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– JAG HADE GJORT  mitt på krogen 
och nu får jag bara fokusera på det kreativa, 
på mat och utveckling, säger Stefan Superti, 
apropå att han i februari valde att tacka ja 
till erbjudandet om att bli kock och gastro-
nomiskt ansvarig hos HKScan.

Karriärbytet föregicks av en resa genom 
Stockholms krogvärld – Stefan har bland 
annat varit köksmästare på Hotell Diplo-
mat och driftchef på omsusade krögarparet 
Adam & Albins Raamen, men det krävdes 
också en mental resa.   

– Tidigare tänkte jag, som ganska många 
kockar nog gör, att ”Scan är köttbullar 
och falukorv”, men den köttkvalitet jag 
har mött sedan jag började här, den har 
jag aldrig tidigare sett på krogen i Sverige, 
påpekar han. 

Att Stefan alls hittade till företaget beror 
på att kocken och sedermera HKScan-kol-
legan Mathias Emilsson bjöd in honom till 
en extern referensgrupp. 

– Då insåg jag att det finns så mycket 
kunskap och bra produkter inom Scan som 
vi kockar inte har någon aning om! Vi har 
ju så många gårdar – från större, ner till 
riktigt småskaliga med fem djur.

Problemet är, menar han, att många 
kockar stirrar sig blinda på priset och där-
för köper kött från utlandet. Andra saknar 
helt enkelt kunskap om hur bra det svenska 
köttet faktiskt kan vara. Dock tycker han 
att synsättet börjar förändras, och inte bara 
för hans egen del utan även bland de tidi-
gare kollegorna ute på krogarna. 

– I Sverige har vi ju våra extremt hårda 
djurskyddslagar. Vi använder heller ingen 
antibiotika, förutom på sjuka djur. Djuren 
får gå ute, vi kan odla eget foder – det finns 

så många anledningar att välja svenskt kött. 
Speciellt nu, med tanke på foderbristen och 
slaktöverskottet, måste vi värna om våra 
svenska bönder. 

EFTER DE MÅNGA åren på krogarna 
är Stefan väl medveten om att kvalitet 
kostar.  

– Därför är det bra att köttet hos HKScan 
klassificeras på många olika sätt. Klassifice-
ringen gör att man kan välja hur marmore-
rat köttet ska vara och hur länge det ska ha 
mörats, beroende på i vilket sammanhang 
det ska användas. 

En lösning för den som vill unna sig det 
absolut bästa köttet är att dra ner på mäng-
den, konstaterar han. 

– Vi har ju hela den här gröna trenden, 
och för mig handlar den om att gå ner i 

”DET SOM VAR DÅLIGT
  FÖRR, ÄR BRA I DAG”

Också en erfaren kock har mycket kvar att lära – inte minst om 
kött och hållbarhet. Det fick Stefan Superti erfara när han lämnade 
sin gamla yrkestillvaro på olika innekrogar för en ny roll på HKScan.

köttmängd och se till helheten. Det är ju 
dessutom hållbart. 

Något annat som är hållbart, är att 
använda djuren till flera olika saker. Ste-
fan nämner bland annat de fina svenska 
ull-lammens comeback på tallriken, liksom 
mjölkkornas.   

– Jag läste nyligen i en köttbok från bör-
jan av 2000-talet där man beskrev olika 
köttraser, där stod det att våra mjölkkor 
inte är så populära. Nu är det ju nästan det 
enda man pratar om i krog- och köttsam-
manhang – gamla kor som har mjölkat! Det 
som var dåligt förr, är bra i dag. Som tur är 
har folk blivit mer upplysta, både när det 
gäller smak och hållbarhetstänk. Men det 
finns fortfarande mer att göra och det är 
vårt uppdrag att försöka inspirera omvärl-
den på ett så positivt sätt som möjligt.  
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