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SVENSK RAPSGRIS 
– EN PRISVINNARE!

Foodservice

Grisen är  
trendigare  
än någonsin!

Griskött – mångsidigt 
och lättjobbat!

Livet som  
Rapsgris-bonde

Med omsorg för djuren



Välkommen

Sällan har det varit trendigare att servera svenskt griskött. 
Såväl kvarterskrogar som de finaste stjärnkrogarna har allt 
oftare svensk gris på menyerna. 

Svintrendigt

Korta fakta

Korta fakta

För varje krona en konsument lägger på 
mat och dryck går 32 öre till foodservice.

32 öre

Andelen svenskt kött ökade  
förra året med 2 % i landet.

2 %

Hälften av allt kött som  
konsumeras i Sverige är fläsk.

50 %

Genomsnittskonsumtionen av griskött  
är ca 20,2 kg per person och år.

20,2 kg 

Alla våra grisgårdar har  
en hög djuromsorg.

100 % 

Det finns ca 1100 gårdar i Sverige  
som har grisköttsproduktion.

1100

Julskinka, fläsklägg, kåldolmar, sylta och 
revbensspjäll. En stor del av vårt matarv 
bygger på griskött. Grisen har sin givna 
plats både på det traditionella julbordet 
och på grillen. Det är också glädjande 
att allt fler väljer att tillaga styckdetaljer 
som tidigare varit mer ovanliga. Även om 
filé, karré och kotlett är populärast, ser 
vi att mer udda detaljer som till exempel 
griskind blivit trendigt att servera. 
Griskött går att variera och smaksätta i 
oändlighet, vilket gör det ännu roligare 
att arbeta med.
 En av de som tycker att svensk gris har 
en självklar plats på menyn är Joakim 
Pettersson, köksmästare på Wallers krog 
i Visby. 

– Griskött är fantastiskt att jobba med, 
säger Joakim. Det är mångsidigt och 
lättarbetat, vilket gör att man kan göra 
otroligt mycket med det. Dessutom är 
det prisvärt. 
 På Wallers har de bara fått positiv 
respons på sina grisrätter. Och de märker 
att intresset har ökat de senaste 5 åren.
– Folk har insett att det finns bra 
kvalitetsgris, menar Joakim. En del 
grisrätter vi serverar idag hade nog inte 
fungerat för 7 år sedan. 
 Fler och fler upptäcker gris, men också 
svenskt kött i allmänhet. Våra miljö- och 
djurskyddslagar i Sverige har gjort att 
köttet håller väldigt hög kvalitet. 
– Personligen tycker jag att man ska 

undvika att köpa kött från andra länder, 
säger Joakim. Många tänker inte på att 
det är mycket hormoner i importerat kött. 
Sedan gynnar vi ju våra svenska bönder 
genom att välja närproducerat. 
 Griskött innehåller mycket naturligt 
fett, vilket gör att det passar extra för 
till exempel långbakning. Det fungerar 
också utmärkt att grilla, röka och rimma. 
Faktum är att de flesta delar på en gris är 
möra utan att det kräver detaljstyckning. 
– Man kan grilla nästan vilken del som 
helst, säger Joakim. Griskött är tacksamt 
eftersom man kan jobba mer med hela 
djuret. Om grisen är av bra kvalitet blir 
det magiskt.



GrishälsaGrishälsa

Svenska grisar  
är gladare
Ett av våra främsta verktyg är omtanke om våra djur. De är kärnan i hela vår 
verksamhet och därför är det väldigt viktigt för oss att vi värnar om dem.  
I slutändan gör det att vi kan erbjuda god, säker och prisvärd mat.

Det finns en stor anledning till att vi säl-
jer svenskt griskött från svenska gårdar: 
att svenska grisar har det bättre än an-
dra. Sverige har faktiskt världens tuffas-
te djurskyddsbestämmelser, vilket ger 
oss världens friskaste djur. Och en god 
djurhälsa är gynnsam för såväl miljön 
som för kvaliteten på det du äter. När 
man känner till matens ursprung och 
kan vara säker på att djuren behandlas 
väl smakar den faktiskt godare.

Den svenska djurskyddslagen garan-
terar att djuren föds upp i en närmiljö 
som främjar deras naturliga beteenden. 
Till skillnad från i andra länder ska våra 
gyltor och suggor enligt lag ha tillgång 
till halm eller annat material så att de 
ska kunna bygga bo innan grisningen, 
vilket är en stark instinkt. Våra grisar 
har större utrymme att röra sig fritt än 
de flesta andra grisar runt om i världen. 
De är helt fria från hormoner och anti-

biotika och det är dessutom förbjudet 
med kupering av svansar, något som är 
vanligt förekommande utomlands för 
att undvika att trångbodda grisar ska 
bita varandra. 
 Vi har kontroll på allt vi producerar – 
hela vägen från uppfödning till tallriken. 
Att jobba som vi gör kräver lite mer tid, 
men det är det värt. Vill man erbjuda 
både bra mat och stå för god djurom-
sorg kan man inte ha bråttom. 

Vi är väldigt stolta över att ha varit med och  
tagit fram ett riktigt gott griskött i form av  
Scan Piggham. 

Historien om Piggham började redan 
1974 då ett projekt startades som skulle 
leda till bättre kvalitet på griskött. 
 Avelsarbetet bar frukt 1978 och resul-
tatet blev en treraskorsning där en gylta 
av Svensk lantras och Yorkshire paras 
med en Hampshiregalt. Denna korsning 
visade sig ge en gris som är stresstålig 
tack vare mamman och har en godare 
smak tack vare pappan. Projektgruppen 
blev lyrisk när de upptäckte hur saftigt 

och mört köttet var. Scan Piggham nådde 
fram till butikerna 1981, och har bland 
annat fått diplom av Gastronomiska aka-
demien för det ”saftiga och välsmakande 
köttet”.

Visste du att:

• Redan 5000 f.kr lyckades människor 
tämja gris och utnyttja den som föda  

• Grisar kan kommunicera genom 
ett tjugotal olika läten men även 
med hjälp av ansiktsuttryck och 
kroppsspråk. 

• En gris väger cirka 1,5 kilo vid 
födseln och 115 kilo när den slaktas 
vid 6–7 månaders ålder 

• Inom kinesisk astrologi är grisen det 
tolfte och sista av zodiakdjuren

Piggham – en ovanligt 
lyckad korsning



Att vara Rapsgrisbonde 
i Sverige för Scan
Förutom vanlig grisuppfödning är Johan Eriksson en av Scans bönder som föder 
upp Svensk Rapsgris. Grisgårdarna arrenderar han tillsammans med sin fru, 
svåger och svägerska. 2012 anmälde de intresse för att även bli rapsgrisbönder 
och både familjen och Scan kände direkt att det skulle bli ett spännande 
samarbete. Ett beslut båda parter idag är glada över.

Vi träffar Johan på gården i Mycklinge,
en liten bit utanför Västerås. Här har 
hans frus familj fött upp grisar sedan 
1982 och sedan 2007 arrenderar de 
gårdarna själva. Idag är de totalt 16  
heltidsanställda och företaget har  
stadigt vuxit genom åren.

Har du alltid velat bli bonde?
– Ja, i alla fall sedan jag var sexton år. 
Jag är uppvuxen på ett lantbruk vid 
Mälaren som har dikor, odlar spannmål 
och bedriver fiskeverksamhet, så att bli 
bonde kom som ett ganska naturligt 
yrkesval för mig. Min och min frus släkter 
har varit torpare eller bönder i många 
generationer.

Hur har livet som grisbonde förändrats 
de senaste 15 åren?
– Den stora skillnaden är att vi gått från 
att vara 13000 grisbönder till ungefär 
1100. Dessa uppfödare ska fortfarande 
producera allt svenskt griskött, så vi 

grisbönder har helt enkelt blivit färre 
och större.
 Johan berättar att ett skäl till att det 
blivit så är att konkurrensen från import 
har varit väldigt tuff. Samtidigt ser han 
att intresset för svenskt kött har ökat 
markant och han tror att det svenska 
mervärdet kommer att fortsätta vinna 
marknadsandelar.
 – Det vi jobbat med i 30 år i form 
av omsorgsfull djurhållning, mindre 
antibiotika och att utveckla en bättre 
köttkvalitet har nu börjat bära frukt på 
allvar. Och att välja svenskt kött tror jag 
är en trend som kommer att hålla i sig.

Ni bedriver uppfödning av Svensk  
Rapsgris. Berätta lite om det.
– Svensk Rapsgris är ett jättespännande 
koncept. Framförallt är det roligt att 
vara en del i något som blivit så oerhört 
omtyckt. Jag har alltid gillat att prova 
nya saker och sett det som väldigt viktigt 
med produktutveckling. I detta fall är 

det riktigt lyckat, grisarna mår bättre och 
köttet är både godare och mer lättarbe-
tat. Många jag har pratat med tycker att 
Svensk Rapsgris är fantastiskt att arbeta 
med, lätt att hantera och att det är myck-
et mörare och saftigare.
 Johan och hans familj föder upp 
ungefär 7500 rapsgrisar om året. Han 
tror att framtiden för Svensk Rapsgris är 
ljus och att konceptet kommer att växa 
ytterligare.
 – Skälet till det är ganska enkelt. De 
som provat Svensk Rapsgris vill ha det 
igen och det finns fortfarande många 
människor som ännu inte har provat det. 
Gris har generellt sett blivit trendigare 
och gått från att vara vardagsmat till att 
även hamna på bordet när människor 
vill lyxa till det lite extra. Och Svensk 
Rapsgris kommer med sin höga kvalitet 
få ännu fler att vilja ha grisrätter på sina 
menyer och middagsbord.

Svensk Rapsgris



När vi äter en köttbit är det lätt att tro att det bara är smaken som är viktig.  
I själva verket är det en kombination av mörhet, saftighet, färg, doft och smak 
som skapar den totala matupplevelsen. Scan Rapsgris® har den perfekta 
balansen av dessa egenskaper vilket gör det lätt att lyckas i köket.

Rapsgris – saftigare, 
mörare och smakrikare

Svensk Rapsgris® har snabbt blivit 
en favorit bland både matbloggare, 
proffskockar och hemmakockar. Sedan 
2012 erbjuder vi Sveriges krögare och 
konsumenter denna unika sorts griskött. 
Rapsgris är en innovation exklusiv för 
Scan, där vi tillsammans med ett antal 
utvalda bönder valt att tillsätta svensk 
kvalitetsrapsolja som en del i våra grisars 
foder. Köttet från Rapsgris är märkbart 
saftigare, mörare och mer smakrikt än 
vanligt griskött. Anledningen till detta är 
att rapsolja ger köttet en bättre fettsam-

mansättning med högre andel nyttiga, 
omättade fetter som Omega 3.
 Rapsgrisen har fått ett mycket positivt 
mottagande, bland annat har Julskinka 
på rapsgris två gånger i rad blivit vald till 
Sveriges bästa julskinka i Chark-SM.
Vi kan tydligt se hur efterfrågan av 
 Svensk Rapsgris® ökar hos Sveriges 
krögare. Många ser det som mycket 
positivt att vi tagit fram en mängd olika 
styckdetaljer att välja bland och att sorti-
mentet stadigt växer.

Svensk Rapsgris med 
och vinner VM i storkök!

Vinnarrätten från  
Fazer Culinary Team

Vi är såklart både glada och stolta  
över att en av huvudrätterna i vinnar-
menyn var sida av Scan Svensk 
Rapsgris® från Halla Gård i Kvänum. 
Tillsammans med rökig älgkorv, potatis- 
och selleripuré, krispiga betor och 
rostad pumpa fick de juryn att räcka 
över guldmedaljerna. I tävlingen ingick 
att laga lunch till etthundrafemtio 
personer. Lunchen skulle innehålla 
en soppa, en kötträtt, en fiskrätt, en 
vegetarisk rätt, två fyllnadstillbehör, 
två grönsakstillbehör, salladsbuffé och 
dessert. Förutom att under tidspress 
laga mat till så pass många personer 
fanns en annan stor utmaning: att 
lunchen maximalt fick kosta fem euro 
per portion att tillaga. 

Fazer Culinary Team bildades 2010 med siktet inställt på internationella 
matlagningstävlingar för storkök. Vinnarteamet från vänster: Mikael Börjesson, 
Daniel Sparrfeldt, Niklas Edgren, Joachim Mueller (lagledare), Anna Lövgren och 
Niklas Melin. 

Att svensk rapsgris är extra gott visste vi redan. Ännu ett bevis för det är att 
den var med i Fazer Culinary Teams meny som tog hem guldmedaljen och 
världsmästartiteln i Culinary World Cup i Luxemburg. 

Svensk Rapsgris

Den vinnande rätten var en fläsksida  
av Svensk rapsgris, där svålen förvälldes 
och sedan i små tärningar friterades 
direkt i anslutning till serveringen. Gris-
sidan rubbades med red pork-krydda 
och bakades i ugnen på 150° C tills 
köttets innertemperatur var 90°C. Köttet 
östes flera gånger under stekningen 
med en härlig asiatisk marinad. Innan 
servering fick köttet först svalna innan 
det skars i bitar och smaksattes med 
en Asian BBQ Glaze för att därefter 
försiktigt värmas upp i ugnen igen. Vill ni 
själva prova att tillaga denna delikatess 
finns hela receptet i detalj på nästa 
uppslag.

Svensk Rapsgris



ProduktöversiktStyckningsdetaljer Recept

Sida av svensk rapsgris Asian BBQ serveras med rökig älgkorv, 
potatis- och selleripuré samt krispiga betor och rostad pumpa

Fläsksida 
1. Koka upp 1 dl av vattnet och salt, tillsätt resten av 

vattnet. Lagen ska nu vara kall.
2. Ta av svålen från köttet och lägg köttet i rimlagen 

och ställ i kyl i 1 dygn. 
3. Lägg svålen i en kastrull. Häll på vatten så det 

täcker. Koka till den är riktigt mjuk, ca 1 tim. Häll  
av vattnet och låt svålen torka. Skär svålen i bitar, 
3x2 cm. Fritera bitarna vid servering  i 180° varm 
olja tills de puffat upp. Var vaksam, det kan gå 
ganska fort. Ta upp med hålslev och låt rinna av 
på hushållspapper.

4. Skär ett kryssmönster i fettet på fläsksidan och 
krydda med red pork kryddan. 

5. Baka sidan i ugnen på 150°. Stek tills köttets inner- 
temperatur är 90°, ca 1½ tim. Ös köttet flera 
gånger under stekningen med ösmarinaden.

6. Låt köttet svalna i köttsaften, skär i bitar och 
smaksätt med Asian BBQ glaze innan servering 
och värm försiktigt i ugn. 

Ösmarinad till sidan
Blanda alla ingredienser och koka upp. Ös fläsksidan 
med denna marinad och det fett som rinner ner under 
tillagningen i ugnen. 

Asian BBQ glaze
Blanda alla ingredienser och pensla på köttet 
innan servering.
 
Älgkorv
1. Mal kött, späck och rökt renstek i köttkvarn. 

Finhacka örterna. 

2. Dela smeten i två delar, mixa hälften av smeten 
med vattnet till en slät smet (justera vattenmängden 
om det behövs, smeten ska ej vara för fast), blanda 
samman med krokar i 3 min med resterande färs. 

3. Fyll lammfjälstret med korvsmeten med hjälp av 
en korvspruta eller sprits, knyt korvar stora som 
prinskorvar. Låt korvarna hängtorka ca 1 timme. 
Stek till fin färg i smör vid servering.

 
Grönsaker
1. Skala och skär pumpan i grova bitar. Tvätta, ansa 

och skär rödbetorna i grova bitar, blanda pumpa 
och betor med olja och sweet chilisås. Salta och 
peppra och lägg på plåt. Rosta mitt i ugnen på 
225° ca 25 min.

2. Klyfta äpple och lök, stek hastigt i brynt smör.
3. Skala och hyvla gulbetorna tunt på mandolin. 

Strimla salladslök och persilja, blanda gulbetor 
med stekta äpplen, salladslök och persilja. Toppa 
pumpa och betor med detta innan servering. 

Rotselleripuré
Skala och koka potatis och rotselleri mjuka i lättsaltat 
vatten. Koka upp mjölk och smör. Passera potatis och 
selleri. Häll i mjölkblandningen lite i taget och vispa 
till en slät puré. Smaka av med salt och peppar.

Vid servering 
Pensla köttet med glazen och värm på innan det 
läggs på tallrik med stekt älgkorv, betor och pumpa. 
Toppa med hyvlade gulbetor, äpplen, salladslök och 
ev rostade sesamfrön. Servera med purén.

Ca 8 portioner 

Fläsksida
1½ kg  fläsksida av Svensk   
 rapsgris, med svål
2 msk  salt
1 liter  kallt vatten
¼ påse  red pork krydda eller   
 annan bbq-rubb 
 
Ösmarinad till sidan
¾ dl  tigersås
½ dl  rapsolja
½ dl  vatten
1⁄3 påse  red pork krydda eller   
 annan bbq-rubb
1 tsk  paprikapulver
1 tsk  rökt paprikapulver
 
Asian BBQ glaze
1½ dl  tigersås
1 dl  ljus sirap
¾ dl  sesamolja
2 msk  chilibönpasta
1  vitlöksklyfta, finriven
1½ msk  fiven färsk ingefära
1 tsk  paprikapulver
1 tsk  rökt paprikapulver
1 tsk  hickory liquid smoke

Älgkorv
325 g  älggrytbitar
325 g  fläsk med svål
325 g  späck
50 g  rökt renkött
2,5 g  färsk rosmarin
2,5 g  färsk timjan
2½ tsk  salt
1 krm  svartpeppar
3 dl  vatten
½ m  lammfjälster

Grönsaker
200 g  pumpa
200 g  rödbetor
1 msk  olja
1 msk  sweet chilisås
 salt och peppar
1  äpple
1  bananschalottenlök
2 msk  smör
1  gulbeta
2  salladslökar
1 msk  hackad persilja

Rotselleripuré
300 g  potatis
300 g  rotselleri
ca 1 dl  mjölk
2 msk  smör
 salt och peppar

Asian BBQ på  
svensk rapsgris

Vinnarrätten från Fazer Culinary Team

517811 
Revbensspjäll utan bröstben, knäckta

503202 
Fläskbog

302903 
Griskind

491916 
Karré benfri

412931 
Fläskfilé

407491 
Fläskfilé

507439 
Kotlettracks fryst

407501 
Lägg benfri utan svål

518506 
Restaurangfilé

508014 
Spareribs breda

407421 
Fläskkotlett benfri

403924 
Fläskkotlett benfri

407451 
Fläsksida med svål, delad

507426 
Kamben

509610 
Kamben

404203 
Karré m ben

403703 
Kottlett m ben

504411 
Fläskkarré benfri

504409 
Fläskkarré benfri, eko

407401 
Fläskkarré benfri

404438 
Fläskkarré benfri



VÅRA LOKALA FÄLTSÄLJARE

NORRLAND OCH  
NORRA SVEALAND
Pia Källberg, 08-725 83 50
pia.kallberg@hkscan.com

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

STOCKHOLM & 
NORRA NORRLAND
Ulf Malmborg, 08-600 67 54
ulf.malmborg@hkscan.com

MATFORUM FÖR PRODUKT OCH  
MATRELATERADE FRÅGOR:
020-59 59 77, matforum@hkscan.com

GROSSISTKOORDINATIONER:
Jonas Petersson, 013-23 45 47
jonas.petersson@hkscan.com 

Pia Mårtensson, 013-23 45 54
pia.martensson@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.


