täck över med plastfolie utan att det nuddar gulorna. Ställ i kylen, vänd på gulorna efter 
2–3 dagar. Efter 7 dagar sköljs gulorna av så att inget av blandningen finns kvar på dem. 
Sätt ugnen på 40 grader och låt äggen torka helt i ett par timmar. Gulorna kan sedan 
förvaras i en tätslutande burk i kylen i upp till 3 månader. Riv sedan fint eller skär i tunna 
skivor.

2.  Skrapa köttet med en vass kniv så en grov färs bildas (det går också bra att hacka köttet 
fint då skraptekniken kan vara lite klurig). Smaksätt med soja, wasabi och olja – ställ  
i kylen. 

3.  Värm olja till 180 grader, bryt rispapperet i kvartar och fritera snabbt så de blir vita och 
krispiga. Låt dem rinna av på hushållspapper och krydda med salt och chiliflakes direkt.

4.  Strimla kålen. Blanda dressingen med majonnäs, tahini, soja och vinäger och blanda 
 hälften med kålen. Den återstående dressingen serveras som tillbehör.

5.  Lägg upp råbiffen med tillbehören på portionstallrikar eller på ett stort fat. Servera som 
smårätt eller förrätt.



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

FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR
MARIA DUNDEBERG  08-725 83 32 
maria.dundeberg@hkscan.com

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

MARKNADSCHEF
CAMILLA ZANDER  070-666 26 21 
camilla.zander@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


