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Från gård
till gaffel
SMART RECEPT MED
VÅR NYA NÖTKORV

ALLT PÅ SPETT
ÄR TOPPEN

KO RTA

FA K TA

95%

Målet är att minska vår klimat
påverkan i Sverige med 95 %
till 2030 i vår produktion, vid
djurtransporter och tjänsteresor.

FREKVENTA
GÅRDSBESÖK
Vi gör cirka 1000 besök på gårdar
varje år för att säkra djuromsorgen.

ÅTERVUNNA
FÖRPACKNINGAR
Våra förpackningar består av hög
andel återvunnen PET vilket innebär
att koldioxidutsläppen minsker

SÄNKT
SALTHALT
Vi arbetar fortlöpande på att göra våra
produkter ännu mer hälsosamma.

LÅG
ANVÄNDNING
AV ANTIBIOTIKA
Behandling med antibiotika görs
endast på enstaka sjuka djur.
Aldrig i förebyggande syfte.

MINSKAT
MATSVINN
Vi arbetar för minskat matsvinn
genom att skänka funktionella
varor till Matmissionen.

100%
GRÖN EL

På alla våra anläggningar
används 100 % Grön el.
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DJ U RO M SO RG

EN HÅLLBAR
DJUROMSORG
Scan producerar matglädje som har sitt ur
sprung i våra svenska gårdar. Sverig har faktiskt
världens tuffaste djurskydds
bestämmelser,
vilket ger oss världens friskaste djur. Och
den goda djurhälsan är positiv för både dju
ren, miljön och kvaliteten på det du äter.
Med Scan får du svenskt kött från svenska

Ett av våra främsta verktyg är omtanke om
djuren. Vi värnar om de djur som är kärnan
i vår verksamhet. Därför ställer vi på HKScan
otroligt höga krav på alla våra leverantörer.
Scan är bara ett av alla våra varumärken
som tar ansvar från gård till gaffel.

gårdar där korna och lammen betar fritt om
sommaren. Den svenska djurskyddslagen
garanterar att djuren föds upp i en närmiljö
som främjar deras naturliga beteenden. Det
gör att vi i Sverige har ett rent kött, fritt från
hormoner och antibiotika. När man känner
till matens ursprung och kan vara säker på

att djuren behandlas väl smakar den faktiskt
godare.
Att jobba som vi gör kräver lite mer tid, men
det är det värt. Vill man erbjuda både bra mat
och stå för god djuromsorg kan man inte ha
bråttom. God mat tar sin goda tid.

R E P O RTAG E

E M M A
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F Ö R S KO L E KO C K

SVERIGES
BÄSTA FÖRSKOLEMAT
I motiveringen stod det att på Tunavallens
förskola i Eskilstuna bjuds de minsta mat
gästerna på en gastronomisk äventyrsresa i
förstaklasskupén.
Hur lyckas man med det?
– Vi håller hög kvalitet på allt vi gör. Jag har
jobbat som kock i hela mitt liv och de tre sista

T U N AVA L L E N

– Ta ut svängarna lite i köket.
Det blir mycket roligare att jobba då.
– Det var skönt att få ett kvitto på att vi gör något
bra, säger Emma Lund som i höstas fick White
Guide Juniors pris för årets bästa förskolekök.

åren inom skolvärlden. Och jag har tagit med
mig mitt tänk från krogköket. Vi vill ha nöjda
matgäster, och det får du bara genom att servera
god mat, säger Emma. En av de saker som
Emma nämner direkt är hur viktigt det är att
äta tillsammans med barnen.
– Det är otroligt viktigt. Då ser du vad de gillar
och vad som pillas bort. Mitt tips till alla

råvaror, idag ligger vi på 67% eko. Var inte
rädd för att krydda maten. Barn gillar det.

skolkockar är att inte gömma sig i köket när
maten är serverad. Sätt dig ner och njut. Det
är kul och jag lovar att du får feedback direkt.

Emma är noga med att påpeka hur viktigt det
är att ta med barnen i matlagningen.
– Låt dem vara med i köket. Det finns alltid
något de kan hjälpa till med. Då får du också
chansen att höra vilken typ av mat de gillar
och vad de inte gillar.

Vad är nyckeln till glada matgäster?
– Vi lagar mat från grunden, väldigt sällan
halvfabrikat. Vi använder så mycket ekolo
giskt som budgeten tillåter och satsar på bra

Vilka rätter är mest populära?
– Allt med köttfärs gillar de. Pannbiff, kött
bullar, köttfärslimpa och så spett. Allt på spett
är toppen. Vi gör köttfärsspett, kycklingspett

och grönsaksspett. Och då jublar barnen. De
gillar att plocka med maten och äta i små bitar.
När vädret tillåter brukar Emma och hennes
kollega Therese laga mat utomhus.
– Vi har en stor Muurikka på gården där vi
grillar korv till mellis eller så dukar vi ut alla
bord och stolar och bjuder på grillade spett till
lunch som vi serverar i pitabröd.
– Ta ut svängarna lite i köket. Det blir mycket
roligare att jobba då.
Emma Lund, förskolekock på Tunavallen
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NÖTSPETT

Allt på spett är otroligt uppskattat av
barnen. På Tunavallens förskola gör
de ofta köttfärsspett som serveras
med olika goda såser och röror.
RECEPTEN PÅ SPETT OCH
RÖROR HITTAR DU PÅ
HKSCANFOODSERVICE.SE
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NÖTKORV

Curry och korv - en oslagbar kombo.
Lägg till hemlagat potatismos så
blir det garanterat succé!
RECEPTET HITTAR DU PÅ
HKSCANFOODSERVICE.SE
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NÖTKORV HEL n
Art.nr: 626393
Vikt/kartong: 8 x 1,2 kg
Ursprung: Sverige

NÖTKORV STRIMLAD
Art.nr: 626593
Vikt/kartong: 2 x 3 kg
Ursprung: Sverige

FÄRSK NÖTFÄRS
Art.nr: 425797
Vikt: 2,5 kg
Vikt/kartong: 4 x 2,5 kg
Ursprung: Sverige
FRYST NÖTFÄRS
Art.nr: 525797
Vikt: 2,5 kg
Vikt/kartong: 4 x 2,5 kg
Ursprung: Sverige

KÖTTBULLAR
Här serveras köttbullarna med en
krämig rostad vitpeppargräddsås,
pressgurka samt rårörda lingon
samt en Västerbottensostkryddad
mandelpotatispuré
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VARMKORV
Korv med bröd - Boostad med krispig
grönkål, curryrostad schalottenlök
samt äppelmajonnäs, en omtyckt
vinnare bland barnen.

KÖTTBULLAR 13 G
STEKTA EKOLOGISKA
Art.nr: 299071
Vikt: 2,1 kg
Vikt/kartong: 2 x 2,1 kg
Ursprung: Sverige

VARMKORV
60 G, FRYST
Art.nr: 608998
Vikt: 1,65 kg
Vikt/kartong: 6 kg
Ursprung: Sverige

G Å R DS M I D DAG

DRÖMUPPDRAGET
Att få bli leverantör av kött till AG är ett otroligt hedersvärt uppdrag
som ställer skyhöga krav på oss. Vår styckmästare Benny Granqvist har
fått det stora förtroendet att handplocka de finaste detaljerna från de
bästa djuren i slakteriet i Linköping. Selekteringen görs med minutiös

Scan har länge haft ett extra gott öga
till Restaurang AG på Kungsholmen
i Stockholm. Och det är inte särskilt
konstigt, r estaurangen är ju listad som
en av världens tio bästa köttrestauranger.
precision. Bara det allra bästa får hamna i hans alldeles egna köttkyl
för att sedan levereras till köksmästare Johan Jureskog, som tar vidare
och utvecklar mörningsprocessen.

EN UPPLEVELSE
FÖR KÖTTÄLSKARE
Välkommen till vår värld! Tillsammans med några av
Sveriges bästa restauranger, AG, TOSO, Holy Smoke
BBQ och Johannes Kök anordnade vi sommaren
2017 Gårdsmiddagar på fyra av våra samarbets
gårdar runt om i Sverige.

Våra gäster serverades natursköna middagsupplevelser med det
bästa kött Sverige har att erbjuda, noggrant utvalt av oss på Scan. Vi
tror att maten smakar bättre när man vet var den kommer ifrån. Följ
oss på vår resa genom Sverige på scan.se

S V E N S K

KÖT T P RO DU K T I O N

GRÖNT LJUS
FRÅN GÅRD
TILL GAFFEL
Håkan Ydrevik är Key Account Manager på
HK Scan Sverige. Hans kunder är alla de kom
muner och landsting som värdesätter företagets
höga produktkvalitet och faktumet att allt kött
kommer från Sverige. Håkan menar att Scans
kanske största styrka är att företaget verkar i
hela kedjan.
– Det gör att vi kan driva vårt hållbarhetsarbete
hela vägen från gården ända ut till gaffeln, alltså
själva produkten. Vi har möjlighet att värna om
hållbarheten även hos bonden, dessutom har vi
egen slakt och styckning. Alla länkar måste
fungera om man vill ha en hållbar kedja Att
köttet är svenskt är en god förutsättning för
en genomgod slutprodukt.

T E X T:

E VA

K VA N TA

För den som tänker hållbart och vill servera
kött finns en gyllene regel: ”Mindre men
bättre”. Då kan det vara bra att veta att allt
kött från Scan kommer från svenska gårdar
och att spårbarheten är hundraprocentig –
från gård till gaffel.

Svensk köttproduktion lyder under unikt strikta
djurskyddslagar och vårt antibiotikaanvändande
är det lägsta inom EU.
Sedan Håkan började jobba mot offentlig sek
tor 2013 har allt fler måltidschefer börjat stäl
la krav på att köttet ska vara ekologiskt eller
KRAV-märkt, i synnerhet nu sedan regeringen
höjt målet för andelen ekologiskt inom offentlig
verksamhet från 25 till 50 procent. En växande
andel av kunderna vill också att köttet ska ha lokal
förankring, säger Håkan.
– Vi har bara svenska bönder kontrakterade
hos oss så i det avseendet är vi lokala. Vår gård
smärkta rapsgris är ny för i år, sen har vi även

lamm- och nötkött och det har aldrig transporte
rats särskilt långt. Men för att man som offentlig
kund ska bli nöjd i slutändan är det viktigt att
vara tydlig med vilka kriterier som ska gälla i
upphandlingen. Det kan handla om hur köttet ska
vara styckat, men framför allt bör man använda
sig av djurvälfärdskriterierna. Patrik Holm Thisner,
hållbarhetsdirektör HKScan, håller med.
– Man kan säga att det finns tre stora miljöför
delar med att producera kött i Sverige: Biologisk
mångfald, öppna landskap och en levande landsbygd med ytterligare arbetstillfällen. Dessutom
har vi ett klimat i Sverige genom alla våra fyra
säsonger som påverkar djurhälsan positivt. Jag
tycker att nötköttet lite oförskyllt pekas ut som

den stora miljöboven. I vissa fall gör man globala
problem till lokala fakta. Det kan vara problema
tiskt att jämföra nötkött uppfött i vissa länder
med det från Sverige. Här utfodrar vi framför
allt djuren med ensilage från klöver och andra
vallväxter som är positivt i en växtföljd och som
binder till sig koldioxid men även förbättrar jord
strukturen. I vissa länder utfordrar man djuren
i feedlots med mestadels kraftfoder i uppföd
ningen, t.ex. soja och majs från en monokulturell
odling. Det ger en intensiv uppfödning utan de
mervärden som vi ser i Sverige. De svenska
mjölkraserna påverkar också hur klimatsmart
köttet faktiskt blir i slutändan, förklarar Patrik.
– Det finns en fördel med att ha betande djur
på marker som inte kan användas till annat än
vall. Sverige är en väldigt mjölkkonsumerande
nation, därför kommer också det svenska köttet
framför allt från mjölkdjur. Det gäller även köttet
som serveras på AG i Stockholm, som är en av
världens tio bästa köttkrogar. Det är fantastiskt!
För den hållbara konsumenten är det bättre att
välja mindre men bättre kött, vilket för Patrik är
det samma som svenskt kött.
– Detta betyder inte att vi behöver minska den
svenska produktionen, utan vi ser hellre att vi
reducerar det importerade köttet. Vi ska vara
stolta över den svenska bonden, som faktiskt är

den verkliga planetskötaren, så att vi kan få upp
vår självförsörjningsgrad på kött som ligger på
55 procent.
Det finns emellertid fler parametrar än ur
sprungsmärkningen som avgör att det kött som
hamnar på tallriken i slutändan kan räknas som
hållbart, berättar Patrik. Hit hör sådant som
energisnål produktion, miljövänliga transporter
och att använda hela djuret.

Vi ska vara stolta
över den svenska
bonden, som faktiskt
är den verkliga
planetskötaren.
– Här har HK Scan stora fördelar eftersom vi är
en så stor aktör. Det gör det lättare att optimera
transporterna så att vi alltid kör med fulla lastbi
lar. Hittills har vi minskat utsläppen motsvaran
de 140,000 km/år. Vi har även energicertifierat
våra anläggningar. Dessutom använder vi 100
procent förnybar, grön el som till viss del består
av biogas från våra egna slaktrester.
Men den kanske viktigaste länken i kedjan är ändå

den första, bönderna. De bönder som producerar
köttet åt Scan är kontrakterade, vilket innebär
att de måste följa särskilda riktlinjer och krav.
Näst på tur står underleverantörerna: Scan vill
kartlägga deras koldioxidutsläpp med målet att
de ska minska. Men engagemanget stannar inte där.
– Totalt sett har vi reducerat våra koldioxidut
släpp med 74 procent, säger Patrik, och det lång
siktiga målet är att det ska ha reducerats med 95
procent. Klimatfrågan är en resa som hela tiden
utvecklas – vi är än så länge bara i början av den.
Håkan Ydrevik

Patrik
Holm Thisner
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H Å L L B A R H E T

Vi ser oss som länken mellan de svenska bönderna
och alla kockar och konsumenter som uppskattar
riktigt bra kött. Eftersom allt vårt kött kommer från
svenska gårdar kan vi värna om kvalitet och miljö
mässig hållbarhet ända från bonden, via våra egna
slakterier och styckning till ditt kök. Alla länkar
måste fungera om man ska ha en hållbar kedja
och vi är den enda aktören som kan utveckla hela
kedjan från gård till gaffel.

Hur ser du på HKScans roll
– Jag ser oss som en länk mellan svenska bönder och alla som uppskattar
riktigt bra kött. Och tack vare vår långa historia kan vi utveckla hela kedjan
från gård till gaffel. Dessutom är vi mycket stolta över att i över 100 år
ha vi varit hela Sveriges kött- och charkleverantör.

SO RT I M E N T L I S TA N

425790

Nötfärs 10%
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 10 kg

525899

Nötfärs 10% Finmald
KRAV
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 10 kg

Vad är viktigt för dig?
– Som företag är vi helt med på tanken att vi bör äta mindre kött
och mer grönt. Samtidigt vill 9 av 10 konsumenter äta kött. Då gäller det
att välja det för miljön och smaken bästa köttet. Och som vi ser på saken är
det svenska köttet det bästa för den svenska konsumenten. Vi har korta
transporter, ett miljövänligt jordbruk och en djurhållning värd namnet.
– Vi vill att det ska löna sig att föda upp djur med världens strängaste
djurlagstiftning, och vi vill att fler kockar väljer att servera svenskt kött.

298364

Hamburgare 150 g
Antal/dfp: 24
Vikt/dfp: 3,6 kg

425797

Nötfärs 10% Grovmald
KRAV
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 10 kg

426193

Blandfärs 50/50 15%
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 10 kg

298369

Hamburgare 90 g
Antal/dfp: 48
Vikt/dfp: 4,32 kg

525797

Nötfärs 10% Grovmald
KRAV
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 10 kg

526193

Blandfärs 50/50 15%
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 10 kg

299082

Köttbulle ”Maxi” 13 g
stekt
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 4,2 kg

525790

Nötfärs 10%
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 10 kg

526299

Blandfärs 70/30 13% EKO
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 10 kg

299071

Köttbullar 13 g stekta EKO
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 4,2 kg

Vi vill att det ska löna sig att föda upp djur
med världens strängaste djurlagstiftning...
299080

Idag är 50-60 % av allt kött som används inom restaurang och
storkök svenskt kött. Hur ser du på det?
– Här i ligger ett ställningstagande. Vad är viktigt för dig som köper in kött?
Kvalitet, hållbart miljötänk och pris brukar vara tre viktiga paramet
rar. Hög kvalitet och hållbart miljötänk hänger sällan ihop med lågt
pris. Att jaga pris är att börja i fel ände.
Vad kan man göra?
– Fundera på vilka andra köttdetaljer du kan använda. Det är minst lika
viktigt för ett hållbart miljötänk att vi använder hela djuret. Och här kommer
kockens kunskaper om hur man förvandlar en enklare köttdetalj till en
smakfull delikatess väl till pass. Och framför allt, välj svenskt kött. Det är
alltid det bättre valet.
Hur ser du att Scans roll kan utvecklas?
– Vi ser att marknaden för matupplevelser och konsumtion utanför hem
met växer och vi vill ta ansvar för vår del av den tillväxten. Och det gör vi
genom att erbjuda produkter som bidrar med väl genomtänkta lösningar
och som kan möta våra kunders specifika behov. På så sätt vill vi vara en
bra partner för framtiden.

Småköttbullar 8 g stekta
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 4,2 kg

625998

Falukorv strimlad EKO
Antal/dfp: 6
Vikt/dfp: 2 kg

625999

Falukorv skivad EKO
Antal/dfp: 6
Vikt/dfp: 2 kg

299437

Nötkött tärnat KRAV
2x2x2
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 4 kg

MARIA DUNDEBERG
Gör på HKScan: Försäljningsdirektör Away From Home
Bor: Segeltorp i Stockholm
Nyfiken på: Allt som har med mat att göra!
Gärna krångligt…
Uppskattar som restauranggäst: Att blir väl omhänder
tagen både av servisen och genom god mat.
Köttdetalj jag gärna använder: Pluma av Svensk Raps
gris.

299433

420377

Nötkött strimlat KRAV
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 4 kg

Bog benfri KRAV
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 12,84 kg

722899

724799

504409

Fläskkarré EKO
Antal/dfp: 5
Vikt/dfp: 11 kg

403924

Kotlett benfri EKO
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 13,24 kg

Oväntad talang: Slänger nästan ingen mat – en sport
att kunna hitta på något av det som finns i kylskåpet.
Kanske inte så oväntat dock. Varit duktig på basket en
gång i tiden.
När jag arbetade på krogen gjorde jag: Ha ha ha – har
ingen lång erfarenhet därifrån. Har dock jobbat i gatukök
och det jag tar med mig därifrån är att vara service
minded och trevlig mot gästerna. Gärna använda humor!

Oxbringa rimmad Sousvide Rostbiff skivad av ytterlår
Antal/dfp: 3
Antal/dfp: 3
Vikt/dfp: 5,4 kg
Vikt/dfp: 5,4 kg

723399

Skinkstek skivad
Antal/dfp: 3
Vikt/dfp: 5,4 kg

721993

Fläsksida neutral
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 6,4 kg

Sedan 1899 har vi tillverkat mat för både vardag och fest till det
svenska folket. Det har gjort HKScan till Sveriges största företag
inom kött- och chark. Vi förädlar ett brett sortiment med hög
kvalitet inom gris-, nöt- och lammkött, charkvaror och färdigmat.
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VÅRA LOKALA
FÄLTSÄLJARE

VÅRA
INNESÄLJARE

MATFORUM FÖR PRODUKT
& MATRELATERADE FRÅGOR

MICHAEL BENGTSSON, 08-725 80 10
michael.bengtsson@hkscan.com

CECILIA WASTESON, 013-23 45 73
cecilia.wasteson@hkscan.com

020-59 59 77
matforum@hkscan.com

FREDRIK LINDBLOM, 08-725 80 13

ANDERS SETTERBERG, 013-23 47 60

fredrik.lindblom@hkscan.com

THOMAS HENNIES, 08-725 83 75

anders.setterberg@hkscan.com

thomas.hennies@hkscan.com

SÄLJKÅRSCHEF

JAN ROSIN, 0511-253 17

FREDRIK SVÄRD, 08-600 67 56

jan.rosin@hkscan.com

fredrik.svard@hkscan.com

GROSSIST
KOORDINATORER
JONAS PETERSSON, 013-23 45 47

jonas.petersson@hkscan.com

PIA LINDHOLM, 013-23 45 54

pia.lindholm@hkscan.com
order.afh@hkscan.com

HKSCANFOODSERVICE.SE

