Premiär för
vår nya 150g
burgare

Barrels
drömburgare
VI TRÄFFAR JOHAN PÅ
MALMÖS STEKIGASTE KROG

MORGAN KÖR
SÅ DET RYKER
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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 miljömässig 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.
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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.
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.

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

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.
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!

nyhet!
HAMBURGARE
Art.nr: 298371
Vikt: 150 g
Vikt/kartong: ca 3,6 kg
Ursprung: Sverige
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Bearnaise, rostad lök,
sallad, bifftomat och
cheddar.
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P R E M I U M B U RG A R E

2015 tog de över en gammal cykelaffär i
Gamla Stan i Stockholm. Stan skulle få ett
burgarställe till, ett premiumställe. Barrels
Burgers & Beers såg dagens ljus.

– Vi har från dag ett valt att aldrig konkurrera med pris, utan
bara satsa på kvalitet och service säger Christian Kirmair som
är en av grundarna till Barrels. Idag har man två restauranger
i Stockholm som varje år förvandlar 30-40 ton svenskt högrev
och bringa till saftiga burgers.

– Brödet bakas efter ett recept framtaget tillsammans med
Bröd & Salt med dagliga leveranser. Osten kommer från Väddö
Gårdsmejeri som både är en ekologisk och kravmärkt gård.
Snart får vi även in ett fantastiskt källarrökt bacon från Russelbacka Gård. Det är så här vi vill arbeta.

– Vi mal allt kött själva i våra restauranger och det har varit
en stor utmaning att få tag på förstklassigt svenskt nötkött i
de volymerna vi gör av med. Vi var tvungna att gå direkt till
köttleverantören för att få det att fungera. Scan har verkligen
varit en partner att lita på i denna satsning.

På frågan om framtiden för burgare svarar han:
– Kvalitetsburgare är här för att stanna. Men det finns fortfarande mer att jobba med för oss i framtiden i form av utveckling. Endast fantasin sätter gränserna för framtidens burgare.

”NO. 1”

”TRIPLE SMASH”

Dijonsenap, silverlök, sallad, majonnäs, tomat
och cheddarost.

3 x 80 g tunnpressad färs, 3 x cheddarost,
inlagd jalapeno, silverlök och majonnäs.
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Fler recept hittar du på:
hkscanfoodservice.se

B ACON – B OU RB ON - B AR B EC U E SÅ S,
LÖKR I N GAR OC H
C HE D DAR
S U R S L A W , Ä P P L EJ U L I E N N E ,
F R I T E R A D S A LTG U R K A

KE TCHU P MED INGEFÄ RA
OCH SVARTPEPPA R

I N T E RVJ U

M A N D O

S T E A K H O U S E,

MANDO,
EN HÖRNSTEN
I MALMÖS
KROGLIV
P I M I E N TOS D E PAD RO N ,
P I C KL AD RÖD LÖK ,
KR I SP I GA ÖRTE R

För Johan Rydh, kökschef på Mando, är det två saker
som är extra viktiga. Gott kött av bra kvalitet och så att
på riktigt ta ansvar för vår gemensamma miljö.
– Vi vill göra skillnad. Det räcker inte att bara prata om man
vill driva krog på ett miljömässigt hållbart sätt. Du måste ta
konsekvenserna av det beslutet och välja och välja bort. Vi kör
svenskt, ekologiskt och närodlat så långt det går, säger Johan
och fortsätter:
– Det har inte varit helt lätt att få tag på bra griskött och
prispressen från Tyskland och Danmark är enormt stark. Men
för oss väger djurhållningen tyngre än billigt griskött. Och därför använder vi bara svenskt kött.
På Mandos hemsida visar man upp ett tydligt ställningstagande
för en bättre miljö. Johan påpekar att det började med att de bara
använde svenskt nötkött, sen kom kycklingen och till sist grisen.

DRAGONMAJONNÄS
OCH POMMES ALLUMETTE

L I M E K R Y D D A D M A S H E D
A V O C A D O , S A L S A F R E S C A ,
K O R I A N D E R

M A L M Ö

På Mando Steakhouse & Bar i Malmö är
kött av bästa kvalitet en hederssak och
har så varit sedan starten 1966. Deras så
kallade Plankometer visar att 1 223 646
plankstekar har serverats fram till dags
dato, och då började de inte räkna dem
förens 1975, alltså nio år efter starten.
Respekt på den.
– Vi lägger mycket tid på våra inköp och Scan har hjälpt oss att
få fram de volymer och den kvalitet vi vill ha. Vi tummar aldrig
på kvaliteten, samtidigt vill vi vara en folklig restaurang med en
vettig prisnivå, och det har vi lyckats hitta tillsammans med Scan.
– Idag serverar vi en hel del Rapsgris på Mando. Vår omtyckta
schnitzel gör vi på kotlettraden från Rapsgrisen. Det är helt
klart skillnad på det köttet, det är saftigare och så smakar det
bättre. Vi använder även Rapsgrisen på vår lunchmeny, här dyker schnitzeln upp igen och så bjuder vi på pulled pork burgers
och även grillad karré som blir otroligt bra.
På Mando finns det dessutom en liten butiksdel som heter
Mando Delikatess där man kan köpa kött och deras egna hemgjorda såser.
– Det är många som vill ha med sig vårt fina kött hem till helgmiddagen och då får man det, styckat och klart i fina portionsbitar.

KARRÉ
Nystekta och saftiga kuber Gårdsmärkt
rapsgriskarré, smulad fourme dámbert ost,
rostad brioche samt en mild ört & senaps
dressing som toppas med gräslök och
krasse. Tillsammans blir detta en härligt
matig sallad som alla älskar.

PLUMA
Art.nr: 507438
Vikt: 2,8 kg
Vikt/kartong: 5,60 kg
Ursprung: Sverige
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Rapsgriska
KARRÉ
Art.nr: 407401
Vikt: 2,19 kg
Vikt/kartong: 6,57 kg
Ursprung: Sverige

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.

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.
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ENTRECÔTE
Från lyxig anrättning på kvällsmenyn till en
rostad levainmacka toppad med några skivor
grillad entrecôte, dragonkräm och pommes
frites vid sidan och en välförtjänt helgöl
i baren. Här serverar vi entrecôten med
rostade palsternackor och blomkål, krispig
persiljesallad samt en skysås kryddad med
rapsgrisbacon. Enkelt, rustikt och så gott.

ENTRECÔTE MENU
Art.nr: 424631
Vikt: 3,47 kg
Vikt/kartong: 10,4 kg
Ursprung: Sverige

RYGGBIFF
Kom ihåg att torka av köttet, temperera och
ösa det med rikliga mängder smör under
stekningen. Servera med nyriven pepparrot,
äggula, rödvinssky kryddad med oxmärg och
persilja. Smaksätt mandelpotatispurén med
lagrad prästost och rostad schalottenlök för
att ge anrättningen en extra skjuts.
RYGGBIFF
Art.nr: 422233
Vikt: 4,9 kg
Vikt/kartong: 19,6 kg
Ursprung: Sverige
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SVERIGES
RÖKIGASTE
KÄLLARE
– Just idag är det baconsida av rapsgris från Russelbacka
gård som skall rökas, säger Morgan.
På frågan varför det heter källarrök svara Morgan:
– För att rökskåpen står i källaren. Så här har vi alltid rökt kött
här på Scan i Kristianstad. Jag började jobba här för drygt 20 år
sedan och de senaste 14 åren har jag enbart arbetat med att
röka kött.
I varje skåp travar Morgan in torr och fin bokved och så fyller han
på vatten i det vattenbad som finns i skåpet för att skapa den
där fuktiga, rökiga ångan som ger köttet sin särpräglade smak.

RÖ K E R I E T,

K R I S T I A N S TA D

Varje morgon går Morgan Stedt ner i
källaren och förbereder sina rökskåp
inför dagens rökning. Här står sju stora
skåp, där vart och ett har plats för två
till tre vagnar lastade med kött.

– När vagnarna med kött är på plats tänder vi eld på veden
och stänger dörren. Sen får det stå och brinna i en timme
ungefär. Temperaturen inne i skåpen ligger mellan 100–120
grader och det är perfekt röktemperatur.
Efter en timme tar Morgan på sig sin skyddsmask och går
ner i den rökfyllda källaren för att slänga på fuktig träflis
från en. Alltså trädet en. Eller eneflis som Morgan säger.
– När den fuktiga eneflisen kommer på börjar det ryka ordentligt, och det är ju precis så det ska vara. Så mycket rök
som möjligt. Sen får det stå så i drygt två timmar till för att
den där perfekt röksmaken ska sätta sig i köttet. Längre får

det inte ligga för då riskerar man att köttet blir torrt, och det vill
man inte. Efter tre timmar tas köttet ut ur röken och skjutsas
in i ett kokskåp för att gå klart och komma upp i perfekt temperatur, utan att torka ut köttet.
– Det är på det här sättet vi får vårt rökta kött så där fantastiskt saftigt och gott. För det är en stor skillnad på kött som
röks på riktigt, över öppen eld. Det finns andra sätt, men det
blir aldrig lika bra, säger Morgan.

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

Nyhet

424631

Entrecote 2,5+ Menu
Antal/dfp: 3
Vikt/dfp: 10,4 kg

424630

423333

Entrecôte
Antal/dfp: 3
Vikt/dfp: 10,2 kg

Oxfilé 1,8+
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 8,4 kg

422266

422233

423364

Oxfilé Menu
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 3 kg

KÄLLARRÖKT BACONSIDA
AV RAPSGRIS® ARTNR 676595
• Ursprung: Russelbacka gård, Sverige
• Ca 2 kg/kfp
• 3 kfp/dfp
• Ca 6 kg/dfp
• Hållbarhet: 40 dagar
• Kylvara: +8 grader

422263

Ryggbiff 2,6+ Skinnad
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 15 kg

421835

Högrevskärna Menu
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 7 kg

Ryggbiff Menu
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 15 kg

421842

Högrevshjärta
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 8 kg

Ryggbiff
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 19,6 kg

524835

Flankstek Skinnad
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 6 kg

421230

Högrev Benfri
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 9 kg

420500

Oxbringa Benfri
Antal/dfp: 3
Vikt/dfp: 20,1 kg

GRILLAD KÄLLARRÖKT BACONSIDA
MED HONUNG & ROSMARIN
6 PORTIONER

4 skivor kallrökt baconsida,
knappt 1 cm tjocka
GLAZE:

2 msk honung
1/2 msk vatten
1/2 msk äppelcidervinäger
2 lagerblad
1–2 tsk sambal oelek
1 msk finhackad färsk rosmarin
2 klyftor vitlök
krasse
BRYNT SMÖR EMULSION:

2 äggulor
1 msk citronsaft

1 tsk dijonsenap
2 dl matolja
50 g smör, brynt
salt och vitpeppar
TILL SERVERING:

gott bröd eller bladsallad
GÖR SÅ HÄR:

Börja med smöremulsionen. Vispa
äggen, citronsaften och senapen.
Tillsätt oljan och det brynta smöret
lite i taget. Rör till en tjock majonnäs. Blir den för tjock kan man
späda med lite kallt vatten. Smaka
av med salt och peppar.
Gör glazen i god tid. Smält honungen lite i mikro om det behövs.

Blanda med vatten, vinäger, fint
smulat lagerblad, sambal och
pressad vitlök.
Dela fläskskivorna på mitten om
det behövs. Trä upp på dubbla pinnar, då vrider sig inte skivorna när
de ska vändas. Grilla på medelvärme
ett par minuter på varje sida tills
fläsket fått fin färg. Pensla med
glazen och grilla ytterligare någon
minut, vänd runt ett par gånger
under tiden så att glazen karamelliseras.
Servera direkt med krasse på riven
bladsallad eller gott bröd.

407401

Karre bfr Vac Raps
Antal/dfp: 3
Vikt/dfp: 6,6 kg

507438

Pluma Vac Raps FR
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 5,6 kg

407421

407451

Kotlett Benfri Vac Raps
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 13,2 kg

Sida med svål
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 8 kg

672193

733893

Nyhet

676595

Källarrökt Baconsida
från Russelbacka
Antal/dfp: 3
Vikt/dfp: 6 kg

298354

Hamburgare 60 g
Stekta
Antal/dfp: 68
Vikt/dfp: 4,08 kg

672393

Bacon tärnat 2000gx4
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 8 kg

298353

Hamburgare 130 g
Stekta
Antal/dfp: 40
Vikt/dfp: 5,2 kg

Bacon skiv rullpackat
1 kgx4
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 4 kg

298352

Hamburgare 90 g
Stekta
Antal/dfp: 60
Vikt/dfp: 5,4 kg

Talg
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 5,2 kg

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.

service.se

od
Läs mer på hkscanfo
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

