ÖVERRASKA
DINA JULGÄSTER
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Vilken är den största utmaningen
med julbordet?
När jag planerar mitt julbord försöker jag se till så att
alla mina gäster ska hitta något riktigt gott, och det är
en kul utmaning, säger Stefan och fortsätter:
– Enklaste sättet är att det finns riktigt bra gröna rätter
som till exempel matiga sallader med juliga kryddor och
gärna ett par riktigt barnsliga rätter som passar de yngre
gästerna. Det är otroligt skönt och tidsbesparande att
slippa specialbeställningar under julbordshetsen.

Har julbordet blivit grönare?
– Personligen gillar jag mycket grönt på julbordet. Julmaten
mår bra av lite lätta, friska och syrliga tillbehör. Det lyfter
hela bordet. In med kål, det passar fantastisk bra till. Och
så rotfrukter och citrus som verkligen är i säsong. Det blir
snyggare, godare och lite mer spännande.

Hur många olika rätter ska man ha?
– Jag tänker så här. Kör hellre färre rätter och bättre kvalitet
på råvarorna. Det ger dig ett lättarbetat bord och garanterat
mindre matsvinn. Och så klassikern, duka fram alla rätter på
mindre fat och fyll på ofta istället. Det blir bättre hygien och
du slipper stå med fyllda fat i slutet av servisen.

Ska man laga allt själv?
– Nej är väl det enkla svaret på den frågan. Stå inte och koka
skinka, det är inte värt jobbet. Jobba med bra produkter som
är färdiga att servera och så förädlar du dem på ditt sätt med
goda, snygga tillbehör.

Vår kock Stefan Superti har dukat upp ett
julbord som garanterat kommer överraska
dina gäster. Eller vad sägs om Julskinks
carpaccio, Kanapé à la kalvsylta, Läckö
buns och Christmas Cole slaw? Julen är
verkligen överraskningarnas tid.

Är det kul med mixade julbord?
– Gör som du vill, men var tydlig. Berätta om du serverar
ett traditionellt julbord eller om det är ett bord med lite
nytänk. Men kläm inte in en skål kimchi helt plötsligt
bara för att du tycker att det är gott. Tänk igenom hel
heten och var tydlig.

Se till att alla gäster känner sig
välkomna – allt från vegetarianer
och köttbullsfantaster till kalvsylte
slukare och skinkkonnässörer.
Ska man ha skyltar?
Ja. Var tydlig med innehåll och allergener, det underlättar
både för gästen och servisen. Dessutom är det fint.

Vad ska man dricka till?
– Ta hjälp av en sommelier så att det inte bara blir öl och
snaps. Ha ett par passande viner till maten och flera bra
alkoholfria drycker förutom julmust.

Vad är dina personliga favoriter?
– För mig blir det inte jul utan skinka, Janssons frestelse
och så revbensspjäll, det är ett måste.

STEFAN SUPERTI
Yrke: Chef & development manager.
Bor: Solna.
Nyfiken på: Japan.
Uppskattar som restauranggäst: Påläst servis
och bra wine pairing.
Köttdetalj jag gärna använder: Fläsksida, bra till allt.
Oväntad talang: Lufttrummor och att jag kan skriva
på tangentbordet utan att titta.
När jag arbetade på krogen gjorde jag: En sallad
som nu är en klassiker på hela Östermalm.
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PIGGHAM
JULSKINKA

SYLTADE
TOMATER

1-2-2 lag dvs ättika, socker, vatten,
dragon, timjan och lite salt.

EN FRISÉE
MED ENDIVE
och äpplen, cheddar,
tranbär och rostad majs.

CARPACCIO
PÅ JULSKINKA

med spritsad baconmajonnäs, brunoise
på stekta äpplen, stekta och krispiga
kanter från julskinkan.

griljerad med grovsenap blandad
med dijon och sötstark senap.

SALLAD MED
HYVLADE
ROTFRUKTER

och gräslök tillsammans
med syrlig apelsindressing.

LÄCKÖKORV
BUNS MED
LÄCKÖKORV

TRANBÄRSSÅS
på tranbär, apelsin, socker
och portvin.

CITRUS OCH
ROTFRUKTSCRUDITÉER

på apelsin- och limefiléer,
morötter i olika färger, mynta
och kallpressad rapsolja.

och picklad gurka, surkål,
syltad silverlök och salladslök.
Serveras med tranbärssås.

SYLTAD
SILVERLÖK

med surkål, salladskål, ingefära,
gochujang och sesamolja.

ROSTADE
JORDÄRSKOCKOR
& KALVSYLTA

BROCCOLINI,
GRANATÄPPLEN,
BÖNGRODAR,

rullade i örter och valnötter,
gräslök, morötter.

sesamfrön och enokisvampar.

KANAPÉ À LA
KALVSYLTA

på rostad julvört med friterade svart
kålschips, jordärtskocksmajonnäs,
baconkrisp, syltad svamp och smålök.

KLASSISK
KALVSYLTA

CHRISTMAS
GLOW SALAD

grönkål, pumpa, sharonfrukt,
lingon, dressing på tahini,
lönnsirap, spiskummin,
äppelcidervinäger.

PICKLAD
SVAMP

från höstens skörd.

ASIATISK
RÖDKÅLSSALLAD
salladslök, rödkål, sesamolja,
risvinäger, kimchirostade sesam
frön, koriander och ingefära.

REVBEN
SOUS VIDE
GOES ASIA

lite asiatisk take på revbenen.
Glazen består av hoisin, äpple,
ingefära, sesam och lite gochujang.

ROSTAD
BRYSSELKÅL
HOISINSÅS &
ÄPPELGLAZE
hoisin, äpple, ingefära,
sesamoch lite gochujang.

GRÖNKÅL- &
NEKTARINSALLAD
med brysselkål, gul zucchini,
nötter och russin.

MEATBALLS
ON A WIRE

CHRISTMAS
COLESLAW

med rödkål, vitkål, julsenap,
majonnäs och rivet äpple.

MAMMA SCANS
KÖTTBULLAR
RÅRÖRDA
LINGON

som du gör själv, såklart!

VINTERSALLAD
fetaost, granatäppelkärnor,
spenat, päron och valnötter.

PRINSKORV
POTATIS ÖVER
FRÅN SILLEN?

Krossa och ha på rikligt med smör,
riven parmesanost eller någon julcheddar.
Baka i ugn och tillsätt gräslök.

STEKTA
VINTERÄPPLEN
& RÖDLÖK

på äpplen, smör, rödlök, gräslök,
salt och peppar.

KIDS
CHRISTMAS
KETCHUP

på ketchup med lite BBQsås.
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Kanapé à la Kalvsylta
Lägg en snyggt skuren fyrkant sylta på en skiva rostad julvört och toppa med
friterade svartkålschips, jordärtskocksmajonnäs, baconkrisp, syltad svamp
och smålök. En skön twist som dessutom minskar svinnet på julbordet.

Julskinkscarpaccio
Förvandla den till en carpaccio-lik rätt med spritsad baconmajonnäs, brunoise på
stekta äpplen blandat med tärnade kanter från julskinkan som steks krispiga och så
litegrann av de finaste bladen från frisésalladen på toppen tillsammans med lite örter.
Servera med grov senap samt syltade tomater. Detta är andra chansen för julskinkan.

GRUNDEN FÖR DET LYCKADE JULBORDET.
NU
GÅRDSMÄRKT!

JULSKINKA
FÄRDIGKOKT
Utan nät
Piggham
Art nr: 680095

JULSKINKA
FÄRDIGKOKT
Utan nät
Svensk Rapsgris
Art nr: 682893
®

FLÄSKSIDA
Delad sida
Svensk Rapsgris
Art nr: 407451

®

JULSKINKA
FÄRDIGSKIVAD
Färdigskivad
Svensk Rapsgris
Art nr: 684093
®

KAMBEN
Svensk Rapsgris
Art nr: 507426

REVBENSSPJÄLL
Utan bröstben, knäckta
Art nr: 517811

TJOCKA
REVBENSSPJÄLL
Sous vide
Art nr: 723793

BLANDFÄRS 50/50
15 % 4 x 2,5 kg
Art nr: 426193

JULSKINKA
FÄRDIGSKIVAD
Usv kokt skinka
Piggham 1800 g x 3
Art nr: 680595

SVENSK
GÅRDSKÖTTBULLE
2000 g x 2
Art nr: 299066

SMÅKÖTTBULLAR
8 g, stekta
Art nr: 299080

NÖTKÖTTBULLAR
12  g, stekta
Art nr: 299063

PRINSKORV
Flätad 1000  g x 8
Art nr: 607295

PRINSKORV
Oflätad 2 kg x 3
Art nr: 604195

PRINSKORV
Oflätad, 2 kg x 6
Art nr: 604198

LEVERPASTEJ
SKIVBAR
Skivbar 1000 g x 10
Art nr: 643693

LEVERPASTEJ
UGNSBAKAD
Ugnsbakad ca 1000 g x 6
Art nr: 644297

DELI KALVSYLTA
1000 g x 8
Art nr: 641497

JULKORV KOKT
800 g  x 12
Art nr: 647495

LÄCKÖKORV
Ca 1400 g x 5
Art nr: 632090

SMÅLÄNDSK LÖKKORV
Ca 1400 g x 5
Art nr: 631290

®

HEL ROSTBIFF
Sous vide
Art nr: 724793

NÖTFÄRS
10 % 4 x 2,5  kg
Art nr: 425790

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.

Läs mer på hkscanfoodservice.se

VÅRA LOKALA FÄLTSÄLJARE

MICHAEL BENGTSSON, 08-725 80 10, michael.bengtsson@hkscan.com
FREDRIK LINDBLOM, 08-725 80 13, fredrik.lindblom@hkscan.com
THOMAS HENNIES, 08-725 83 75, thomas.hennies@hkscan.com
JAN ROSIN, 0511-253 17, jan.rosin@hkscan.com

VÅRA INNESÄLJARE

CECILIA WASTESON, 013-23 45 73, cecilia.wasteson@hkscan.com
ANDERS SETTERBERG, 013-23 47 60, anders.setterberg@hkscan.com

SÄLJKÅRSCHEF

FREDRIK SVÄRD, 08-600 67 56, fredrik.svard@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

MATFORUM FÖR PRODUKT & MATRELATERADE FRÅGOR
020-59 59 77. matforum@hkscan.com

HKSCANFOODSERVICE.SE

