Vårt
nötkött från
svenska
gårdar.

Möt styckmästare
Benny Granqvist
TRE TIPS FRÅN
VÅR KOCK FREDRIK

SMAKEN SITTER
I DETALJERNA!

KO RTA

FA K TA

29,47%
Kött och chark står för 29,47% av
omsättningen för livsmedel inom
hela foodservice-sektorn.

1,7miljarder
Varje år serveras 1,7 miljarder
måltider inom foodservice-sektorn.

63%

av befolkningen äter nötkött
minst varannan vecka.

46%

Kommersiella restauranger
står för 46% av livsmedelsinköpen
inom foodservice, vilket motsvarar
15,67 miljoner kronor.

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

45,5kg
En genomsnittlig svensk äter
45,5 kg kött/år (gris, nöt, fågel).

E N

H Å L L B A R

DJ U RO M SO RG

EN HÅLLBAR
DJUROMSORG
Scan producerar matglädje som har sitt
ursprung i våra svenska gårdar. Sverige
har faktiskt världens tuffaste djurskydds
bestämmelser, vilket ger oss världens
friskaste djur. Och den goda djurhälsan är
positiv för både djuren, miljön och kvaliteten
på det du äter.

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 varu
märken som tar ansvar från gård till gaffel.

Med Scan får du svenskt kött från svenska
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

B E N N Y

G R A N QV I S T,

MÖT
BENNY
GRANQVIST
Vilka faktorer gör att ett nötkött blir
bra, när det kommer till ras, ålder och
uppfödning av djuret?
– Jag tycker åldern spelar störst roll på
kvaliteten och sedan vad djuren äter. Tittar
man på det kött som jag tar rätt på idag så

S T YC K M Ä S TA R E

SC A N

Gör: Styckmästare
Erfarenhet: Har styckat både gris
och nöt och jobbat inom chark.
Well done eller rare: Biff och entre
côte vill jag ha medium och oxfilé rare.

så är det huvudsakligen rasdjur såsom SRB
(svensk röd och vit boskap) och SLB djur
(svensk-låglands-boskap). Sen beror det på
vem som ska ha det.
I USA talar man ofta om ”grass fed

beef”, vilket betyder att djuret mest har
ätit gräs snarare än annat. Har det en
stor påverkan på kvaliteten och karaktären av köttet?
– Ja, det tror jag, inte bara vad de äter utan
hur de lever också. Lever de ett lugnt och

harmoniskt liv med gott om mat så blir kvali
teten där efter. Sverige har ett perfekt klimat
för den typen av uppfödning.
Anser du att information av det här
slaget är viktigt? Är det något vi borde
utveckla mer?
– Ja, framförallt allt inom restaurang
branschen är man duktig men det är viktigt
att ursprunget finns med och att personalen
kan sin sak.
Det är ju ett ständigt fokus på de ädla
detaljerna, men vilka styckningsdetaljer
tycker du vi borde satsa mer på?
– Det finns inte så mycket att uppfinna
längre men fransyskan tycker jag att man
skulle kunna förädla mer. Den består av flera
muskler och styckar man den anatomiskt
så får man fram några riktigt fina muskler.
Och finstrimlat kött av en mörad produkt blir

väldigt lättlagat och så går det snabbt.
Idag talar alla om att högrev är det
bästa köttet för hamburgare. Håller du
med om det?
– Personligen uppskattar jag en blandfärs
med 70 procent nöt och 30 procent fläsk. Det
viktiga är att den tillagas på rätt sätt.
Vad är det för kvalitets- eller karaktärsskillnad mellan vakuummörning och
hängmörning?
– Magert kött får inte samma smak vid
hängmörning som ett marmorerat kött.
Så det magra tycker jag får lika bra
kvalitet i vakuum. Det marmorerade får
betydligt mer smak och olika karaktärer
beroende på hur länge det hänger och
vad det är för kött.
Tycker du att vi i Sverige har blivit

b ättre på kvalitetstänk kring kött och
hur vi tillagar kött?
– Ja, det tycker jag. Vilket är roligt för mig
som jobbar i den branschen.
Berätta om ditt bästa köttminne på
restaurang?
– Jag levererar ju kött till restaurang AG och
skickade en stut, alltså en ung kastrerad
hane av nötkreatur, på över 550 kg. De hade
en biffstock hängande 1 år som jag sedan var
och provsmakade. Det var häftigt. Annars
provar jag mycket gott kött på jobbet.

”Jag tycker åldern
spelar störst roll på
kvaliteten och sedan vad
djuren äter.”
INTERVJU FRÅN LIVETS GODA

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

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.
minutiös 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
Med Gårdsmiddag har vi öppnat upp vår värld
för nyfikna och hungriga besökare och bjudit
in till fem natursköna middagsupplevelser
runt om i Sverige.
Middagarna höll till på fyra av våra samarbetsgårdar, i samarbete
med några av Sveriges bästa restauranger; AG, TOSO, Holy Smoke

BBQ och Johannes Kök. Vid fem tillfällen under sommaren 2017 fick
gäster möjlighet att njuta av riktigt god mat i vacker miljö på svenska
gårdar. Från grillen serverades 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.
Varmt välkommen att läsa mer om våra unika middagar och boka
bord på www.gardsmiddag.se.
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I N S P I R AT I O N

F R E D R I K

L I N D B LO M

FREDRIKS
TRE SKÖNA
KLASSIKER
Namn: Fredrik Lindblom
Gör: Fältsäljare på HKScan sedan snart fem år.
Var: Ansvarar för Östergötland, Småland, Gotland
och Närke.
Vad: Säljer nötkött, gris, lamm och kyckling till allt
från skolkök, kvarterspuben, finkrogen och gros
sisterna. Tacksamt jobb, kvalitetskött ligger alla
kockar varmt om hjärtat.
Bakgrund: Har arbetat som kock och kökschef

i 16 år. Allt från säsongsjobb i Åre och Sälen till att
laga julbord på Hilton Hotel i Shanghai. Otroligt
kul yrke, och många härliga människor.
Köttdetalj: Jag kan tycka om Hangersteak, eller
Njurtapp som den också heter, och även Flankstek.
Detaljer som erbjuder höga smaker och blir väldigt
bra om du behandlar dem på rätt sätt. Sen är jag
svag för fint, hängmörat kött. Det är otroligt gott.

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 Menu
Art.nr: 422266
Vikt: 3760 g
Vikt/kartong; ca 15 kg
Ursprung: Sverige

OXFILÉ
Art.nr: 423350
Vikt: 2550 g
Vikt/kartong: ca 10,2 kg
Ursprung: Sverige
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OXFILÉ
Bryn oxfilén runt om och vakuumpacka i
portioner, använd sedan cirkulatorteknik.
Vid beställning glasera upp med rödvinssky
och tranchera, vilad och klar. För att få ner
portionskostnaden kan man välja att servera
en mindre bit oxfilé och komplettera med
bräserat högrev eller varför inte en fin bit
rostad oxbringa. Här serveras oxfilén med
rotfruktsbearnaise, talgrostade tomater
och shoestring fries.

ENTRECÔTE
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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.

KOMPLETTERINGSKÖTT:

TALG
Art.nr: 733893
Vikt: 2500 g
Vikt/kartong: 5 kg
Ursprung: Sverige

HÖGREV
Art.nr: 421230
Vikt: ca 4500 g
Vikt/kartong: ca 9 kg
Ursprung: Sverige

OXBRINGA
Art.nr: 420500
Vikt: ca 6600 g
Vikt/kartong: ca 19,9 kg
Ursprung: Sverige

ENTRECÔTE
Art.nr: 424630
Vikt: 3400 g

Vikt/kartong: ca 13,6 kg
Ursprung: Sverige

LITEN BOGSTEK

VÄ L J

ENTRECÔTE
FRANSYSKA

R ÄT T

KÖT T

RYGGBIFF FRÅN SCAN
•
•
•
•

Svenskt kött från svenska gårdar.
Lägre marmoreringsgrad med en bra mörhet.
Kan stekas hel i ugn eller grillas i skivor.
Går utmärkt att användas till Biff Rydberg.

Med Scan får du alltid svenskt
kött från svenska gårdar där
korna och lammen betar fritt
om sommaren. Sortimentet
innehåller allt från vardagsfavo
riter som falukorv och köttbullar
till hängmörad nöt.

OXFILÉ

RYGGBIFF

YTTERLÅR

VÄ L J

R ÄT T

RÄTT
KÖTT
VID RÄTT
TILLFÄLLE

RYGGBIFF FRÅN SCAN MENU

KÖT T

Att välja kött till olika maträtter behöver
inte vara komplicerat. För klassisk Biff
Stroganoff fungerar det alldeles utmärkt
med lite enklare köttkvalitet. Ska du serve
ra en ren köttbit väljer du en bättre kvalitet
med fin marmorering. Bland våra olika
varumärken hittar du noggrant utvalt kött
för olika typer av maträtter och smakprefe
renser. Det finns en köttbit för alla!

Scan Menu är utvalt nötkött för
dig som lagar mat professionellt
och ställer extra höga krav på
råvarorna. T ex vår bästa biff,
entrecôte och oxfilé, där våra
styckmästare väljer ut det
finaste köttet för hand.

• Svenskt köttsortiment av högsta kvalitet från
svenska gårdar.
• Allt kött väljs ut manuellt.
• Garanterad mörhet och en marmorering
utöver det vanliga.
• Passar utmärkt att steka eller lägga på grillen.

421835

P RO DU K TÖV E R S I K T

HÖGRE VSK ÄRNA

424035

421842
H Ö G R E V S H J Ä R TA

421230

422263
424630

420316

424631

322803
426610

423333

423663

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

322133

422266

Njurtapp/Slaktarbiff
Antal/dfp: 5 påsar, ca 15 detaljer
Vikt/dfp: 15 kg

322133

421835

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

423364

Oxfilé
Antal/dfp: 3
Vikt/dfp: 7 kg

322803

Oxkind
Antal/dfp: 4 påsar, ca 5 detaljer
Vikt/dfp: 10 kg

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

524835

420377

424630

420500

DETALJER
SOM GÖR
SKILLNAD
Innovativa mörningsmetoder blir allt trendigare. Ett exempel på
detta är Grand Cru-entrecôten på den prisbelönta restaurangen AG
i Stockholm. Köttet hängmöras först i fem veckor, sedan stöps köttet
i sitt eget bortskurna och smälta fett för att slutligen hängmöras i
ytterligare 5–7 veckor.
Det blir också allt populärare att använda sig av lite ovanligare

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

423350

423333

Oxfilé hängmörad
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 10,2 kg

S T YC K N I N G S SC H E M A

422263

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

Intresset för kött med hög kvalitet är
starkare än någonsin. Dry age-mörning är
bara en av många nya trender och alltfler
upptäcker dessutom styckningsdetaljer
som tidigare varit lite ovanligare.
detaljer, vilket både matälskare och miljön tackar för. Ju mer av
djuret som tas tillvara, desto mindre slängs. Att variera sig och
använda ovanliga detaljer är både utmanande att jobba med och
spännande att presentera på menyn. Dessutom kan det förbättra
lönsamheten ordentligt.

421277

Högrev benfri KRAV
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 12,8 kg

733893

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

524630

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

426610

Märgben sågade
Antal/dfp: 1 påse
Vikt/dfp: 10 kg

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

422233

Ryggbiff 4,0+ Skinnad
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 19,6 kg

421842

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

420377

Bog benfri KRAV
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 9,8 kg

423663

Fransyska
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 9,8 kg

423377

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

522233

Ryggbiff 4,0+ Skinnad
Antal/dfp: 4
Vikt/dfp: 19,6 kg

421230

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

420316

Liten Bogstek
Antal/dfp: 20
Vikt/dfp: 8 kg

423677

Fransyska KRAV
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 9,4 kg

420500

Oxbringa benfri
Antal/dfp: 3
Vikt/dfp: 19,9 kg

422277

Ryggbiff Skinnad KRAV
Antal/dfp: 2
Vikt/dfp: 7,1 kg

524835

Flankstek Skinnad
Antal/dfp: 12
Vikt/dfp: 6 kg

424035

Ytterlår Skinnad
Antal/dfp: 3
Vikt/dfp: 13,5 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.

VÅRA LOKALA
FÄLTSÄLJARE

VÅRA
INNESÄLJARE

MATFORUM FÖR PRODUKT
& MATRELATERADE FRÅGOR

MICHAEL BENGTSSON, 08-725 80 10

CECILIA WASTESON, 013-23 45 73

020-59 59 77
matforum@hkscan.com

FREDRIK LINDBLOM, 08-725 80 13

ANDERS SETTERBERG, 013-23 47 60

michael.bengtsson@hkscan.com
fredrik.lindblom@hkscan.com

THOMAS HENNIES, 08-725 83 75

cecilia.wasteson@hkscan.com

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

