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BRUNCH, LUNCH & SNACKS  
– RÖKT SKINKA TOPPAR ALLT. 

Vad är det som passar lika bra till Eggs Benedict, Rostad Majssoppa med popcorn och Fluffiga Pizzabullar? 
Jo, rökt skinka så klart. Den rökta smaken bjuder på en djupare och lite kraftigare smak, och så ger  

den en härlig textur. Kort sagt; Scans rökta skinka tillför den där lite lyxiga touchen.  
Prova gärna vår nya Alspånsrökta skinka som är gjord på de bästa delarna av skinkan och röks varsamt för 

att ge den en saftig, fyllig och lite kraftigare smak med balanserad sälta.

 Här bjuder vi på några härligt inspirerande recept. Lycka till!



40%
 BRINGA

Eggs Benedict, ger brunchen en härligt lyxig känsla. 
Kombon med ägg, skinka och hollandaise är helt ljuvlig. 
Fungerar lika bra att servera som en mellanrätt. 

EGGS B
ENEDICT 

MED
 SPAR

RIS OCH 
KÄLLARRÖKT SKINKA

Recept för 10 personer
10 stora eller 20 små ägg
Vatten 
Ättika
Salt

450 g smör
9 äggulor
1 dl vatten
2 - 3 msk citronjuice
1 tsk salt

2 knippen sparris
30 skivor källarrökt skinka
10 skivor surdegsbröd - rostade
Machésallad (eller annan grönsallad)
Gräslök

Gör så här:

1.   Gör i ordning två skålar med en blandning 
av lika delar vatten och ättika, knäck ner 5 
ägg i varje skål och låt stå ett par minuter 
tills en hinna bildats runt äggen. Koka upp 
vatten i en vid kastrull, tillsätt lite salt. Rör 
upp en virvel i vattnet, häll av det mesta av 
ättiksvattnet från äggen och stjälp försikt igt 
ner dem i det sjudande vattnet (kör 5  
i taget). Låt äggen sjuda i ca 4 minuter.  
Ta försiktigt upp dem med en hålslev och 
låt rinna av på hushållspapper.

2.   Smält smöret och låt svalna. Värm ett 
 vattenbad - en stor kastrull, sätt i en mindre 
kastrull i där äggulorna och vattnet vispas 
tills det börjar tjockna. Ta bort kastrullen 
från vattenbadet och vispa först i ett par 
matskedar av smöret och sedan lite i taget 
– ta inte med den grumliga bottensatsen.

3. Smaksätt med citronjuice och salt.

4.  Koka sparrisen ett par minuter i lättsaltat 
vatten och dela dem på längden.

5.  Lägg ut de smörade bröden på tallrikar 
eller ett stort fat, lägg på sallad och skinka, 
därefter de pocherade äggen. Täck äggen 
med hollandaisesås och toppa med sparris 
och gräslök samt lite nymald svartpeppar.

KNäCK äggen  
I ätTiKA

Låt äggen ligga i ättika. Det 
gör att vitan sluter sig lättare 

runt gulan vid pocheringen. 

GöR SmöR  
Av hOlLANdAiSeN! 

Hollandaise gå
r inte att kylf

örvara. 

Men blir det m
ycket över ka

n den 

kylas och anvä
ndas som lyxigt smör 

på räksmörgåsar eller
 som krydds-

mör till stekt f
isk eller kött

.



40%
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FlUFFIGA PiZZABULlAR   
MED EMILSKINKA, OREGANO OCH FETAOST PÅ TOPPEN

Små fina snackspizzor, perfekta att servera till en soppa eller  
på en plockbuffé. Vilken är din favoritpizza, blir det Hawaiibullar?

Recept för 10 personer

150 g smör
3 dl mjölk
2 dl vatten
50 g jäst
1 msk sirap 
1 tsk salt
11 dl vetemjöl (+1 dl till utbak-
ning)

2 dl passerade tomater
2 tsk torkad oregano
salt
200 g riven ost (gott med  
en lagrad)
240 g Emilskinka – fint strimlad

Till servering: smulad fetaost 
och finhackad persilja

Gör så här:

1.   Smält smöret och slå på mjölken, låt svalna till 37 grader. Smula ner jästen och lös upp i lite 
av mjölken. Slå på resten av mjölk/smör blandningen. Rör ner sirap och salt och arbeta sedan 
ner mjölet lite i taget. Arbeta degen i maskin ca 10 minuter tills den är blank, smidig och 
släpper bunkens kant. Låt degen jäsa dragfritt i 30–40 min.

2. Kavla ut degen på mjölat underlag till en stor rektangel ca 1 cm tjock.

3.  Bred ut de passerade tomaterna, strö över salt och oregano. Lägg ut skinka och ost och rulla 
ihop till en tight rulle. Skär rullen i skivor ca 3 cm tjocka.

4. Lägg skivorna i bullformar och låt jäsa ytterligare 30 minuter.

5.  Sätt ugnen på 230 grader. Grädda pizzabullarna ca 10 min till fin färg. Ta ut och servera 
ljumna med lite smulad fetaost och hackad persilja.

BULLA UPP
Gör en stor sats och lägg  

i frysen. Prova även med lite 
tacokrydda och majs, vips så  

har du en Tacobulle!



40%
 BRINGA

Helt klart en soppa som får andra soppor att se lite tråkiga ut. 
Majsens sötma tillsammans med den rökta skinkan är suverän. 
Och så kryddiga popcorn på toppen. Knäppt gott!

MED EXTRARÖKT SKINKA OCH KRYDDIGA POPC
ORN

POPPIg MAJSSOPPA

Recept för 10 personer

1 kg frysta majskorn – tinade
1 hel vitlök – delad på mitten
2 st gula lökar - kluvna
3 msk olja
Salt

2 l vatten
1 l matlagningsgrädde
2–3 st grönsaksbuljongtärningar
Salt och peppar

2 dl torkade majskorn
0,5 dl olja
1 tsk salt
2 tsk rökt paprikapulver

300 g extrarökt skinka – strimlad
Persilja

Gör så här:

1.   Sätt ugnen på 210 grader. Lägg 
upp majs, vitlök och lök på ugns-
plåtar, vänd runt allt med olja  
och salt.  
Rosta till fin färg – ca 20 minuter.

2.  Lägg majsen och löken (utan 
skal) i en stor, tjockbottnad kast-
rull. Slå på vatten och matlag-
ningsgrädde och lägg i buljong-
tärningarna. Låt koka upp. Mixa 
soppan nästan helt slät. Smaka 
upp med salt, peppar och ev. en 
klick smör.

3.  Värm upp majs och olja i en vid 
kastrull med lock till de börjar 
poppa, dra då ner värmen något 
och låt poppa klart – skaka  grytan 
då och då så opoppade korn 
 faller till botten. Skaka runt de 
färdiga, varma popcornen med 
salt och rökt paprikapulver.

4.  Strimla skinkan och servera 
 soppan med alla tillbehör!

ROSTNING  
geR KARAKTäR 

Att rosta grönsaker innan de 
mixas till soppa eller puré 

ger en helt annan karaktär 
på smaken – prova!

PImPA PoPcoRn
Prova att poppa i olivolja eller 

tillsätt några droppa sesamol-

ja. Krydda med din favoritkrydda 

– här används paprikapulver men 

även fivespice eller tryffelolja 

är otroligt gott!



670395 Skinka, källarrökt ca 3000 g  Kyld 35 3000 g 6 kg Sverige

69 Emilskinka, rökt Pärsons ca 2500 g  Kyld 60 2500 g 7,5 kg Sverige

Art nr Namn Vikt/st Kylt/fryst
Hållbar- 

hets dagar Vikt/förp Vikt/kart Ursprung

HELVAROR

8883  Rökt Gourmetskinka, Pärsons  200 g Kyld 28 200 g 1,2 kg Sverige

8878  Kokt Gourmetskinka, Pärsons 200 g Kyld 20 200 g 1,2 kg Sverige

8899  Rökt Gourmetskinka, Pärsons 500 g Kyld 20 500 g 2,5 kg Sverige

Art nr Namn Vikt/st Kylt/fryst
Hållbar- 

hets dagar Vikt/förp Vikt/kart Ursprung

TUNNA SKIVOR

671894  Skinka, rökt 220 g Kyld 32 220 g 1,98 kg Sverige

681694 Skinka, kokt  220 g Kyld 25 220 g 1,98 kg Sverige

Art nr Namn Vikt/st Kylt/fryst
Hållbar- 

hets dagar Vikt/förp Vikt/kart Ursprung

BORDSPACK

SKiNKA

670796  Skinka, rökt 1000 g Kyld 30 1000 g 6 kg Sverige

674862  Skinka, extra rökt 500 g Kyld 30 500 g 3 kg Sverige

674963  Skinka, alspånsrökt 500 g Kyld 30 500 g 3 kg Sverige

Art nr Namn Vikt/st Kylt/fryst
Hållbar- 

hets dagar Vikt/förp Vikt/kart Ursprung

STORPACK



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


