
Smaken av Sverige

Det bästa från 2018

och nyheter inför 2019

Köttigt Instagram

Young Chef Awards

Nötakademien

Vigårda väljer Scan
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GÅRDSBESÖK HOS 
ESPLUNDAGÅRDS 
RAPSGRISAR
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3 ANLEDNINGAR ATT  
VÄLJA RULLPACK

HKSCAN SPONSRAR 
SWEDISH YOUNG 
CHEF AWARD

Maja Rikardsson från Dackeskolan i Mjölby vann 
Swedish Young Chef Award 2018. Juryns moti-
vering löd: ”Vinnaren har med hög jämnhet på 
rätterna levererat vacker mat och jobbat snyggt 
och strukturerat i köket. Med bra smakkänsla 
och helhetsbild.” Varmrätten baserades på svensk 
högrevskärna från Scan Menu.

Vi bjöd in Svensk Caters personal från Borlänge, Gävle och 
STHLM för att besöka Pelle på Esplundagård i Enköping. 
Det var visning av nötproduktionen samt Pelles Rapsgrisar 
där vi fick bekanta oss med både kultingar och suggor.

När du äter på Vigårda får du  
hamburgare gjord på 100 % 
svensk färs från Scan. Inga till-
satser, bara kvalitetskött och en 
gnutta salt.  

Smaklig måltid.

1000 
GÅRDSBESÖK

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

GRYMT SNYGG DESIGN
Vårt omtalade sortiment med 
Rapsgris® har fått nytt utseende 
i butik. Håll utkik när du handlar 
nästa gång.

BIFFIG KURS 
FÖR NÖTNÖRDAR
Efter att ha fått mycket uppskattning för vår kurs 
Grisakademien lanserar vi nu Nötakademien –  
allt du behöver veta om nötkött. Prata med din  
säljare och boka tid för en dragning.

SMIDIG ATT HANTERA
Förpackningen ger väsentligt mindre restavfall.  
Smarta doseringsstreck på förpackningen.

ÖKAD HÅLLBARHET
Färsen håller sig fräsch i hela 16 dagar.

MILJÖSMART
Rullpack har 39% lägre klimatpåverkan 
 jämfört med färs packad i tråg.

Du följer väl oss på Instagram? Här kan du följa med när våra kockar  
och styckare far land och rike kring och hälsar på bönder, kockar,  
influencers och många andra sköna människor. Vil du vara med när 
svenskt kött är som bäst, sök på @hkscanfoodservice

SVERIGES KÖTTIGASTE INSTAGRAM- 
KONTO @HKSCANFOODSERVICE

Pluma vac av Gårdsmärkt Rapsgris®

Art.nr 507438

Benfri karré av Gårdsmärkt Rapsgris®

Art.nr 407401 Källarrökt Baconsida från Russelbacka
Art.nr 676595

Nyhet

Mina grisar är min stolthet, och de ska må bra. Friska grisar betyder belåten
bonde, och vice versa. Därför har jag, tillsammans med Scan, valt ett speciellt

foder till mina grisar. Den gula blomman från min åker gör att grisarna blir
hälsosammare. Det syns på pälsen. Och du får saftigt kött av världsklass.

HKSCANFOODSERVICE.SE
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FÖR FLER NYHETER OCH INSPIRATION SE VÅR HEMSIDA: WWW.HKSCANFOODSERVICE.SE

SMAKEN 
AV SVERIGE
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Följ med Bonden, Styckaren och Lärlingen när  
deras smakfulla resa genom Sveriges öppna  
landskap fortsätter med ny mat, nya berättelser  
och nya upplevelser. Håll dig uppdaterad, du  
hittar filmerna på scan.se

Kom och besök oss i vår monter på Restarang-expo,  
Kistamässan i Stockholm. Vi ställer ut tillsammans  
med branschens ledande och lokala leverantörer.  
Träffa vår kunniga personal och fyll på med ny inspirationt  
och få ny och användbar kunskap. Vi ses 30 – 31 januari på 
Kistamässan!

Intresset för lamm ökar och allt fler väljer lamm när det finns 
på menyn. För att möta denna nyfikenhet lanserar vi snart 
ett utökat sortiment med flera härliga lammdetaljer.

NYFIKEN PÅ LAMM
Vår uppskattade kurs Grisakademien är laddad med 
matnyttig kunskap om världens finaste griskött. Prata 
med din säljare om du vill veta mer.

SVINBRA KURS OM GRIS


