


Det är inte längre en hemlighet var det  
naturligt saftigare och godare grisköttet kommer ifrån. 

Nu är all vår Rapsgris® gårdsmärkt.



Hösten 2017 gårdsmärktes hela vårt sortiment av Rapsgris®. Det betyder 
att du kan se vilken gård som levererat just det köttet som du serverar dina 
gäster. 

Våra svenska rapsgrisar föds upp på nio noga utvalda gårdar där rapsen 
och övriga foderväxter skördas på fälten intill. Den solgula rapsens frön är 
fulla med nyttigheter, exempelvis omega 3, som gör köttet extra saftigt, 
mört och smakrikt. 

Att få veta var råvarorna till maträtten kommer ifrån är något vi vet  
att gästerna uppskattar. Därför kan du på följande sidor läsa trevliga  
reportage om bönderna och gårdarna som föder upp Rapsgris®.

Rapsgris® med unik gårdsmärkning!
Att svensk Rapsgris® har en naturligt bättre fettsammansättning och högre andel nyttiga 
fetter som gör köttet saftigare, mörare och smakrikare än vanligt griskött vet du antagli-
gen vid det här laget. Men betänk även följande.

God och marginalstark
Rapsgris® är ett perfekt kött att ha på menyn som tillför både god smak och lönsamhet. 
Som krögare får du ett utmärkt alternativ till ädla lamm- och nötdetaljer med betyd-
ligt högre marginal. Rapsgris® är även väldigt lätt att arbeta med eftersom dess fett-
sammansättning gör att det tål mer värme än annat griskött.

Spännande rätter på meny
Griskött går att variera i all oändlighet vilket ger kockarna möjligheten att komponera  
en variationsrik meny. Den kan stekas, tillagas i ugn på hög eller låg värme. Och du kan 
skapa spännande rätter på allt från lägg och fläskkarré till sida och skinka. Och nu kan du 
dessutom berätta för dina kunder från exakt vilken gård köttet du serverar kommer ifrån.

Grisköttet du vill ha på menyn



Anders Gunnarsson är femte generationens bonde.  
Så länge han kan minnas har han följt med sin 
pappa ut i ladugården för att ta hand om grisarna. 
Idag bor Anders, hans fru Lisa, hennes två hästar 
och katten Gullan på gården. Och så grisarna 
förstås.

– När jag tog över gården 2012 fick jag erbjudande från Scan 
om att börja producera svensk Rapsgris®. Det var ett självklart 
val, säger Anders Gunnarsson. Mina grisar mår väldigt bra av 
rapsen. De har blivit friskare och de fullkomligt älskar sitt foder. 

På Halla gård arbetar man för att djur och miljö ska må så 
bra som möjligt. De odlar och bereder även nästan allt foder på 
den egna gården. 

Rapsen kommer från åkrarna intill och det gör även åkerbö-
norna, som ersätter sojabönorna och ger grisarna välbehövligt 
protein. Dessutom har Anders kunnat halvera användningen av 

 ”Mina grisar älskar sin nya kost”

OM GÅRDEN
l  8 500 slaktgrisar årligen
l  345 hektar brukad åker
l  35 hektar skog

konstgödsel då grisarna producerar gödsel åt sitt eget foder. 
Kretslopp på riktigt.

– Numera slipper jag mata grisarna med sojabönor från Brasi-
lien. Hela min uppfödning har blivit klimatsmartare. Och grisarna, 
de har bättre aptit än någonsin, konstaterar Anders Gunnarsson. 

Smakar mer
Den omega 3-rika kost som svensk Rapsgris® föds upp på gör 
att köttet får en nyttigare fettsammansättning och bättre smak. 

– Köttet från svensk Rapsgris® är mycket mörare, saftigare 
och mer smakrikt. Det blir också mer lättlagat och får en bättre 
struktur, säger Anders Gunnarsson. 

På Halla gård går grillen varm under sommaren. Det är 
nämligen inte bara Anders Gunnarsson och hans fru som har 
upptäckt hur gott svensk Rapsgris® smakar. 

– Vi har många vänner som mer än gärna kommer på kalas 
och äter grillad Rapsgris®. Smaken är oslagbar. l   

Halla gård
På Halla gård utanför Kvänum i Västergötland 
föder Anders Gunnarsson upp svensk Rapsgris® 
och odlar nästan allt foder på plats. Gården  
drivs av Anders, hans far och en anställd. 



Anrika Esplunda Gård har samarbetat med Scan  
så länge Per Nilsson kan minnas. Samarbetet 
bygger i grund och botten på ömsesidig respekt för 
varandras kunskap och erfarenhet. Båda vet att det 
inte finns någon genväg till god djuromsorg.

– Gården som föder upp djuren har ett stort ansvar, säger Per. 
Det är ursprunget och spårbarheten i de färdiga produkterna 
som främst bidrar till kvalitet, äkthet och trovärdighet. Att Scan 
står för svenskhet och kvalitet betyder mycket för oss som 
leverantör. När vi lastar våra djur och Scan tar vid känner vi oss 
trygga med att lämna vidare ansvaret, säger Per.

Det svenska djuromsorgsprogrammet är bland de djur-
vänligaste i världen. Uppfödningen av rapsgrisarna och nöt-
kreaturen på Esplunda Gård sker i öppna och ljusa stallar, där 
personal rör sig åtta timmar om dagen. När de inte är bemanna-
de finns larm som varnar om något inte fungerar. Djuren får rent 
vatten och aptitligt foder. Ordning och reda är det viktigaste för 

 ”Viktigast av allt är att djuren mår bra”

OM GÅRDEN
l  8 000 rapsgrisar per år
l  400 nötkreatur per år
l  850 hektar åkermark
l  260 hektar skog 
l  50 hektar betesmark
l  13 anställda plus sommarjobbare

att föda upp hälsosamma djur, därför finns tydliga rutiner för 
alla moment.

 – Vi försöker skapa en atmosfär på gården som bygger på 
kreativitet, trivsel och kvalitet. Miljön ska vara bra för både djur 
och människor, säger Per. 

Nyttigare och godare
Grisarna på Esplunda äter raps och säljs som svensk Rapsgris®. 
De hälsosamma fettsyrorna från rapsen gör inte bara grisarna 
friskare. Köttet blir dessutom nyttigare och godare för oss 
människor. 

– Grisarna gillar verkligen raps, och rapsen gör köttet mörare, 
saftigare och mer smakrikt. Det blir dessutom mer lättlagat, 
säger Per. 

– God mat bygger på råvarornas kvalitet och ursprung. Det 
kan vara en god köttstek med potatis, svampsås, kokta grönsa-
ker och bacon – gärna gjord på Rapsgris®. Trevligt sällskap gör 
maten ännu godare. l  

esplunda
Esplunda gård ligger utanför Enköping i västra 
Uppland. Här föder man upp svensk Rapsgris®  
och nötkreatur. Gården har varit familjeägd ända sedan 
1544. Idag drivs den av Per Nilsson och Charlotte 
Bonde som är 15:e generationens ägare. 



Evertsholm ligger mitt i en gammal jordbruksbygd 
med mångtusenårig historia. Själva gården 
omnämns redan år 1260 och fick troligen sitt namn 
av Söderköpings borgmästare, Evert Holm, under 
senare delen av 1500-talet. År 1981 tog Catrin och 
Jan över gården efter Catrins föräldrar.

Idag är det uppfödningen som står i fokus och man odlar det 
mesta av grisarnas foder. Precis som nästan alla moderna 
jordbruksföretag har man även sidoverksamheter i form av 
skogsbruk och försäljning av grödor. 

– Förutom mat till grisarna odlas höstvete, lin och timotej,  
säger Catrin. Vi har även vall där vi odlar gräs som blir till  
ensilage och sedan mat till hästarna här på gården.

1998 började Catrin och Jan med grisar och sedan 2012 är 
alla svensk Rapsgris®. 

– Det är ett koncept som vi tror på, säger Catrin som har 

Evertsholm
Gården Evertsholm ligger vid Göta kanal 
inte långt från Söderköping i Östergötland. 
Här föds svensk Rapsgris® upp av Catrin 
och Jan Siverskog.

 ”Rapsen gör grisarna glada”
huvudansvaret för grisarna på gården. Det känns som om raps-
grisarna mår allmänt lite bättre. Grisarnas foder består av raps, 
vete, korn och åkerbönor från egna åkrar. Numera används 
ingen soja i uppfödningen. Gödseln från grisarna sprids ut på 
åkrarna och håller kretsloppet igång. Alla hus – även grishusen – 
värms upp med hjälp av halm som också produceras på gården. 

Extra smakrikt kött
– Vi gör vårt bästa för att hålla grisarna nöjda och glada. Och 
det bidrar förstås till köttets fina kvalitet. Rapsen har en nyttig 
fettsammansättning som ger friskare grisar. Den gör också att 
köttet blir hälsosammare för oss människor. Extra saftigt, mört 
och smakrikt dessutom. 

Catrin tycker att god mat ska ha bra kvalitet. Den ska vara 
vällagad och gärna innehålla spännande smaker. 

– Det är också skönt att känna till matens ursprung.  
Då smakar den ännu lite bättre. l  

OM GÅRDEN
l  8 5700 rapsgrisar per år
l  8 160 hektar egen åkermark
l  8 570 hektar åkermark som arrenderas
l  20 hektar skog
l  4 medarbetare



Vi har totalt nio gårdar i Sverige som levererar Gårdsmärkt Rapsgris®.  
På hkscanfoodservice.se hittar du trevliga reportage om följande gårdar.

Bärnagården
Bärnagårdens Lantbruk ligger mellan Skara och Lidköping  
i Västergötland. Här föder Hans och Håkan Eriksson upp svensk 
Rapsgris®.

OM GÅRDEN
l  4 000 egna rapsgrisar per år
l  10 000 smågrisar säljs till andra rapsgrisuppfödare
l  550 hektar åkermark

Det är fler gårdar som  
levererar Gårdsmärkt Rapsgris®

Härlingstorp
På Härlingstorp i det lilla samhället Axvall utanför Skara  
i Västergötland föder Claes von Heideken med familj  
upp svensk Rapsgris®.

OM GÅRDEN
l  ca 2600 rapsgrisar per år
l  185 hektar åkermark
l  200 hektar skog

Möllentorp
Möllentorp ligger söder om Vara i Västergötland. Här föder 
Tomas Svantesson upp svensk Rapsgris® tillsammans med  
sin familj. 

OM GÅRDEN
l  3 500 rapsgrisar per år
l  120 hektar åkermark
l  85 hektar skog

Skarsvad
På Skarsvad och Lundby gårdar verkar Mycklinge Skarsvad  
Gris AB, beläget utanför Västerås. Verksamheten drivs av  
Mats Pettersson till 50% och Mycklinge Lantbruk AB till 50%. 
I Mycklinge Lantbruk AB finns 16 medarbetare inkl delägarna 
Johan Eriksson, VD för båda bolagen, samt Tina Sjödin,  
Leif Sjödin och Vicki Skure Eriksson.

OM GÅRDEN
l  8 000 rapsgrisar per år
l  3 medarbetare

Russelbacka
Gården ligger på slätten mellan Lidköping och Vara i Väster- 
götland. Här föds svensk Rapsgris® upp av Fredrik och August 
Stenberg, Bo och Carl-Martin Andersson med familjer.

OM GÅRDEN
l  15 000 rapsgrisar per år
l  1 100 hektar åkermark
l  200 hektar skog

Sundby gård
Frida och Frans Schartau föder upp svensk Rapsgris®  
på gården Sundby i Tillberga utanför Västerås.

OM GÅRDEN
l  5 500 rapsgrisar per år
l  153 hektar åkermark
l  50 hektar skog



Fläsksida av Rapsgris®
ca 8 kg/krt. Art.nr 407451

Benfri karré av Rapsgris®
ca 6,57 kg/krt. Art.nr 407401

Benfri kotlett av Rapsgris®
ca 13,5 kg/krt. Art.nr 407421

Kotlettracks av Rapsgris®
ca 4,7 kg/krt. Art.nr 507439

Benfri lägg av Rapsgris®
ca 9 kg/krt. Art.nr 407501

Källarrökt baconsida av Rapsgris®
ca 6 kg/krt. Art.nr 676595

Vårt sortiment

Pluma av Rapsgris®
ca 5,6 kg/krt. Art.nr 507438

Fläskfilé av Rapsgris®
ca 11 kg/krt. Art.nr 407491

Kamben av Rapsgris®
ca 4,75 kg/krt. Art.nr 507426

Från  
Russelbacka

GÅRD

Vad gör den så unik?
Svensk Rapsgris® är i grund och botten en Pigghamgris – med ett viktigt  
undantag. Grisarna har fått raps tillsatt i sitt foder, vilket gör att köttet får  
en annan fettsammansättning. Rapsgrisköttet har generellt mycket mer  
insprängt 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 smakupplevelsen gör fettet att köttet blir mer värme tåligt. 
Du kan låta det ligga i stekpannan lite längre utan att bli torrt och det klarar sig 

bättre under varmhållning på en buffé och liknande.



HKSCANFOODSERVICE.SE

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.

VÅRA LOKALA FÄLTSÄLJARE 
REGION SYD
Michael Bengtsson, 08-725 80 10 
michael.bengtsson@hkscan.com

REGION MELLAN
Fredrik Lindblom, 08-725 80 13
fredrik.lindblom@hkscan.com

REGION ÖST
Thomas Hennies, 08-725 83 75
thomas.hennies@hkscan.com

REGION VÄST
Jan Rosin, 0511-253 17
jan.rosin@hkscan.com

VÅRA INNESÄLJARE 
REGION NORRLAND 
Cecilia Wasteson, 013-23 45 73
cecilia.wasteson@hkscan.com

REGION NORRLAND 
Anders Setterberg, 013-23 47 60
anders.setterberg@hkscan.com 

SÄLJKÅRSCHEF
Fredrik Svärd, 08-600 67 56
fredrik.svard@hkscan.com

MATFORUM FÖR PRODUKT 
& MATRELATERADE FRÅGOR

020-59 59 77. matforum@hkscan.com 

GROSSIST KOORDINATORER
Jonas Petersson, 013-23 45 47
jonas.petersson@hkscan.com

Pia Lindholm, 013-234 554
pia.lindholm@hkscan.com 

order.afh@hkscan.com


