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Jim Nilsson kan kött. Han är uppvuxen i en liten by utanför Östersund. 
Större delen av sitt liv har han arbetat som kock eller köksmästare på 
allt från finkrogar i huvudstaden till cateringfirmor, storkök och lunch-
restauranger. Det var tack vare sin köksvana och sina gedigna kunskaper 
om kött som han för fyra år sedan anställdes som inköpare på Fazer Food 
Services. Vi träffade Jim Nilsson för att ställa några frågor om sous vide. 

VAD ÄR NYTTAN 
MED SOUS VIDE?

– Tidsfaktorn är en fördel. Köttet är färdiglagat 
så du kan lätt kalkylera tidsåtgången. Den 
ska värmas upp till ett visst gradantal, sedan 
är den klar att serveras. Det är en minimal 
arbetskostnad på den. 

– En annan fördel är att det fungerar i alla kök. 
Om det finns begränsningar, exempelvis gamla 
ugnar, som gör att man inte kan tillaga kött på 
ett sätt som ger rätt resultat, då är det perfekt.

– Det kan också vara så att man inte har tillstånd 
att hantera råa produkter i köket. Det är inte 
helt ovanligt idag att uppvärmning är tillåtet 
men inte tillagning. Då är det en klar fördel  
med färdiglagad sous vide.

– Dessutom finns en säkerhet i sous vide, du 
får alltid en konstant kvalitet. Och ska man 
vara ärlig så är det svårt att känna skillnad. I ett 
blindtest är det få som kan säga om det är en 
färdiglagad sous vide eller om det är en sous 
vide som lagats på plats.
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VILKA ÄR DE FYRA FRÄMSTA 
FÖRDELARNA ENLIGT DIG?

– Det börjar komma flera trevliga framdelsdetaljer som 
exempelvis lammlägg. Sådant som kan vara svårt för 
många restauranger och storkök att få till på ett riktigt bra 
sätt själva. Så olika typer av lägg, bog, nacke och bringa 
som ger en bra smak och lämpar sig för sous vide.

VILKA TRENDER SER  
DU INOM SOUS VIDE?

Jim Nilsson, inköpare Fazer 
Food Service vars filosofi är att 
laga mat från grunden av färska 
råvaror utan onödiga tillsatser. 

Vad är det bästa med  
färdiglagad sous vide?

– Jämn kvalitet – svårt att misslyckas
– Tidsbesparing
– Lätt att beräkna portionsstorlek

– Lätt att beräkna kostnad per portion 
– Lätt att laga
– Fungerar som regel i alla kök

spar 
tid!

”I ett blindtest är det 
få som kan säga om 
det är en färdiglagad 
sous vide eller om det 
är en sous vide som 
lagats på plats.”



Äntligen  
sous vide som 
du vill ha den!



Välkommen

Som produktutvecklare var det Tom Sörensen som fick sous vide-projektet i sitt knä. 
Målet var tydligt. Scans sous vide-sortiment ska bli marknadens bästa. 

Och Tom Sörensen fick fria händer att lösa 
det. Att få ett problem på halsen var inget  
som bekymrade honom – snarare tvärt om. 
– Det här projektet har varit riktigt kul. Jag 
gillar att lösa problem, säger Tom Sörensen.

Riktlinjerna var redan från början glasklara.  
I största möjliga mån var det enda som skulle 
användas vid tillagningen sådant som 
kockarna själva använder hemma i sina kök.  
Det fick bara vara svenska kött  råvaror.  
Och innehållsförteckningen skulle hållas 
kort. Så kort det bara gick. 

– Generellt kan man säga att en kort inne-
hållsförteckning är positivt för produkterna. 
Och våra produkter är väldigt rena, så där 
känns det riktigt bra, säger Tom. 

Vad var den största utmaningen?
– Det var att få till en riktigt bra rimmad 
oxbringa. Vi hade testat ett gäng olika tillag-
ningsprocesser men fick inte till det. Det blev 
ingen riktig skillnad. Men så var det en kol-
lega som hade en känsla av vad som behövde 
göras. Känslan visade sig stämma och efter 
lite diskussioner kring nödvändiga föränd-

ringar kördes nya testomgångar. För varje test 
tog vi ett steg i rätt riktning tills vi plötsligt 
insåg. Oj, där satt den, den här är riktigt bra. 
Det här är något vi kan vara stolta över!

Efter det lyckade resultatet har Toms sous 
vide-projekt kommit in i en ny fas. Nu gäller 
det att se över om det finns fler artiklar som 
kan förbättras och om några helt nya produk-
ter kan tas fram. Kanske några som är mer 
säsongsbetonade. Mer än så vill inte Tom 
avslöja. Men vi lär snart få veta.

Nu höjer  
vi kvaliteten.  
Rejält.
Vi har det senaste året gjort en fantastisk resa med vårt  
sous vide-sortiment. Tillsammans med världsmästare i 
matlagning, kockar, kunder och produktionspersonal har  
vi outtröttligt testat oss fram tills vi blivit riktigt nöjda. 

Vi har bland annat hittat en bättre process som låtit oss undvika fosfat, rensa bland 
e-nummer, ta bort jästextrakt och sluta använda socker som smakförstärkare. 
Dessutom har våra förpackningar fått sig ett rejält ansiktslyft. Dock är det en sak 
vi varit noga med att inte förändra – som alltid använder vi bara svenskt kött från 
ansvarsfull djurhållning.

Vi är väldigt stolta över vad vi åstadkommit. Och ett kvitto på 
att vi lyckats ta fram riktigt god sous vide, är guldmedaljen 
som vår oxbringa fick i Chark-SM 2016.

900
smaktuggor

70h
provkörning

100
provningar

två
stjärnkockar

Tacka Tom för det.

Generellt kan man säga att  
en kort innehållsförteckning  
är positivt för produkterna

GULDKVALITET



De rökta smakerna från de saftiga och 
möra revbenen kompletteras perfekt av 
den krämiga salladen på svenska äpplen 
och krispig kål, samt den mustiga och 
lätt rökiga tomatsåsen och säsongens 
saltbakade rotsaker.

TIPS!
Ta ner överblivet kött från 
benet och servera på en 
surkålssmörgås i baren,  

eller som en krispig  
sallad på lunchen.



Finns även som 
färdigskivad! 

Rimmad oxbringa 
Mört smakrikt kött med hög fetthalt  
och mycket köttfibrer. En klassiker  
som blivit populär igen.

• Nytt förändrat recept.
• Inga onödiga fosfater eller emulgatorer.
• Tillagad så att köttet nästan faller isär.

Finns även som 
färdigskivad! 

• Ny styckdetalj – ytterlår.
• Ny distinkt kryddning av svartpeppar.
• Inga aromer eller extrakt.
• Varsamt tillagad.

Rostbiff 
En detalj med låg fetthalt och lätt marmorering. 
Rostbiffen är varsamt tillagad för att behålla 
sin karaktäristiska rosaröda kärna.

Art nr hel: 724793 | 2200 g/förp, 6,60 kg/kartong | Hållbarhet: 28 dgr | Kylt
Art nr skivad: 724799 | 1800 g/förp, 5,40 kg/kartong | Hållbarhet: 180 dgr | Fryst 

Art nr hel: 722895 | 2750 g/förp, 5,50 kg/kartong | Hållbarhet: 42 dgr | Kylt
Art nr skivad: 722899 | 1800 g/förp, 5,40 kg/kartong | Hållbarhet: 240 dgr | Fryst

Finns även som 
färdigskivad! 

Finns även som 
färdigskivad! 

Tärnad högrev 
En mör och smakrik produkt som passar perfekt 
till grytor, chilli, kalops, boeuf bourgignon, gulasch 
med mera. Det tidskrävande jobbet är gjort  
– smaksättningen har vi sparat till dig.

• Ökad tillagningstid för en mörare produkt.
• Perfekt bas till grytor och soppor mm.
• Mycket prisvärt kött.

• Nu utan arom och smakförstärkare.
• Lagom rosa – inte röd som en rostbiff.
• En detalj som ger en mycket bra stek till  

ett väldigt bra pris. 

Nötstek av bog 
Bog lämpar sig särskilt väl när du vill servera ett 
klassiskt långkok. Det är ett magert kött som passar 
utmärkt till gryta och som stek. 

Art nr hel: 723095 | 2166 g/förp, 6,50 kg/kartong | Hållbarhet: 42 dgr | Kylt
Art nr skivad: 723099 | 1800 g/förp, 5,40 kg/kartong | Hållbarhet: 180 dgr | Fryst

Art nr: 299422 | 2500 g/förp, 5,00 kg/kartong | Hållbarhet: 180 dgr | Fryst 

Finns även som 
färdigskivad! 

TIPS!
Använd gärna 
buljongen som 

såsgrund

TIPS!
Gör grytsås av 

buljongen



Finns även som 
färdigskivad! 

Skinkstek 
En uppskattad klassiker. Skinkfransyskan består 
av fyra tätt sammanbundna muskler och är lämplig 
som skinkstek eller tärnad i en gryta.

• En klassisk milt kryddad skinkstek.
• Passar att servera många.
• Består av fransyska och rostbiff.

• Ny kryddning.
• Inga smakförstärkare.
• Nu med trevlig stekyta.
• Detalj med många användningsområden.

Kotlettrad 
Denna benfria detalj har en fin stekyta och lagom 
sälta. Ett mycket prisvärt kött som passar extra  
bra att servera till många personer.

Art nr hel: 722595 | 1500 g/förp, 9,00 kg/kartong | Hållbarhet: 42 dgr | Kylt
Art nr skivad: 722599 | 1800 g/förp, 5,40 kg/kartong | Hållbarhet: 180 dgr | Fryst 

Art nr hel: 723395 | 2333 g/förp, 7,00 kg/kartong | Hållbarhet: 42 dgr | Kylt
Art nr skivad: 723399 | 1800 g/förp, 5,40 kg/kartong | Hållbarhet: 180 dgr | Fryst 

Finns även som 
färdigskivad! 

Fläskfilé 
Fläskfilén anses vara den bästa styckdetaljen och 
är den möraste biten på grisen. Den har i grunden 
en mild smak, är mager med svag marmorering 
och alltid benfri.

• Nytt recept.
• Nu kryddad med örter & vitlök.
• Möraste detaljen på grisen.

Art nr: 724293 | 1100 g/förp, 8,80 kg/kartong | Hållbarhet: 42 dgr | Kylt 

• Härligt mör.
• Trevlig sötma från plommon.
• Storsäljare som vi behållit precis som den är.

Fläskkarré 
plommonsmak 
Klassisk fläskkarré är en detalj som sitter vid den främre 
delen av grisens rygg mellan huvudet och kotlettraden.

Art nr hel: 723293 | 2300 g/förp, 6,90 kg/kartong | Hållbarhet: 42 dgr | Kylt
Art nr skivad: 723298 | 2000 g/förp, 6,00 kg/kartong | Hållbarhet: 180 dgr | Fryst 

Finns även som 
färdigskivad! 

TIPS!
Skär i tjocka 

skivor och stek 
eller grilla

TIPS!
Vid varmhållning, 
behåll lock eller 

plastfilm på

Finns även som 
färdigskivad! Finns även som 
färdigskivad! 



Fläsksida neutral 
Klassisk styckningsdetalj som kanske är mer  
känd under sitt engelska namn pork belly.

• Färdig att läggas på grillen eller stekbordet.
• Pensla på glaze efter egen smak.
• Tål att grillas hårt.

• Nu med hela bitar av lägg.
• Tillverkad på traditionellt sätt.
• Bra till klassisk husmanskost, prisvärt och smakrikt.

Rimmad fläsklägg 
Fläsklägg är en väldigt användbar detalj som kan 
användas till allt från dillkött, osso buco, schweinehaxe 
och ärtsoppa till klassiska rätter som fläsklägg
 med rotmos.

Art nr: 722693 | 1800 g/förp, 5,40 kg/kartong | Hållbarhet: 42 dgr | Kylt 

Art nr: 721993 | 3200 g/förp, 6,40 kg/kartong | Hållbarhet: 40 dgr | Kylt

Kamben 
Neutralt tillagade kamben för att du ska kunna 
sätta din egen smak på dem. Bara att pensla 
och lägga på grillen. 

• Härligt möra.
• Pensla på glaze efter egen smak.
• Passar lika bra på sommaren som julbordet.

• Färdigkokta men inte kryddade.
• Pensla på glaze och smaksätt  

efter eget önskemål.
• Säsongsprodukt – finns bara till jul.

Tjocka revbensspjäll 
Tjocka revbensspjäll styckas från de främre  
revbenen på grisens bröstkorg. De är en detalj  
med relativt hög fetthalt. 

Art nr: 723793 | 1600g/förp, 6,40 kg/kartong | Hållbarhet: 40 dgr | Kylt 

Art nr: 722093 | 1200g/förp, 6,00 kg/kartong | Hållbarhet: 42 dgr | Kylt 

TIPS!
Häll gärna 

buljongen över 
köttet

TIPS!
Anpassa värmen 
efter sockerhalten  

i kryddningen

TIPS!
Grilla den extra 

hårt om du vill ha  
krispig yta



Rökt lårklubba 
En mycket flexibel styckningsdetalj som är hämtad 
från baksidan på lägget och otroligt mör. Ibland även 
kallad pingvinklubba eller pig wings.

•  Alspånsrökt lårklubba med fantastisk smak
• Sous vide – färdig att bara   pensla på glaze
• Långkok på 15-20 minuter

• Tjocka saftiga kamben
• Alspånsrökta för fantastisk smak
• Sous vide – färdig att bara      pensla på glaze 

Rökta revben 
Tjocka revbensspjäll styckas från de främre 
revbenen på grisens bröstkorg. En detalj med 
relativt hög fetthalt.

Art nr: 720395 | 850 g/förp, 6,80 kg/kartong | Hållbarhet: 40 dgr | Kylt 

Art nr: 720495 | 440 g/förp, 4,40 kg/kartong | Hållbarhet: 40 dgr | Kylt

TIPS!
Tål höga 

temperaturer



Grillad fläsksida 
med senapsgrädde, kålfrittata och svartkålschips

Gör så här: 

1. Sätt ugnen på 200°. Tina grönkålen och krama ur den väl.

2. Lägg smöret i en ugnssäker form och låt det smälta i 
ugnen. Vispa ihop ägg, mjölk, salt och peppar i en bunke. 
Rör ner grönkålen, och osten. Häll det i formen och fördela 
baconskivorna över grönkålssmeten. Grädda i mitten av 
ugnen i ca 20 minuter tills den precis har stelnat och fått  
lite färg.

3. Vispa grädden. Rör ut Colemans senapspulver i crème 
fraiche. Blanda ner övriga ingredienser och till sist den 
vispade grädden. Smaka av med salt och peppar.

4. Blanda äppelmust och wasabi. Dela sidan längs med i tre 
delar och skiva därefter i två centimeter tjocka skivor.  
Grilla eller stek skivorna. Vid servering, häll äppelwasabin 
över skivorna.

5. Värm ugnen till 180°. Skär svartkålen i bitar, blanda med 
olivolja och strö över flingsalt. Baka i ugn tills de är krispiga.

10 portioner

1 500 g Scan fläsksida neutral
2 dl äppelmust
2 msk wasabi

Grönkålsfrittata:
500 g  fryst, hackad grönkål
25 g  smör
5 st ägg
1 dl  mjölk
1 ½ tsk  salt
2 krm  vitpeppar
150 g  cheddar, riven 
140 g  Scan Piggham bacon

Senapsgrädde:
1 dl  grädde
1 msk  Colmans senapspulver
2 dl  crème fraiche 
1½ msk  fransk senap 
1 msk  grovkornig senap

Svartkålschips: 
200 g svartkål
olivolja
flingsalt

TIPS!
Använd överblivet kött 

och gör en Pork Bun med 
koriander, picklad rödlök, 

rostade cashewnötter  
samt srirachamajonnäs.



Honungsglaserad  
kotlettrad 
med rotfruktsgratäng och rödlöksmarmelad

Gör så här: 

1. Dela citronen och rosta i panna med köttet nedåt. Pressa 
citronen och blanda med honung, olja och kryddor. Skiva 
kotlettraden och lägg i bleck. Slå på marinaden över 
kotlettraden. 

2. Sätt ugnen på 200°. Skala och skiva potatis och rotfrukter. 
Koka upp gräddmjölk och tillsätt det skivade och vitlök. 
Smaka av med salt och peppar. Fördela i formar och grädda  
i ugn tills gratängen är mjuk och fått färg.

3. Skala, halvera och skiva rödlöken tunt. Häll över saft, vatten, 
vinäger, honung och låt koka mjuk på svag värme under 
omrörning tills större delen av vätskan kokat in. Smaka av 
med salt och peppar.

4. Sätt ugnen på 100° och värm kotlettraden.

10 portioner

1 500 g  Scan sous vide kotlettrad
1 st citron
½ dl  flytande honung 
1 msk  rapsolja
1 msk  rosmarin
 salt och peppar

Rotfruktsgratäng:
900 g  potatis, mjölig sort
400 g  morötter
300 g  palsternacka
3 dl  gräddmjölk
4 st vitlöksklyftor, hackade
2 tsk  salt
1 tsk  svartpeppar

Rödlöksmarmelad: 
500 g  rödlökar 
1½ dl  konc. svartvinbärssaft
1 dl  vatten
½ dl  rödvinsvinäger
½ dl  flytande honung
 salt och peppar TIPS!

Använd överblivet kött och 
gör en sallad på smörstekta 
kantareller, jordärtskockor 
samt Västerbottencréme  

och hyvlat äpple.



Örtbräserad skinkstek 
med krämig svamp och pumpa

Gör så här: 

1. Sätt ugnen på 200°. Skiva skinksteken och lägg i bleck,  
slå på förpackningens buljong. 

2. Mixa smör tillsammans örterna, vitlök och bred ut över 
skivorna.

3. Tärna pumpa och rosta i bleck i ugnen med olivolja i  
ca 20 minuter.

4. Hacka löken, dela svampen och tillsätt till pumpan och rosta 
vidare tills allt fått fin färg. Strö över vetemjöl och ruska om.

5. Tillsätt kycklingbuljong och grädde. Smaka av med salt och 
peppar. Låt gå klart på bleck i ugn.

6. Värm skinksteken i ugn.

Tips! Gott att toppa med rostade pumpafrön.  
(Rosta pumpafröna i torr stekpanna med salt.)

10 portioner

1 500 g  Scan sous vide skinkstek

100 g smör
1 msk timjan, torkad
1 msk  dragon, torkad
1 dl  persilja
3 st lagerblad
3 st vitlöksklyftor

800 g tärnad pumpa
2 st vitlök
3 msk  olivolja
2 st gul lök
200 g shiitake svamp,  
 delade på mitten
200 g champinjoner, delade  
 på mitten
3 msk  mjöl
4 dl  kycklingbuljong
2 dl vispgrädde
 salt och peppar

TIPS!
Använd överblivet kött och 
gör en glaserad skinkstek 

á la burgare. Serveras med 
dijondressing, sauterad 
silverlök samt krispig 

sallad.



Bräckt oxbringa 
med gremolata samt tomat- och grönsakspasta

Gör så här: 

1. Skiva oxbringa i portionsskivor.

2. Blanda allt till gremolatan. 

3. Koka pastan och kyl snabbt.

4. Fräs lök, zucchini och paprika med sambal och timjan snabbt  
i olja. Tillsätt krossade tomater och låt koka upp. Smaka av  
med salt och peppar. Blanda i pastan vid servering i den  
varma såsen. 

5. Bräck oxbringan i stekpanna eller bord på hög värme i rapsolja.

10 portioner

1 500 g  Scan sous vide oxbringa

Gremolata:
2 st citroner, rivet skal 
1 dl  hackad persilja
2 st  finhackade vitlöksklyftor
30 g  flingsalt

Tomat- och grönsakspasta: 
800 g  risoni
200 g  gul lök, finhackad 
500 g  grön zucchini, grovt skuren
500 g  gul paprika, grovt skuren
2 tsk  sambal badjak
2 tsk  timjan
 rapsolja 
1 kg  krossade tomater
 salt och peppar

TIPS!
Använd överblivet kött och  
gör en macka med surkål, 

dijonmajjo, äpple, syrad blomkål, 
morot, silverlök – serveras 
i pretzelbröd med syrliga 
grönsaker samt krispig  

sallad – boom!



Recept

Portvinsbräserad oxkind  
MED BACONSPÄTZLE OCH SYRADE MORÖTTER 

Gör så här: 
1. Oxkind med portvinssky 

Svetta ihop lök, vitlök och olja i en kastrull så löken 
blir mjuk. Häll på portvin, rödvin och koka upp, 
sänk värmen och reducera långsamt till hälften. 
Tillsätt buljong och sjud bort ytterligare hälften av 
vätskan. Lägg i oxkinderna och sjud i 5 minuter, 
smaka av med Tabasco, salt och peppar. Servera 
med lite sås, spätzle och morötter. Toppa med 
några blad venekrasse eller ängssyra.

2. Spätzle 
Koka upp 2 liter vatten med salt i en stor kastrull. 
Blanda ihop mjöl, ägg, vatten och salt till en jämn 
smet. Använd sen ett spätzlejärn och ”droppa” ner 
smeten i det sjudande vattnet. När de flyter upp, 
lyft ur med hålselv och kyl ner i isvatten, ta upp 
och lägg i ett bleck med lite olja. Hetta upp en 
panna och stek baconen gyllenbruna, tillsätt lök 
och sist spätzle. Stek tills spätzle fått fin färg och 
krydda med salt och peppar, toppa gärna med 
persilja.

3. Syrade morötter 
Blanda ihop ättika, socker och vatten tills sockret 
löst sig. Tillsätt salt, ingefära och morötter, låt dra i 
några timmar alternativt över natten.

4. Servera på tallrik med oxkind, sås och morot på 
toppen, ev. spätzle på sidan i panna.

10 portioner

Oxkind med portvinssky:
10 st   Flodins oxkinder, ca 150 g/st
2 msk  olja
1 st gul lök, finhackad
2 st klyftor vitlök
2 msk  mörk sirap
2 dl  portvin
1 dl  rött vin
3 dl  oxbuljong
 Tabasco, några stänk
 salt och peppar

Spätzle: 
5 dl mjöl
4 st ägg
3 msk  vatten
2 tsk salt
200 g bacon
2 st gula lökar, tunnklyftade
 persilja, hackad

Syrade morötter: 
2 dl ättika
2 dl socker
4 dl vatten
3 cm ingefära, krossad
1 kg morötter, strimlade 

SLOW COOKED PORK CHEEK
Griskind där både smak och egenskaper kommer fram på ett 
enastående sätt genom långtidstillagning under låg temperering.

• Möra och lättlagade.
• Kartong 2x2 kg som ska förvaras fryst.
• Vikt/kind ca 60g.
• Ursprungsland Finland.

• Svenskt kött.
• Kartong 2x2 kg.
• Förvaras fryst.

SLOW COOKED BEEF CHEEK
Härligt möra och lättlagade oxkinder som är det perfekta 
alternativet när du inte har tid att göra ett klassiskt långkok själv.

Art nr: 7038 | 2000 g/förp, 4 kg/kartong

Art nr: 7037 | 2000 g/förp, 4 kg/kartong

Art nr: 987295 | 2200 g/förp, 6,60 kg/kartong

SOUS VIDE ROSTBIFF – NYHET!
Rostbiff av ytterlår som saknar senan som klassisk rostbiff har. 
Lagom stora och lätthanterliga skivor gör den perfekt  
som smörgåspålägg och till uppläggning.

• Prisvärd EU-råvara.
• Förvaras kyld.
• 28 dagars hållbarhet.

Nytt och gott från Flodins

Pris-
värd!

Tips!
Använd överblivet kött och 

gör en surdegstortilla toppad 
med oxkind, apple slaw samt 

koriandermajonnäs och 
hemlagad kryddig 

 ketchup.

Tips!
Använd överblivet kött och 
mecka ihop en Mexikansk 

Cemitas med griskind, 
avocado, kryddig

tomatsalsa.



VÅRA LOKALA FÄLTSÄLJARE

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

STOCKHOLM, SÖRMLAND 
OCH GOTLAND
Stefan Hedenstedt, 08-725 80 16
stefan.hedenstedt@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.


