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LUNCHEN ÄR I FÖRÄNDRING
BLAND PLANETSKÖTARE OCH
MINIMÄSTERKOCKAR
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FREDRIK SVÄRD

EN AV FYRA
LUNCHER KÖPS
PÅ RESTAURANG

Gör på HKScan:
Field Sales Manager
Bor: Norrtälje
Nyfiken på: Om Liverpool
äntligen vinner Premier
League denna säsong.

De som bor i storstäder och de
som har barn köper oftare
lunch på restaurang.

Uppskattar som restauranggäst: Vällagad mat och en
duktig servis som finns där
för mig som gäst.
Köttdetalj jag gärna använder:
En fin marmorerad entrecôte
går alltid hem hos mig.

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

LÅTA NÅGON
ANNAN LAGA
MATEN

Största anledningen till att äta
lunch på restaurang.

MINSKAT
MATSVINN
Vi arbetar för minskat matsvinn genom
att skänka funktionella
varor till Matmissionen.

5 271 000
LUNCHER

Oväntad talang: Den letar jag
fortfarande efter.

R E P O RTAG E

F R E D R I K

S VÄ R D

Serveras varje dag i Sverige.

33%
KÖTT

Var tredje lunch innehåller kött.

100%
GRÖN EL

På alla våra anläggningar
används 100 % Grön el.

LUNCH PÅ
KROGEN ÄR I
FÖRÄNDRING
Lunchgästen har förändrat sitt beteende, idag vill man ena
dagen sitta ner och äta vällagad lunch på tallrik, andra dagar är det en varmkorv i farten eller en wrap innan mötet.
– Lunchen är mer situationsanpassad idag och här finns
det möjligheter för oss att ta fram enkla, bra lösningar som
kan göra dessa lunchställens verksamhet både bättre och
mer lönsamma, säger Fredrik och fortsätter:
– Vi har ett väldigt brett erbjudande idag med allt från
pannbiff, burgare och korv till prisvärda köttdetaljer och
även det riktigt exklusiva köttet.
– Vad vi behöver se över är nya förpackningslösningar och
storleken på våra förpackningar. Många av dagens lunchställen har ofta ett väldigt litet, eller inget kök alls, vilket

– Generellt sett tycker jag att lunch på
restaurang bara blir bättre och bättre.
Kockarna är duktiga på att utveckla
luncherbjudandet. Det traditionella
behovet av lunch har spridits ut både
vad gäller tidpunkt, mängden mat och
hur man vill äta den, säger Fredrik
Svärd, säljkårschef HKScan Foodservice.

ställer krav på oss som leverantör. Här finns det öppningar
för våra sous-vide produkter, men då måste de komma i
mindre förpackningar.
Vilka köttdetaljer är populära för lunchrestauranger?
– När det gäller nöt så är flanksteken en populär och
prisvärd detalj. När det kommer till gris så är kotletten den
produkt som funkar till allt. Men även pluman är populär.
Sen tycker jag att både karrén och grissidan är två underskattade detaljer som fler borde prova på.
Vad unnar du dig själv till lunch när fredagen
kommer?
– Stekt fläsk med löksås, det kan jag äta alla dagar
i veckan.
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VI HAR ALLTID
ENTRECÔTE PÅ
LUNCHEN

Sturehof på Stureplan i Stockholm serverar
lunch och middag alla dagar i veckan. För dagen
är deras husman en ångad kolja eller kanin kokad
i Barbaresco med gnocchi till. Vill du slå på stort
tar du in deras klassiska entrecôte eller varför
inte en skaldjursplateau.

Sturehof är väl kanske mest känt som en fisk och skal
djursrestaurang och ett klassiskt vattenhål runt Stureplan.
Här är det alltid folk i matsalen, från 11 på förmiddagen till
02 på natten. Här finns dessutom alltid grillad entrecôte på
menyn serverad på klassiskt vis med bearnaise, hemgjorda
pommes frites och tomatsallad.

– Här får du en köttbit av väldigt fin kvalitet. Vi tar vårt kött
från Scan som kan erbjuda stora volymer. Det gör att vi får
mycket att välja mellan och kan på så sätt plocka ut riktigt
fina biffstockar. När man klämmer på dem är de stumma
vilket betyder att de är fint marmorerade, och det är det vi
vill ha säger Ola Stålnacke, köksmästare på Sturehof.

Vi tycker om att arbeta med njurtapp.
Den bjuder på mer köttsmak och en grövre textur.
– En fördel för oss är att vi har samma meny både lunch
och kväll, med samma rätter och samma priser. Det gör att
vi kan erbjuda en variation på enklare husman till en riktigt exklusiv lunch eller middag om man så vill, säger Ola.

hel och bakas sedan av i ugn upp till 54°, sen får den vila
och gå upp ett par, tre grader till. Därefter skär man ut
senan och trancherar upp den innan servering. Väldigt
uppskattad rätt till ett bra pris.

Vad har du för personliga favoriter när det
kommer till kött?
– Jag gillar entrecôte för det är en väldigt bra detalj med fin
köttsmak. Sen är det viktigt hur tillbehören är gjorda. Det
ska vara god bearnaise med pigga örter i, och vi gör alltid
vår pommes frites själva. Det tar tid, men det blir så mycket
godare. Det är hantverket som jag gillar med kockyrket.

Hur ser den typiska Sturehofgästen ut?
– Det finns ingen typisk Sturehofgäst. Vi har en väldigt
blandad publik över dygnets timmar. Vi serverar både
skaldjursplateau med Champagne och stekt strömming
med lättöl i matsalen, samtidigt. Det är det jag älskar
med det här stället, blandningen av folk som uppskattar
vällagad mat i en skön miljö med proffsig personal.

– Sen tycker vi om att arbeta med njurtapp. Den bjuder
på mer köttsmak och en grövre textur. Den smörsteks

Läs på nästa uppslag, några av Olas bästa tips.

NJURTAPP MED
PEPPARROT, ÄGGULA
OCH KALVSKY
Koka ner kalvskyn simmig. Smaka av med salt.
Putsa njurtappen och smörstek hel. Baka i
ugnen på 90° till 56° innertemp. Vila upp
till 58°. Skär ut senan som går genom köttet.
Tranchera innan servering. Servera med
riven pepparrot och äggula.

GRILLAD ENTRECÔTE
MED BEARNAISE,
POMMES FRITES OCH
TOMATSALLAD
Grilla klart på grillen till önskad stekgrad.
Själv föredrar jag entrecôte medium. Brukar grilla
den till 52° och vila upp den till 55°. Skär pommes
frites av bakpotatis med exempelvis en hällde maskin med 8 mm kniv. Låt dra i kallvatten
i 24 timmar. Ånga 11-13 minuter och kyl ner.
Servera med handslagen bearnaise.
ENTRECÔTE
Art nr: 424630
Vikt/kartong: 3 x 3,4 kg

NJURTAPP MENU
Art nr: 322133
Vikt/kartong: 5 x 3 kg

STEFAN SUPERTI
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FLÄSKSIDA
Långbakad fläsksida skuren i stavar
och dubbelpanerad i panko. Till det
tempurafriterade morötter och en
asiatisk soja-sesam-koriander-dipp.
Sharing food med strykande åtgång.

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

FLANK FRYST
Art nr: 524835
Vikt/kartong: 2 x 3 kg
KÄLLARRÖKT BACONSIDA
FRÅN RUSSELBACKA GÅRD
Art nr: 676595
Vikt/kartong: ca 6 kg

Tunt skivad flankstek med baconsida
från Russelbacka, serverat i krispigt
salladsblad med krämigt ägg, pepparrot,
smörstekta krutonger och senapsmajjo.
Det här är brunchens steak salad!

FLÄSKSIDA RAPSGRIS®
Art nr: 407451
Vikt/kartong: 2 x 4 kg
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PLUMA
Gyllenbrynt pluma med krispigt råstekt
broccoli, morötter och karljohansvamp.
Allt serverat med en mustig rödvinssås.
Kör upp allt på stekbordet och jobba.

PLUMA RAPSGRIS®
Art nr: 507438
Vikt/kartong: 2 x 2,8 kg

Krispigt
värre

KOTLETT
Sous-vide i 65° med limeskal, ingefära
och lite soja. Skiva den som en carpaccio
och toppa med chilipicklad gurka,
shiitakesvamp, sojamajonnäs
och furikake. Plockmat delux.
KOTLETT
RAPSGRIS® BENFRI
Art nr: 407421
Vikt/kartong: 4 x 3,3 kg

Det är viktigt att alla, även små barn,
förstår att hur och vad vi äter har en
avgörande inverkan på miljön.
I N T E RVJ U

M O N A

U TS T E N

S KO G S B AC K E N S

PLANETSKÖTARE OCH
MINIMÄSTERKOCKAR
GAV DUBBELVINST I
WHITE GUIDE JUNIOR
Mona Utsten är köksmästare på
Skogsbackens förskola. Det är hon
som är eldsjälen.
– Måltiden är den absolut viktigaste
tiden på dagen. När barnen själva får
vara med och laga den blir det roligare
och lättare att både prova nya smaker,
och att sitta ned och umgås kring
maten, konstaterar hon.

F Ö R S KO L A

Vid årets upplaga av White Guide i september,
utsågs Skogsbackens förskola i Stenungsund
till Årets Hållbara Offentliga Restaurang och
Årets Förskolekök. Bakom succén står en eldsjäl till köksmästare, ett hållbarhetstänk som
genomsyrar hela verksamheten och många
matglada små barn.

Skogsbackens matsal drivs som ett
restaurangkök, med samma regler
som i ett sådant. Inget spring eller
trams. Här spelar barnen en aktiv del
i matlagning, dukning och servering,
varje dag, även de allra minsta. Men
köket är också en plats att lära och
upptäcka på. För ska man vara kock
så måste man smaka på allt – annars
kan man ju inte laga mat. Och när det

kommer till själva matlagningen finns
inga regler eller pekpinnar.
– Om vi ska knäcka ägg till exempel,
visar jag barnen mitt sätt, sedan får
de prova att knäcka ägg som de vill.
Att de är med och deltar och upptäcker
är det viktigaste, förklarar Mona.

Alltid grönsaker först
Varje måltid på Skogsbacken startar
med 7–8 sorters grönsaker för att de
ska bli en naturlig del av matupplevelsen. Och man äter bara grönt som är
i säsong och diskuterar varför. För här
är barnen inte bara minimästerkockar
med egna kockrockar med sitt namn
på. De är även ”Planetskötare”.
– Det är viktigt att alla, även små
barn, förstår att hur och vad vi äter
har en avgörande inverkan på miljön.
Att ge dom rollen som Planetskötare
är ett sätt att förklara det, och för
barnen att få en känsla av att de
faktiskt kan påverka, säger Mona.
En Planetskötare hatar att
slänga mat
I restaurangen på Skogsbacken är
man noga med att aldrig tvinga
barnen att äta, men om de vill slänga

mat, diskuterar man tillsammans
varför och om det finns några alter
nativ. Alla råvaror och resurser utnyttjas
till max. Skalrester och rens kokas till
fond, eller skickas hem med barn vars
föräldrar har djur. Barnen älskar att
källsortera och återanvända, och pysslar med mjölkkartonger och korkar och
sådant de hittar i naturen, där man
också spenderar mycket tid och letar
efter och pratar om vad som är ätbart.
Och barnen inspirerar även sina för
äldrar, både när det gäller miljötänk
och matlagning. Föräldrarna kan även
köpa med sig matlådor till jobbet när
de kommer och lämnar på mornarna.
Mycket biff blir det
När Mona köper in råvaror fokuserar
hon mycket på sådant som hon vet
att barnen tycker om att både äta och
laga. Från Scan tar hon hem mycket
KRAV-nöt – grytbitar, bog och färs.

Det sistnämnda är en favorit. Barnen
älskar kålpudding, och trillar gärna
köttbullar och klappar biffar, men de
tycker mycket om att skära grönsaker
och laga mustiga grytor också.
Om hon ska tipsa andra skolkök som
vill satsa mer på maten, menar Mona
att det viktigaste är att få alla med på
tåget, både ledning och pedagoger.
– På många andra skolor är måltiden
bara något som stör den pedagogiska verksamheten. Jag hade tur. På
Skogsbacken hade ledningen redan
bestämt sig för att göra maten till en
integrerad del av verksamheten när
jag kom och presenterade min idé, så
det blev liksom kärlek direkt. Hade jag
inte haft dem och pedagogerna med
mig så hade jag aldrig lyckats.
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KOTLETT AV RAPSGRIS®
BENFRI
Art nr: 407421
Vikt/kartong: 4 x 3,31 kg
Mör och saftig.
Raps i fodret ger ett extra
saftigt och smakrikt kött.
God att steka hel eller skivad.

FRANSYSKA OSKINNAD KRAV
Art nr: 423677
Vikt/kartong: 2 x 4,68 kg

SIDA MED SVÅL AV
RAPSGRIS®
Art nr: 407451
Vikt/kartong: 2 x 4,02 kg
Rapsgris® från utvalda gårdar
med raps i foderblandningen.
Ger ett smakrikt, saftigt och
värmetåligt kött.

PLUMA AV RAPSGRIS®
Art nr: 507438
Vikt/kartong: 2 x 2,8 kg
Pluman, eller kotlettkappan.
Raps i fodret.
Saftig, mör och väldigt smakrik.
Perfekt att grilla.

NÖTFÄRS 10%
Art nr: 425790
Vikt/kartong: 4 x 2,5 kg
Av kött från svenska gårdar.
En självklar ingrediense i den
svenska husmanskosten.

LITEN BOGSTEK
Art nr: 420316
Vikt/kartong: 2 x 4 kg
Tillagas hel eller i skivor, som filé.
Mör.

FRANSYSKA OSKINNAD
Art nr: 423663
Vikt/kartong: 2 x 4,88 kg
Låg fetthalt.
Utmärkt grytkött.

KARRÉ AV RAPSGRIS®
Art nr: 407401
Vikt/kartong: 3 x 2,2 kg
Kött från 10 utvalda gårdar.
Raps i fodret ger ett extra
saftigt och smakrikt kött.
Välmarmorerat, saftigt,
gott och väldigt smakrikt.

OXBRINGA RIMMAD
Art nr: 722895
Vikt/kartong: 2 x 2,75 kg
Sous vide - sparar tid i köket.
Tål varmhållning.
Milt kryddad.

KÄLLARRÖKT BACONSIDA
Art nr: 676595
Vikt/kartong: 3 x 2 kg
Varmrökt fläsksida med kraftig
röksmak.
Svensk Rapsgris® från
Russelbacka gård.
Utmärkt smaksättare i grytor
eller på hamburgaren.

NÖTKÖTT TÄRNAT KRAV
2 x 2 x 2 cm
Art nr: 299437
Vikt/kartong: 2 x 4 kg
Smakrikt kokkött från djurets
armbågsdel.
Utmärkt till kalops, köttsoppa
och grytor.

NÖTKÖTT STRIMLAT KRAV
1 x 1 x 4 cm
Art nr: 299433
Vikt/kartong: 2 x 2 kg
Smakrikt kokkött från djurets
armbågsdel.
Utmärkt till kalops, köttsoppa
och grytor.

BOG AV NÖT, TÄRNAD
2 x 2 x 2 cm
Art nr: 420390
Vikt/kartong: 4 x 2,5 kg
Smakrikt kokkött från djurets
armbågsdel.
Utmärkt till kalops, köttsoppa
och grytor.
Finns även fryst.

BOG AV NÖT, STRIMLAD
1 x 1 x 4 cm
Art nr: 420393
Vikt/kartong: 2 x 2 kg
Smakrikt kokkött från djurets
armbågsdel.
Utmärkt till kalops, köttsoppa
och grytor.
Finns även fryst.

FLÄSKFILÉ RAPSGRIS®
Art nr: 724293
Vikt/kartong: 8 x 1,1 kg
Sous vide - spara tid.
Jämt resultat och god ekonomi.
Tål varmhållning.
Milt kryddad.

SKINKKÖTT RÖKT STRIMLAT
Art nr: 671198
Vikt/kartong: 2 x 2,5 kg
Saftigt och smakrikt kött av
Piggham.
Lösfryst, enkelt att tina upp.
Skinka med tydlig röksmak.

FALUKORV SKIVAD
EKOLOGISK
Art nr: 625999
Vikt/kartong: 2 x 3 kg
En svensk klassiker.
Färdigskivad, klar att tillaga.
Spar tid.

FALUKORV STRIMLAD
EKOLOGISK
Art nr: 625998
Vikt/kartong: 2 x 3 kg
Färdigstrimlad.
Klar att tillaga.

NÖTFÄRS 10% KRAV
Art nr: 525899
Vikt/kartong: 4 x 2,5 kg
Av kött från svenska gårdar.
En självklar ingrediense i den
svenska husmanskosten.

NÖTFÄRS 10% KRAV GROV
Art nr: 425797
Vikt/kartong: 4 x 2,5 kg
Grovmalen färs av kött från
svenska gårdar.
Det grovmalda köttet ger en
krafig köttsmak.
Passar utmärkt till köttfärs
såser, patéer och pannbiff.

BLANDFÄRS 50/50 15%
Art nr: 426193
Vikt/kartong: 4 x 2,5 kg
Blandfärs av kött från två
eller flera köttslag.
Passar utmärkt till köttfärs
såser, patéer och pannbiff.

HAMBURGARE OSTEKTA
Art nr: 298368, 45 g
Art nr: 298369, 90 g
Art nr: 298364, 150 g
Art nr: 298365, 200 g
Perfekta att steka eller
ugnslaga.
Nötköttet är fryst och ostekt.

HÖGREVSBURGARE 150 G
Art nr: 298371
Vikt/kartong: 3,6 kg
Hamburgare av grovmald
högrev, bringa och entrecôtekappa.
Kryddad med salt och peppar.

HAMBURGARE OSTEKTA
Art nr: 298354, 60 g fryst
Art nr: 298352, 90 g fryst
Art nr: 298353, 130 g fryst
Färdigstekta och klara att
värmas.
Snabbt, enkelt och väldigt gott.
Finns i 60, 90 och 130 g.

KÖTTBULLAR 13G STEKT
EKOLOGISK
Art nr: 299071
Vikt/kartong: 2 x 2,1 kg
Ekologiska köttbullar av kött
från svenska gårdar
Färdigstekta köttbullar, Lätt att
värma, Enkelt att hantera,
Spar tid

HAMBURGERFÄRS PÅ RULLE
Art nr: 597705
Vikt/kartong: 6 x 1,5 kg
240 dagar hållbarhet.
Mix av svenskt nötkött.
Förpackning markerad
i 50 g portioner.
Enkel och lätt att portionera.

HAMBURGERFÄRS PÅ RULLE
Art nr: 497705
Vikt/kartong: 6 x 1,5 kg
16 dagar hållbarhet.
Mix av svenskt nötkött.
Förpackning markerad
i 50 g portioner.
Enkel och lätt att portionera.
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ENTRECÔTE 3.0+ VAC
Art nr: 424630
Vikt/kartong: 3 x 3,4 kg
En mör och saftig
ryggdelsmuskel.
Väl marmorerad.
Smakrik.

RYGGBIFF SKINNAD 4,0+ VAC
Art nr: 422233
Vikt/kartong: 4 x 4,9 kg
Från djurets långa
ryggmuskel.
Smakrikt.
Magert kött att steka
eller ugnslaga i bit.

NJURTAPP MENU
Art nr: 322133
Vikt/kartong: 5 x 3 kg
Kraftig köttsmak.
Smak-och variationsrik detalj.

FLANKSTEK SKINNAD
Art nr: 524835
Vikt/kartong: 2 x 3 kg
Smakrik och lätt att grilla.

HÖGREV BENFRI VAC
Art nr: 421230
Vikt/kartong: 2 x 4,5 kg
Ett kokkött som passar
utmärkt till grytor.
Ett prisvärt och smakrikt
framdelskött.

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

ANDERS SETTERBERG, 013-23 47 60

MICHAEL BENGTSSON, 08-725 80 10
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

CECILIA WASTESON, 013-23 45 73

cecilia.wasteson@hkscan.com

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

