
EN NY PRODUKTSERIE FRÅN SCAN

Unika vegoprodukter, tillverkade 
i Sverige med svenska råvaror.

VEGO



Unika vegoprodukter från Scan, tillverkade i Sverige med svenska råvaror.
Samtliga produkter bär Från Sverige-märkning och passar utmärkt för den 

som vill äta lite grönare utan att tumma på god smak.  

MOT GRÖNARE TIDER!

VegofärsVEGOKORV VegoBULLAR
Vegansk bulle tillverkad i Skara. Gjord 
på bas av svensk åkerböna och gråärt. 

Innehåller inga allergener. Smaksatt 
med bl.a. salt, svartpeppar och persilja 
för att få en riktigt rund och god smak. 
Ett mycket bra alternativ till köttbullar 
för gästen som vill äta vegetariskt eller 
veganskt. Passar perfekt att servera i 
en god tomatsås, med nykokt pasta 

och lite riven parmesan. Djupfryst, 270 
dagars hållbarhet.

Hantverksmässigt producerad 
vegokorv gjord på en bas av svenska 

ägg och svensk rapsolja. Mild, klassisk 
kryddning med ingefära, koriander, 
muskot och svartpeppar. Stoppad i 

algenattarm för att få ett bra bite och 
kallrökt i Halmstad. Funkar utmärkt 
att servera i korvbröd med klassiska 

tillbehör. Perfekt på stekbordet; 
fungerar även bra på varmhållning i ca 

80-85 grader. Djupfryst, 270 dagars 
hållbarhet.

Vegansk färs gjord på bas av svensk 
åkerböna, gråärt och raps. Finmald och 
lösfryst med en mild, nötig smak och 
ett härligt tuggmotstånd. Clean label, 
inga onödiga tillsatser eller e-nummer. 

Tillverkas i Skara. Innehåller inga 
allergener. Passar perfekt att servera i 
en klassisk pasta bolognese, lasagne, 
tacos eller enchiladas. Djupfryst, 270 

dagars hållbarhet.

Art.nr

601699
293759
299031

Namn

Vegokorv
Vegobullar
Vegofärs

Vikt/st

55 g
13 g
—

Kylt/fryst

Fryst

Fryst
Fryst

Hållbarhetsdagar*

*Djupfryst, förvaras vid -18°C 

270
270
270

Vikt/förp

1,65 kg
2 kg
2 kg

Vikt/kart

6,6 kg
4 kg
6 kg

Ursprung

Sverige
Sverige
Sverige



VEGOBULLARBörja med att stek på 
bullarna i olja tills de får fin 
färg. Värm på libabröd och 
bred på ca 2 msk hummus 
på varje bröd. Lägg sen på 
varje bröd 2 klyftor saltgur-
ka, strimlad isberg & rödkål. 
Lägg i 5-6 Vego Bullar och 
toppa med picklad rödlök, 
ajvar relish och blandade örter. 
Rulla ihop till en wrap med 
papper eller folie runt om och 
servera direkt.

VEGOWRAP
10 pers.

Rapsolja
Vego Bullar 
Libabröd
Hummus (eget recept el köpt)
Isbergssallad (tunnstrimlad)
Rödkål (tunnstrimlad)
Saltgurka
Picklad rödlök (eget recept el köpt)
Ajvar relish (valfri hetta)
Blandade örter t.ex.mynta/koriander/
persilja

4 msk
2 påsar 
10 st
3 dl
1 huvud
½ huvud
20 klyftor
250 g
3 dl
2 nävar

Med VEGOBULLAR



TAQUITOSVEGANSK STREETFOOD

Stek lök och vitlök i panna med hälften 
av oljan tills de får gyllenbrun färg. 
Lägg i Vego Färs och stek med i nån 
minut, slå sen på Beef Taco Paste och 
buljong, koka upp och sjud långsamt i 
10–15 minuter så vätskan kokar in i färsen, 
ska dock inte bli för torr. Smaka av med salt 
och peppar. Fördela Vego Färs på bröden 
och rulla ihop till tajta Taquito-rullar. Lägg 
rullarna på plåt eller ugnsfast form, pensla 
med resterande olja och grädda i ugn på 
175°C i 15–20 minuter tills de får fin färg. 
Servera med valfria toppings och sallad.

10 pers.
Rapsolja
Gul lök, finhackad 
Vitlök
Vego Färs
Beef Taco Paste, Santa Maria
Vegetarisk buljong
Salt
Peppar
Tortillabröd, ca 15 cm
t.ex. Salsa Verde, Gräddfil, Pico de Gallo, 
lime, skivad jalapeño, picklad rödlök.

1+ dl
3 st 
5 klyftor
2 ½ påse
3 påsar
1 liter

30 st
Toppings

TAQUITOS



WIEVEGOKORV
med 3 SPÄNNANDE TOPPINGAR

Rapsolja
Vegokorvar 
Korvbröd (valfria)
Valfri topping, se recept 
nedan.

3 msk
10–30 st
10—30 st

Slaw & Cheese (10 pers.)
Rödkål, tunnskivad
Salladslök, tunnskivad
Persilja, hackad
Olja
Råsocker
Balsamicovinäger
Salt
Svartpeppar
Stark senap
Rostad lök
Lagrad ost

½ huvud
5 st 
2 dl
3 msk
2 msk
4 msk

2 dl
2 dl
250 g

Blanda en slaw av rödkål, sallad-
slök, persilja, balsamicovinäger 
och olja, smaka av med råsocker, 
salt och peppar, låt dra i 10 mi-
nuter. Lägg Vegokorv i bröd och 
toppa med den starka senapen, 
röd slaw, rostad lök och massor av 
finriven ost på.

BBQ & Onion Rings (10 pers.)
Tomat, tunnskivad
Grillad paprika, strimlad
BBQ-sås, eget recept 
el köpt
Lökringar, nyfriterade
Grönkål, friterad

5 st
250 g 
2 dl
20
3 dl

Ta det värmda brödet och lägg i 
några skivor tomat, lägg i Vegoko-
rv. Toppa med den strimlade 
paprikan, BBQ-sås, nyfriterade 
lökringar och grönkål.

Pickles & Heat (10 pers.)
Gurka, tunnskivad
Röd chili, fintärnad
Ättika
Socker
Salt
Srirachasås
Majonnäs
Korianderblad
Blandade sesamfrön

2 st
1 st
1 msk
4 msk
1 msk
2 dl
2 dl
1 hög
2 msk

Blanda den skivade gurkan med 
chili, ättika, socker och salt, låt dra 
i 10 minuter.

Hetta upp en panna på medelhög 
värme med lite olja i. Stek korvar-
na försiktigt i panna och ”rulla” 
dem då och då så de får fin färg 
runt om. Värm på bröd och serve-
ra med valfri topping, se nedan.



BOLFETTUCCINE
AL BOLOGNESE

EN GRÖNARE KLASSIKER
Olivolja
Gul lök, finhackad
Vitlök
Vego Färs
Tomatpuré
Rödvin
Tomatkross
Vegetarisk buljong
Japansk soja
Kanelstång
Lagerblad
Basilikablad
Salt
Svartpeppar, nymalen
Pasta (ex. fettuccine)
Parmesan, riven
Persiljeblad, grovhackade

½ dl
2 st
5 klyftor
2 ½ påse
3 msk
3 dl
1 kg
1 L
½ dl
2 bit
3
15

10 port.

Hetta upp olja i en kastrull och svetta lök och 
vitlök mjuk utan att den tar färg. Lägg i Vego 
Färs och tomatpuré, stek vidare 4-5 minuter 
under omrörning.
Slå på rödvin, koka upp och sjud sen bort ½ av 
vätskan. 
Tillsätt tomatkross, buljong och soja samt lägg 
i kanelstång, lagerblad och basilikablad. Koka 
upp, sänk värme och sjud sen i 15-20 minuter, 
om konsistensen blir för tjock, tillsätt lite mer 
vatten, smaka sen av med salt och svartpeppar.
Koka pasta enligt instruktioner i saltat vatten.
Servera Bolognesesås med nykokt pasta, 
toppad med parmesan, svartpeppar och lite 
persiljeblad.



VEGO
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VEGOKORV

VegoBULLAR



KONT
AKTMICHAEL BENGTSSON 08-725 80 10

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

CAMILLA ZANDER 070-666 26 21
camilla.zander@hkscan.com

020-59 59 77 matforum@hkscan.com

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

HKSCANFOODSERVICE
order.afh@hkscan.com

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

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

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

FREDRIK LINDBLOM 013-23 47 65
fredrik.lindblom@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 UTESÄLJARE FÖRSÄLJNINGSCHEF

MARKNADSCHEF

MATFORUM FÖR PRODUKT
& MATRELATERADE FRÅGOR

VÅRA INNESÄLJARE
GROSSISTKOORDINATORER


