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STYCKMÄSTAREN
OM LAMMTRENDEN

FINNS DET LAMMKÖTT ÅRET RUNT?

KO RTA

8

STYCKDETALJER
I Scans nya lammsortiment.

FA K TA

ÅTERVUNNA
FÖRPACKNINGAR
Våra förpackningar består av hög
andel återvunnen PET vilket innebär
att koldioxidutsläppen minskar.

2 500

Vi gör cirka 1000 besök på
gårdar varje år för att säkra
djuromsorgen.

95%

Målet är att minska vår klimat
påverkan i Sverige med 95 %
till 2030 i vår produktion,
vid djurtransporter
och tjänsteresor.

100%

LÅG
ANVÄNDNING
AV ANTIBIOTIKA

På alla våra anläggningar
används 100 % Grön el.

Behandling med antibiotika görs
endast på enstaka sjuka djur.
Aldrig i förebyggande syfte.

GRÖN EL

– Även om det fortfarande är så att drygt 35 %
av allt lammkött som säljs i Sverige är svenskt
så slaktar vi lamm nästan varje dag, året runt.
Sen har vi så klart toppar, speciellt på hösten
och tidig vinter, och då fryser vi in överskottet
till perioder då det saknas svenskt lammkött,
säger Benny Granqvist, styckmästare på
HKScan i Linköping.
B E N N Y

gårdar som har får och
producerar lammkött, ull,
skinn och/eller mjölk och ost.

FREKVENTA
GÅRDSBESÖK

JAG HOPPAS
ATT KOCKARNA
DRIVER PÅ
LAMMTRENDEN

G R A N QV I S T

Benny är noga med att påpeka att det
frysta lammköttet är precis lika bra
som det färska, men att man måste
jobba på detta sätt för att ta hand om
topparna på året då många svenska
lamm ska slaktas.
– Vi har ett jämt flöde av lamm över
året, men vi kan slakta mycket mer
lamm, för det finns stor efterfrågan
på det här fina köttet..
Vad är det då som efterfrågas av
kunderna?
– Lammracks är väldigt populärt, det
säljer lika bra på sommaren när alla
ska grilla som på höst och vinter.
Lammytterfilé är väldigt omtyckt,
säger Benny och fortsätter:
– Vi har lagt ner mycket jobb på att
förädla lammköttet under senare tid.
Idag styckar vi ut rostbiff, entrecôte
och innanlår som blir små fina stekar,
perfekta för restaurangköket att jobba
med. Sen blir det även mycket lamm
rygg och lammfilé.
Vill man ha med eller utan kappa?
– Lammköttet som ska säljas i butik
styckas utan kappa för konsumenten
vill inte ha kappa. Kockarna däremot
vill ha fettkappa på sitt lammkött, det
ger köttet lite extra karaktär i smaken
och så blir det enklare att tillaga.
– Fettkappa på lamm är en smaksak,

S T YC K M Ä S TA R E

men lamm smakar inte kofta, de är
alldeles för unga för att köttet ska ha
tagit smak.
– Står det Scan på paketet så vet du
att det är garanterat svenskt lamm
och inget annat.
Drygt 70 % av allt lammkött i Sverige
är importerat från framförallt
Nya Zeeland men även Irland.
Vad är det för skillnad på detta kött
jämfört mot svenskt lammkött?
– Lammen från Nya Zeeland är lite
större och lite äldre, de åldersklassar
lamm på ett annat sätt än vi gör. Sen
upplevs det nya zeeländska lammköttet
som mörare vilket beror på att köttet
ligger och mörar i kylrum under båt
transporten hit.
– Sen vet du ju inte vad du får på köpet
när du köper utländskt kött. Det inne
håller nästan alltid antibiotika och
hormoner, vilket det svenska köttet
inte gör.
Kockarna vill gärna ha reda på
vilken gård lammen kommer ifrån.
Går det att lösa?
– Vi vet så klart var köttet kommer
ifrån, men idag trycks inte det på
etiketten. Det är många kockar som
har hört av sig och vill ha gårdslamm,
så det kommer nog inom en snar
framtid, tror Benny.

PÅ

H K SC A N

En nyhet på lammsidan är
Styckmästarns Utvalda lamm.
Vad betyder det?
– Det är lammkött av riktigt fin kvalitet
som handplockas. Det är kött både med
och utan kappa och det är detaljer som
sadel, rostbiff och stek.
Vad ser du för utveckling på
lammköttet i Sverige?
– Jag tycker att vi ska jobba mer med
raser. Jag har ett par gårdar idag som
har Dorperfår. Det är ett väldigt bra
lammkött med mer smak och lite större
djur. Jag hoppas att detta ska locka
kockarna att börja prata mer om olika
lammraser, för kockarna är duktiga på
att driva trender och vi vill gärna förse
dem med riktigt fint svenskt lammkött,
avslutar Benny.

BENNY GRANQVIST

Jobbar med: Kvalitet kött och
utbildningar och lite varje.
Bor: Ljungsbro utanför Linköping.
Nyfiken på: Att lära mig mer om
kött och matlagning.
Uppskattar: Tycker lamm är
roligt att äta ute men även fisk
uppskattar jag. Brukar bli mycket
bättre på restaurang.
Köttdetalj: En bra ryggbiff eller
rostas.
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ELISABETH SVENSSON

Gör på HKScan: Inköpsansvarig
affärsområdeschef lamm på
HkScan Agri.
Bor: Lönsboda Skåne.
Nyfiken på: Möten bland människor
som har en god kunskap inom sina
områden.
Uppskattar som restauranggäst:
Att de lagar bättre mat än vad jag gör.
Köttdetalj jag gärna använder:
Beror på säsong, gärna grilla på
sommaren. Lamm så klart.
Oväntad talang: Åka skridskor och
spela hockey.

E L I SA B E T H

S V E N S SO N

A F FÄR SO M R Å D E SC H E F

DET SVENSKA
LAMMKÖTTET
ÄR FANTASTISKT,
OCH DET SKA BLI
ÄNNU BÄTTRE
Traditionellt så lammar tackorna i
Sverige på våren och så slaktas lam
men på hösten. Men eftersom alltfler
vill ha färskt svenskt lamm året runt
så har svenska lammproducenter börjat
lägga om sin verksamhet. Lammen
brukar delas in i kategorierna vår
lamm, sommarlamm och höstlamm.
Idag finns det vårlamm som föds på
vintern och slaktas på våren vid 3-5
månaders ålder.

L A M M

H K SC A N

AG R I

– Det finns svenskt lammkött året runt, men lite
beroende på efterfrågan och tillgång så kan man
få lov att välja fryst svenskt lamm. Vårt mål är att
coacha våra svenska lammproducenter så att
vi kan få till en produktion som täcker in hela året,
säger Elisabeth Svensson, affärsområdeschef
Lamm, HKScan Agri.

Sen kommer sommarlamm som föds
tidigt på våren och slaktas under
sommaren. Höstlammen, vilket är
majoriteten av våra svenska lamm
föds på våren och slaktas på hösten.
Vinterlammen föds sent på våren eller
tidigt på sommaren och får gå i stallar
när det blir för kallt ute och de slaktas
även under vintern.
– Vi vill att fler lamm går till slakt
under vintern och våren, då får vi en

bättre fördelning över året. I dagslä
get är 30 % av allt lammkött i Sverige
svenskt och resten, ca 70 %, kommer
från Nya Zeeland och Irland. Är det
svenskt lammkött du vill ha så ska
du köpa från Scan, vi säljer enbart
svenskt lammkött, säger Elisabeth.
HKScan har 2 500 gårdar som prod
ucerar lammkött. Det finns i runda
tal 290 000 tackor som varje år föder
300 000 lamm, varav 220 000 slaktas.

En medelstor fårgård har 30 tackor.
Idag finns det 900 gårdar som säljer
mindre än 20 lamm per år och 20 går
dar som säljer mer än 500 lamm per år.
– Vi ser ett ökat intresse för just
svenskt lamm. Idag äter vi i snitt 2 kilo
lamm per person och år, vilket är väl
digt lite i en internationell jämförelse,
men det håller på att förändras, säger
Elisabeth.
Från kockar hörs allt oftare att man
vill ha lammkött med lite mer smak och
karaktär, samt att man gärna vill veta
från vilken gård lammen kommer.
– Jag tycker det är jättebra att kockarna
driver på med hur de vill ha lammköt
tet. Kockarna är de som sätter trender
na och vi välkomnar gärna en trend
där lammköttet får smaka lite mer.
Vi svenskar är generellt lite känsliga
för kött med karaktär, vilket är synd.
Om man tittar på nötköttet så kan
snart varenda konsument nämna
ett par olika köttraser. Hur är det
med lammraser?
– Det är verkligen dags att börja prata
lammraser, speciellt med kockar som
är väldigt kunniga generellt.

– Jag tycker vi ska prata mer om hur
olika lammraser, ålder, foder påverkar
lammköttets smak och karaktär. Att
även börja prata om ”grass fed” som
man gör i andra stora lammländer.
Det finns mycket att lära kring lamm
kött och vi har ett bra djurmaterial här
i Sverige.
När blir ett lamm klassat som får?
– Vi går efter så kallad biologisk ålder
och inte den ålder som producenten
anger i sin dokumentation. Biologisk
ålder innebär att man vid slakt bestäm
mer ålder genom att titta på tandfäll
ning och färgen i lammets knäled.
Är den blå-lila klassas det som lamm
och är leden grå klassas det som får.
Ett lamm är oftast mellan fyra månader
upp till ett år gammalt.
– När det gäller att ange vilken gård
lammköttet kommer ifrån så har vi ju
självklart den informationen. Vi måste
bara få till ett praktiskt sätt att märka
ut alla producenterna. Strukturen är ju
sådan i lammproduktionen i Sverige,
det är svårt att ändra den snabbt. Men
det är saker på gång med spårbarhet till
gård eller region, så mycket kan jag säga.

Elisabeth är noga med att påpeka att
det finns ett stort intresse kring svenskt
lammkött och att mycket görs för att
förbättra den svenska lammproduktionen.
– Vi har ett fantastiskt lammkött i Sve
rige, garanterat fritt från antibiotika
och hormoner. Djuren betar och bidrar
till ett öppet landskap och gynnar den
biologiska mångfalden. Stora gräsytor
som används för bete eller vinterfoder
binder in stora mängder koldioxid i sin
fotosyntes vilket är bra för klimatet!
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P H I L I P

H O F B AU E R

KÖ K S M Ä S TA R E

LAMM ASADO ÄR
HETT PÅ GRILL
I 16 år har Grill erbjudit sina gäster mat tillagad över öppen
eld och än i dag är det full fart på stället som är byggt i
avdelningar där varje del har sin egen stil och historia.
– Här borta är Carl Larsson-delen säger Philip och guidar
oss vidare i lokalen.
– Vi bygger om ett par avdelningar var tredje år, det slits
rätt hårt. Nu har vi bytt ut den italienska trattorian mot
en Titanic-inspirerad kabyss.

PÅ

G R I L L

– En bra fredagskväll har vi 500 matgäster
i restaurangen, och av dem är det i snitt
100 personer som väljer lamm, säger
Philip Hofbauer som är köksmästare
på restaurang Grill i Stockholm.

Varför kommer folk till Grill tror du?
– Vi har en familjär, avslappad stämning kombinerat med
vällagad mat i generösa portioner. Vårt koncept går ut på att
det ska finnas en grillad detalj på varje tallrik, även desserter.
– Här kan du välja mellan grillad fisk, skaldjur, nötkött, fågel,
lamm och grönsaker. Vår storsäljare är lamm asado som kol
grillas över öppen eld. En riktigt Grill-klassiker som serveras
med vitlöksfrästa haricotsverts, rouille och potatisgratäng.

Är det svårt att få tag på lamm?
– Nej, det tycker jag inte att det är. Vi har alltid svenskt
lamm på menyn och vi säljer stora mängder lamm året runt.
Vi köper mycket lammracks och lammstek.
– Lamm är ett trevligt kött att arbeta med, det är milt i smaken
och inte så kraftigt. Vi serverar det gärna rosastekt och därför
tillagar jag det på låg temperatur tills det är perfekt rosa, sen
åker det snabbt på grillen innan servering så att du får till
den fina grillsmaken, säger Philip.
Vad har du för personliga lammfavoriter?
– Jag älskar benkött som lammlägg och sadel. Så här på
vintern gillar jag riktiga långkok med rotfrukter och annat
gott. På sommaren kör jag gärna racks med ordentlig fett
kappa. Racks är en lite mer ädel detalj och ett underbart
kött att bara kasta på grillen med lite vitlök och örter.

Läs på nästa uppslag, några av Philips bästa tips.

Lammasado

LAMMSTEK
PÅ GRILLEN
Gnid in köttet i goda hackade örter som
timjan, rosmarin och vitlök. Baka köttet
i ugnen på 90° tills du får en innetemp
eratur på 51-53°. Dela lammsteken på
mitten och vänd halvorna på grillen
precis innan servering.

Så här års tycker tycker jag att ett långkok på oädla detaljer är otroligt
passande. Jag menar, vem tycker inte om att samlas kring ett bord
med sina nära och kära och sleva ur en rykande gryta som står på
mitten av bordet, samtidigt som kylan står utanför dörren.
”Enkel matlagning är oftast god matlagning”
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LÅNGKOK
PÅ LAMM

Lammstek är en utmärkt detalj att lågtemperera i ugnen. Lamm är ett behagligt milt kött
som inte upplevs lika kraftigt som dom flesta nötdetaljer, därför tycker jag att det gör sig
som bäst lite härligt rosa rakt igenom. När du tillagar just lammstek såhär så får du den
där rosa fina färgen från skorpan till kärnan, och den goda grillsmaken från grillen!

Bryn på köttet hårt i rapsolja, skicka ner
en klick smör, en näve grovt skurna rot
frukter, lite örter och en klyfta krossad
vitlök. På med tomatpuré och en flaska
rödtjut, låt sjuda under lock i 2-3 timmar.
Enkel matlagning är god matlagning.

LAMMRACKS
Art nr: 578710
Vikt/kartong: 1 x 6 x 844 g
LAMMSTEK
Art nr: 578208
Vikt/kartong: 1 x 4 x 1,7 kg

LAMMLÄGG
Art nr: 577908
Vikt/kartong: 4 x 4 x 1,56 kg

OM LAMM OCH FÅRRASER
HKSCAN PRESENTERAR STOLT

LAMMGUIDEN

FÅRET OCH LAMMETS HISTORIA
Tamfåret är ett av de äldsta husdjuren och redan för 900011000 år sedan började man tämja vilda får, framförallt i
Iran och Irak där får- och lammkött, tillsammans med ull var
viktiga produkter.
Även mjölken användes till bland annat osttillverkning. Vilka
som är tamfårets vilda förfäder är omdiskuterat men troligen
är den orientaliska mufflonen ursprungsart till dagens får.

Tamfåret är en idisslare och har fyra magar: våm, nätmage,
bladmage och löpmage. De betar allt från gräs och örter till
sly, blad och bark från de flesta trädarter, till exempel sälg
och asp.
Fårhonan kallas tacka, hanen bagge, bäse, gumse eller
vädur – en kastrerad bagge kallas hammel – och ungarna
kallas lamm. Förutom på Gotland där får kallas lamm och
lamm för lammungar.

HUR PÅVERKAR FÅR OCH LAMM ODLINGSLANDSKAPET?
Den svenska får- och lammproduktion är en naturlig del av
ett hållbart jordbruk och bidrar till att våra öppna landskap
är just öppna. Det är betande djur som ger ett bra odlingslandskap med stor variationsrikedom av djur, växter och
kulturmiljöer.

I Sverige pågår ett aktivt arbete med att minska övergödningen och vall läcker mindre växtnäring än andra grödor
och odlas med betydligt mindre växtnäring. En växtföljd
med mycket vall binder mycket kol vilket är nödvändigt för
att hålla jorden bördig för odling av grödor vi kan äta.

Det finns ett flertal fårraser i Sverige, även om Gotlandsfåret
(Pälsfår) är det vanligaste. Det är Gotlandsfåret som ger det
fina pälsskinnet med de unika grå och silverfärgade lockarna.
Andra exempel på fårraser i Sverige är Texelfår, Finullsfår,

RASER

GOTLANDSFÅR

TEXELFÅR

FINULLSFÅR

DORSET

SUFFOLKFÅR

DORPER

Rasen är störst i Sverige
och har sitt ursprung i
det gamla gotländska
utegångsfåret med anor
från vikingatiden. Köttet
anses mört, magert och
välsmakande. Fårrasen är
utmärkta betesdjur och
kan beta på lågproducerande marker.

Texel har högst tillväxt
och ger bäst slaktkropp
av alla fårraser i Sverige.
Styckdetaljerna har
djupa kotletter, stor
innerfilé, stora stekar och
välfyllda bogar. Köttet är
välmarmorerat och har
en mild smak, som faller
de flesta i smaken.

Finullsfår är en mycket
fruktsam ras där medeltalet lamm per tacka och
kull är mer än två och
enstaka tackor kan få
upp till sex lamm.
Den har lätt för att
lamma och har hög
mjölkavkastning.

Dorset är ett medelstort, lugnt, härdigt och
kompakt köttfår som
kan producera lamm
året runt. Det är ett får
med en välutvecklad
ryggmuskulatur och låg
fettansättning.

Suffolk är mycket
eftertraktad som bagge.
Lammen är snabbväxande och ger en utmärkt
slaktkropp.
Utmärkande är dess
förmåga att ge höga
slaktvikter utan fett.

Den sydafrikanska
köttrasen Dorper är ett
medelstort får. Lammen
föds livskraftiga och
växer snabbt. Dorper
används med stor framgång i korsningsprogram
i produktionsbesättningar och det mycket möra
och smakfulla köttet är
eftersökt världen över.

VARFÖR KALLAS DET VÅR- OCH HÖSTLAMM?
Traditionellt sett lammar tackorna på våren och sedan
slaktas lammen på hösten efter avslutad betessäsong.
Men ökande efterfrågan har gjort att idag föder svenska
bönder upp lamm året runt. Så här fungerar det.
VÅRLAMM – föds på vintern och slaktas på våren vid

3-5 månaders ålder.

VINTERLAMM – födda under sen vår eller sommar.

De stallas in efter betessäsongen och utfodras för att
bli tunga nog för att slaktas under vintern.

STYCKNINGSSCHEMA AV LAMM
ALLA STYCKDETALJER:

3. Innerfilé
4. Lammstek

EU-länder. Den svenska djurskyddslagen säger även att
de ska få behålla sina svansar och att bagglammen inte ska
kastreras. Dessutom får djur transporteras max åtta timmar
och bedövas alltid vid slakt.

vid ca 6 månaders ålder efter avslutad betessäsong.

under sommaren.

2. Ytterfilé

I Sverige är det lag på att djur ska leva naturligt och därför
hålls får och lamm alltid på bete över sommaren. Vi jobbar
med förebyggande djurhälsovård för att undvika sjukdomar
hos djuren vilket har resulterat i att vi i Sverige använder
minst antibiotika till livsmedelsproducerande djur av alla

HÖSTLAMM – föds på våren och slaktas under hösten

SOMMARLAMM – föds under tidig vår och slaktas

1. Entrecôte

VARFÖR SVENSKT LAMM?

Dorset, Dorper och Suffolkfår. Ofta korsas olika raser för att
avla fram önskvärda egenskaper. Hybriden för vårt lammkött
på HKScan är en tacka av en korsning mellan Finull och Dorset
och för baggen en korsning mellan Texel eller Suffork.

5. Tunnbringa
6. Lammbringa
7. Bog
8. Lägg

LAMMLÄGG

ELEGANT
LAMMKAPPA

Tillaga lammläggen i vacpåse med vin
från södra Rhone, olivolja, salt, svartpeppar, rosmarin och krossad vitlök.
Baka i sous-vide på 80° i ca 8 timmar.
Ta vara på fonden och koka ihop en sås
med mer rödvin. Servera med helbakad rotselleri, tryffel, gulbeta
och örter.

STEFAN SUPERTI

Vi bad Stefan Superti, som är
Chef and Developement Manager,
att ta ut svängarna i köket och skapa
lammrätter så som han vill servera
dem. Låt dig inspireras och ta sedan
ut svängarna rejält i köket nästa
gång du ska laga lamm.

Elegant och rustik variant på lammytterfilé
med kappa. Lagad med Sous-Vide för jämnt
resultat. Kappan steks efteråt för bra
textur som kontrast till det mjälla köttet.
Servera med krispigt stekt rotselleri,
små bakade lökar och lammsky
Bordelaise. Gott på riktigt.
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LAMMLÄGG
Art nr: 577908
Vikt/kartong: 4 x 4 x 1,56 kg

LAMMYTTERFILÉ
Art nr: 578127
Vikt/kartong: 1 x 6 x 740 g

LAMMSADEL
GREMOLATA

Kör en klassiker. Bena ur sadeln och gnid
in med gremolata. Bind upp och gnid in
kappan med salt, citronskal och svart
peppar. Stoppa i vacpåse tillsammans med
brynt smör. Kör klart på låg tempratur.
Bryn på sadeln efter bakning i en
massa smör. Skiva upp och njut.

LAMMSADEL KORT
Art nr: 578144
Vikt/kartong: 1 x 6 x 1,2 kg

UTVALDA
LAMMDETALJER
Nu breddar vi vårt sortiment av lammkött för att möta det ökande intresse som finns kring detta fina kött.
Tack vare att våra lammproducenter aktivt arbetar med att sprida ut lamningen över året, kombinerat med
vårt frysta sortiment, kan vi garantera att du ska kunna sätta upp svenskt lamm på menyn året runt.
När du väljer lammkött från oss på Scan får du alltid svenskt mört lammkött som är utvalt av vår egen styck
mästare Benny Granqvist. Lammen har till stor del gått på naturbete och blivit utfodrade av grödor från den
egna gården. Benny har diskuterat med kockar hur de vill ha sitt lammkött och utifrån det, valt djur med rätt
fettansättning vilket ger ett kött med bra smak som ger gästen en positiv upplevelse av svenskt lamm.
Bättre kvalitetsgaranti finns inte.

ENTRECÔTE
Art nr: 576126
Vikt/förp: 4 x 900 g
6 st kfp/dfp
Totalvikt kartong: 5,4 kg
En mör och marmorerad detalj.
Populär och rik på smaker.

YTTERFILÉ MED KAPPA VAC
Art nr: 578127
Vikt/kartong: 1 x 740 g
6 st kfp/dfp
Totalvikt kartong: 4,44 kg
Med kappa som ger härlig smak.
Rista kappan och få fler smakupplevelser.

INNERFILE VAC
Art nr: 578125
Vikt/kartong: 4 x 100 g
6 st kfp/dfp
Totalvikt kartong: 2,4 kg
Mycket mör med mild smak.
Exklusiv detalj som ger hög lönsamhet,
passar utmärkt i kombination med andra
detaljer.

RACKS VAC
Art nr: 578710
Vikt/kartong: 1 x 844 g
6 st kfp/dfp
Totalvikt kartong: 5,064 kg
Mycket fint frenchade.
Populär lammdetalj.
Storsäljare sen länge.

KORT SADEL
Art nr: 578144
Vikt/kartong: 1 x 1210 g
6 st kfp/dfp
Totalvikt kartong: 7,26 kg
Kort sadel med filé.
Stora variationsmöjligheter, tillaga hel
eller perfekt att skiva till lammkotletter.

LAMMSTEK BENFRI
Art nr: 578208
Vikt/kartong: 1 x 1710 g
4 st kfp/dfp
Totalvikt kartong: 6,84 kg
Benfri femurstek – perfekt att fylla
med härliga kryddor.
Bra detalj till stora serveringar.
Prisvärd lunchdetalj.

LÄGG
Art nr: 577908
Vikt/kartong: 4 x 1560 g
4 st kfp/dfp
Totalvikt kartong: 6,84 kg
Hög putsningsgrad.
Perfekt portionsstorlek/lägg.
Prisvärd lunchdetalj.

ROSTBIFF
Art nr: 578146
Vikt/kartong: 4 x 1520 g
4 st kfp/dfp
Totalvikt kartong: 6,08 kg
Med kappa som ger härlig smak.
Bra tillagnings- och varmhållnings
egenskaper.

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

michael.bengtsson@hkscan.com

cecilia.wasteson@hkscan.com

REGION SYD:
MICHAEL BENGTSSON, 08-725 80 10
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

REGION NORRLAND:
CECILIA WASTESON, 013-23 45 73
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

GROSSISTKOORDINATORER
JONAS PETERSSON, 013-23 45 47

jonas.petersson@hkscan.com
PIA LINDHOLM, 013-234 554
pia.lindholm@hkscan.com
order.afh@hkscan.com

