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Sommaren är  
som gjord för  
Svensk Rapsgris®
HELSTEKTA KOTLETTRACKS  
Rikligt östa med härligt smör, rostad vitlök och aromatiska örter.  
Passar perfekt till buffén eller grillfesten och går utmärkt att  
snyggt tranchera framför gästen. Lägg till krispiga ramslökar,  
primörer och grillad sparris för en komplett måltid.

Till detta passar följande dryck: Ett svalt vin från södra  
Rhône dalen av druvorna grenache, syrah och mourvèdre eller 
ett alkohol fritt veteöl alternativt råsaft av tranbär eller blåbär.

SAFTIGT STEKT PLUMA 
Pluman kommer att sticka ut med sin goda smak, textur och 
utseende. Servera som huvudrätt eller del av en mixed grill till 
säsongens härliga grönsaker och primörer med en läcker dragon- 
sås som smaksatts med fint skivad sparris och schalotten lök.  
Pluma fungerar även bra ljummen i en sallad eller i en baguette  
med Gruyèredressing och smör- och talgstekta kantareller.

Till detta passar följande dryck: En lätt kyld fatlagrad kalifornisk 
chardonnay eller en inte för kall alkoholfri äppelmust.

LÄTT RÖKTA KAMBEN  
En populär rätt som serveras med trippelfriterade pommes frites,  
en aromatisk bacon- och barbequesås samt en krispig och krämig 
kålsallad. Grillfavorit!

Till detta passar följande dryck: En riktigt kall pilsner eller en 
zinfandel som är ett utmärkt grillvin. En torr fin alkoholfri äppel- 
cider passar också bra till det grillade fläskköttet.

Favoriten  
på grillen
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grill
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Svensk Rapsgris® är i grund och bot-
ten en Pigghamgris – med ett viktigt 
undantag. Grisarna har fått raps tillsatt 
i sitt foder, vilket gör att köttet får en 
annan fettsammansättning. Rapsgris-
köttet har generellt mycket mer in-
sprängt fett som ger en extra saftighet 
och bevarar mörheten i köttet. Det gör 

också att det smakar mer. Köttet har en 
lätt nötig ton och mjuk textur.

Förutom att förhöja smakupplevel-
sen gör fettet att köttet blir mer värme-
tåligt. Du kan låta det ligga i stekpan-
nan lite längre utan att bli torrt och det 
klarar sig bättre under varmhållning 
på en buffé och liknande.

Den 
svenska 
rapsgrisen

Vad gör  
den så  
unik?



PLUMA 
– Svensk detalj med spanska rötter

Pluma är en välmarmorerad detalj 
vilket är ovanligt när det gäller griskött. 
Den sitter ovanpå kotlettraden och 
fläskkarrén. Detaljen har fjäderfor-
made fibrer, det är därför den kallas 
pluma som betyder just fjäder på 
spanska. Pluma är en vanlig detalj att 

stycka ut från deras Iberico-grisar och 
ser då lite annorlunda ut jämfört med 
vår svenska, men påminner i såväl 
form som smak. Vid tillagning krymper 
köttet ihop något och skjuter lite i höj-
den. Köttet har en nötig karaktär och 
är väldigt saftigt och smakrikt.

KOTLETTRACKS
– En spännande detalj

Kotlettracks är en spännande detalj 
som väcker uppmärksamhet för såväl 
sin goda smak som för sitt snygga 
utseende. Du kan välja om du vill låta 
det möra köttet vara kvar eller skrapa 
bort det från benen. Renskrapade ben 
ger ett stiligt utseende och kallas för 

frenched racks eller kronkotlett. Våra 
kotlettracks är klackade vilket innebär 
att en benrad är bortsågad så att du 
enkelt kommer ner med en kniv mel-
lan racksen. På våra kotlettracks sitter 
dessutom filén kvar och ger en extra 
smakdimension.

KAMBEN
– Grillälskarnas favorit

Kambenet sitter längs kotlettraden och 
är köttigare än de tunna revbenen som 
sitter längre ner mot sidan. Beroende 
på djurets storlek är kambenen 6-9 cm 
breda och innehåller 10-12 revben, 

perfekt för en portion. Kamben är väl-
digt möra och saftiga. En detalj som vi 
i Sverige börjat få upp ögonen för de 
senaste åren medan amerikanarna har 
haft den som en favorit i många år.
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Innertemperaturen bör vara 
65-70° C beroende på önskad 
stekgrad. Tänk på att köttet går 
upp ytterligare några grader 
efter tillagning. Låt köttet  
vila i 10-15 minuter.

pluma!

tips! 



Pluma går utmärkt att grilla, steka eller  
bräseras, men också att tillaga som sous vide 
och sedan sota direkt på spishällen. Då får du 
ett otroligt mört resultat med en rökig smak. 
Tranchera i tunna skivor mot fibrerna.



kotlettracks!



kotlettracks!
Innertemperaturen bör vara  
65° C. Tänk på att köttet går 
upp ytterligare några grader 
efter tillagning. Låt köttet vila 
i 10-15 minuter.

tips! 

Kotlettracks är en flexibel detalj som du kan 
tillaga hel eller stycka upp och tillaga var  
för sig. Du kan steka den, tillaga i ugn eller  
grilla på indirekt värme innan du avslutar 
med direkt värme för en karamelliserad yta.



kamben!
Grill- 

älskarnas 
favorit



kamben!

Grillas helt klara och penslas med glaze. Du kan  
också lägga dem på en insmord plåt och tillaga i 
varmluftsugn, 180 grader i cirka 50 minuter. Vänd 
efter halva tiden, glasera och krydda. Tillagnings-
tiden kan variera efter ugnstyp och styrka, köttet ska 
släppa från benen och vara saftigt när det är klart.



Gott till 
kamben

Gott till 
kotlett- 
racks

Gott till 
pluma

Bjud på  
magiskt 
goda såser!



Kall sås med ramslök, citron och parmesan 
INGREDIENSER (10 PERSONER):
majonnäs, extra fast 4 dl
creme fraiche  4 dl
ramslök, hackad 2 dl 
schalottenlök 4 st
parmesan, finriven 1 dl
citron + zest 1 st
grönt äpple 1 st
honung, flytande  2 msk
salt och finmalen vitpeppar

GÖR SÅ HÄR:
• Finstrimla ramslöken, finhacka schalottenlöken och blanda i majonnäs och creme fraiche.

• Tillsätt citronzest samt pressa i saften, lite i taget, smaka av med resten mot slutet.

• Finhacka äpplet och tillsätt i blandningen tillsammans med parmesanen, rör ner  
honungen och krydda med salt och peppar.

• Låt stå 1 timme innan servering, gärna mer så att smakerna och texturen sätter sig i så-
sen. Kan med fördel tillredas dagen innan. Du kan byta ut ramslöken mot vanlig vitlök, 
men rosta den då kort i olivolja. Karaktären på såsen blir en annan men supergod.

Bacon- och barbequesås 
INGREDIENSER (10 PERSONER):
krossade tomater 2 burkar
vitlöksklyftor 4 st
curry 2 tsk
bacon 200 g
spiskummin 1 tsk
gul lök 2 st
torkad anchochili 1 st
farinsocker 1 dl
tomatpuré 1 msk
worchestershiresås 2 msk
kalvfond 2 dl
salt och svartpeppar

GÖR SÅ HÄR:
• Skär baconet i små strimlor och stek den krispig. 

• Tillsätt fint skuren gul lök och fräs vidare, blanda i curry och spiskummin. 

• Tillsätt strimlad anchochili, pressa i vitlöken och avrunda med att strö över farinsockret. 
Låt sockret lösas upp ordentligt.

• Tillsätt kalvfonden, krossade tomater, samt worcherstershiresås och låt sjuda ihop till 
önskad konsistens.

• Smaka av med salt och svartpeppar från kvarn.

Dragonsmörsås med sparris och schalottenlök
INGREDIENSER (10 PERSONER):
äggulor 4 st
gröna sparris 4 st
estragonvinäger 4 msk
dragon, hackad 2 msk
persilja, hackad 2 msk
schalottenlökar 2 st
skirat smör 10 dl
salt och finmalen vitpeppar

GÖR SÅ HÄR:
• Skala och blanchera sparrisen, kyl i isvatten och skär i små fina skivor. Skala och skär 

schalottenlöken fint, fräs den i smör och låt den bli ljummen.

• Separera äggulorna från vitan, vispa med en nypa salt och estragonvinägern till en 
krämig konsistens. Tänk på att den konsistens som nu uppnås kommer att likna den 
slutliga såsen. Vispa över varmt vattenbad i en rostfri bunke.

• Tillsätt, lite i taget, det skirade smöret i en fin och jämn stråle under vispning. Avrunda 
med att tillsätta finstrimlad dragon (använd den från estragonburken) och persiljan.

• Avsluta med att montera ner den fint skivade sauterade löken och sparrisen och smaka 
av med salt och peppar. 



BILD PÅ 
RAPSFÄLT

Maillard!
Den fina smaken och de goda dofterna som 
uppstår när du steker eller bryner en köttbit 
kallas för maillardreaktionen. Det är sam-
ma kemiska reaktion som uppstår när du 
gräddar eller rostar ett bröd. Därför är det 
viktigt att du bryner köttet innan det tillagas 
i ugn eller i gryta, för då frigör du de goda 
smakerna och dofterna du vill åt.



Bjud på bästa kebaben!

KOTLETTRACKS AV 
SVENSK RAPSGRIS® 
2 x 2340 g/krt
Art nr 507439

KAMBEN AV  
SVENSK RAPSGRIS®
2 x 2375 g/krt
Art nr 507426

KOTLETT AV  
SVENSK RAPSGRIS®
4 x 3310 g/krt
Art nr 407421

FLÄSKSIDA AV  
SVENSK RAPSGRIS®
2 x 4020 g/krt
Art nr 507426

PLUMA AV 
SVENSK RAPSGRIS®
2 x 2800 g/krt
Art nr 507438

FLÄSKFILÉ AV 
SVENSK RAPSGRIS®
ca 20 st, 4 x 2200 g/krt
Art nr 407491

KARRÉ AV 
SVENSK RAPSGRIS®
3 x 2190 g/krt
Art nr 407401

Vårt sortiment  
av Svensk Rapsgris®

Skapa sommarens godaste kebabrulle med härligt kryddad fläskkarré från Svensk Rapsgris®.  
Tillsammans med en sauce blanche, tomatreduktion, krispigsallad, nyskuren silverlök och tomat- 
tärningar blir det magiskt gott. Servera med trippelfriterade pommes slungade med harissasalt.

LÄGG AV 
SVENSK RAPSGRIS®
4 x 2210 g/krt
Art nr 407501



VÅRA LOKALA FÄLTSÄLJARE

HALLAND, VÄSTERGÖTLAND  
OCH BOHUSLÄN
Jan Rosin, 0511-253 17
jan.rosin@hkscan.com

STOCKHOLM, MÄLARDALEN,  
GOTLAND OCH NORRLAND
Stefan Hedenstedt, 08-725 80 16 
stefan.hedenstedt@hkscan.com

Thomas Hennies
thomas.hennies@hkscan.com

ÖSTERGÖTLAND, NORRA SMÅLAND
VÄRMLAND OCH NÄRKE
Fredrik Lindblom, 08-725 80 13
fredrik.lindblom@hkscan.com

SKÅNE, BLEKINGE
OCH SÖDRA SMÅLAND
Michael Bengtsson, 08-725 80 10
michael.bengtsson@hkscan.com

MATFORUM FÖR PRODUKT  
OCH MATRELATERADE FRÅGOR:
020-59 59 77, matforum@hkscan.com

GROSSISTKOORDINATORER:
Jonas Petersson, 013-23 45 47
jonas.petersson@hkscan.com

Pia Lindholm, 013-23 45 54
pia.lindholm@hkscan.com

order.afh@hkscan.com 

FÖRSÄLJNINGSCHEF
Thomas Nylund, 08-725 83 61
thomas.nylund@hkscan.com

HKScan är Sveriges största företag inom kött- och chark. Vi har tillverkat 
mat till det svenska folket sedan 1899. Vi förädlar och marknadsför ett brett 

sortiment av gris-, nöt- och lammkött, charkvaror och färdigmat.


