
TIPS & JULENS NYHETER 2017

LÅT JULEN
SMAKA!



Ska ett julbord vara klassiskt, exotiskt, nytänkande 
eller smaka precis som det du åt när du växte upp? 
Oavsett, är ett tips att servera julbordet som små 
munsbitar. Det ser både gott och aptitligt ut och är 
bra för din ekonomi och miljön då det blir mindre 
svinn. Här kommer en skvätt inspiration och en 
nypa möjligheter att skapa extra god julmat. 

Låt julen smaka!

Årets julbord.

DELI KALVSYLTA  
Art.nr 641497

JULSKINKA  
FÄRDIGKOKT 

Svensk Rapsgris®,  
Art.nr 682893

FLÄTAD  
PRINSKORV  
Art.nr 607295

SMÅLÄNDSK  
LÖKKORV  

Art.nr 631290



Småvarmt  
med hög kvalitet!
•  Se till att själva grunden på julbordet består av riktigt  
 goda och högkvalitativa produkter.

•   Våra svenska gårdsköttbullar med extra hög kötthalt och  
 prinskorvar har en fantastisk smak och riktigt fin konsistens.

Tumma  
inte på  

traditionen

LEVERPASTEJ  
EKOLOGISK 

Art.nr 645846

KÖTTBULLAR  
EKOLOGISK 13 G,  

Art.nr 299071 

PRINSKORV OFLÄTAD 
Art.nr 604195

PRINSKORV  
NATURSKINN 
Art.nr 604195

KÖTTBULLE 20 G,  
Art.nr 299081

REVBENSSPJÄLL  
UTAN BRÖSTBEN 

KNÄCKTA  
Art.nr 517811



Favoritdetaljen  
rökta revben.
•  Alspånsrökta tjocka kamben med fantastisk smak.

•  Sous vide – Möra och saftiga. Perfekt tillagade och färdiga 
att bara pensla på din favoritglaze och få rätt julsmak.

•  Tips! Trimma kambenen till små Tomahawks för att ge  
en modern och spännande touch till julbordet.

• Nu lanserar vi Gårdsmärkt Rapsgris!

•  Svensk Rapsgris® ger den perfekta balansen. 
av mörhet, saftighet, färg, doft och smak.

• Säkraste kortet om du vill servera godaste julskinkan.

JULSKINKA 
Svensk Rapsgris®

Art.nr 682893

Satsa på Sveriges 
godaste julskinka!

ALSPÅNSRÖKTA  
KAMBEN

Art.nr 720395



Grunden för det lyckade julbordet.

HEL ROSTBIFF
Sous vide.

Artnr: 724793

TJOCKA 
REVBENSSPJÄLL

Sous vide.
Artnr: 723793

NÖTFÄRS
10% 4 x 2,5  kg.
Artnr: 425790

SMÅLÄNDSK LÖKKORV
Ca 1400 g x 5.

Artnr: 631290

JULSKINKA 
FÄRDIGKOKT

Utan nät 
Svensk Rapsgris®.

Artnr: 682893

FLÄSKSIDA 
Delad sida 

Svensk Rapsgris®. 
Artnr: 407451

JULSKINKA 
FÄRDIGSKIVAD

Usv kokt skinka 
Piggham 1800 g x 3.

Artnr: 680595

RÖKTA REVBEN 
Sous vide 

Artnr: 720395

BLANDFÄRS 50/50 
15 % 4 x 2,5 kg.
Artnr: 426193

JULSKINKA 
FÄRDIGKOKT

Utan nät 
Piggham.

Artnr: 680095

REVBENSSPJÄLL
Utan bröstben, 

knäckta.
Artnr: 517811

HEL OXBRINGA
Sous vide.

Artnr: 722895

LÄCKÖKORV
Ca 1400 g x 5.

Artnr: 632090

DELI KALVSYLTA
1000 g x 8.

Artnr: 641497

LEVERPASTEJ 
UGNSBAKAD

Ugnsbakad ca 1000gx6.
Artnr: 644297

JULKORV KOKT
800 g x12.

Artnr: 647495

PRINSKORV
Flätad 1000 g x 8.
Artnr: 607295

PRINSKORV
O� ätad 2 kg x 3.
Artnr: 604195

PRINSKORV

JULSKINKA 
FÄRDIGSKIVAD

Färdigskivad 
Svensk Rapsgris®.

Artnr: 684093

KAMBEN 
Svensk Rapsgris®.

Artnr: 507426

NÖTKÖTTBULLAR
 12 g.

Artnr: 299063

SVENSK 
GÅRDSKÖTTBULLE 

2000 g x 2.
Artnr: 299066

SMÅKÖTTBULLAR
8g stekta.

Artnr: 299080

LEVERPASTEJ
SKIVBAR

Skivbar 1000 g  x 10.
Artnr: 643693

SMÅKÖTTBULLAR

Nu 
gårdsmärkt!

KAMBEN 



Tips! 
Får du kött över, repa av 
från benen och blanda 

med smörstekt svamp och 
gruyère ost och servera 
som kroketter i baren 

eller som tillbehör.

Tips!
Share food – servera 
julbordets klassiska 
turer i små bitar på 
ett gemensamt fat.

Ingefära, mört och saftigt fl äskkött, 
grönkål och lagrad svensk ost hör 
hemma i juletid. Här har vi valt 
att servera den ingefärsglaserade 
fl äsksidan med en mild och hälsosam 
kålbuljong med smak av äpple.



Du vinner på 
små portioner!
•  Mindre svinn. När du serverar mindre portioner minskar du risken 

för att gästerna tar till sig mer än de orkaräta upp.

•  Bättre marginaler. Du ökar marginalerna och skapar bättre 
lönsamhet för din restaurang genom mer exakt portions kalkylering 
och mindre svinn. 

•  Gästerna provar fl er smaker. Genom att bjuda på julens klassiska 
smaker i små portioner så är chansen stor att gästen vill och orkar 
prova fl era rätter istället för några få större portioner. Det ger en 
större spridning av råvaror och blir därmed enklare att planera.

•  Ökad matsäkerhet. Förutom att mindre anrättningar som serveras 
som buffé skapar en känsla av ett lite lättare och elegantare julbord, 
så får man en ökad omsättning på buffébordet. Då blir det ingen mat 
som ligger framme för länge vilket ökar matsäkerheten.

En klassisk tarte med ost, pepparrot 
och lök i kryddpepparbuljong toppas 
med fi na skivor av den alpånsrökta 
bringan. Som sällskap fi nns olika 
texturer av äpple och nyriven 
pepparrot. 

Flexibel rätt som passar lika fi nt 
på den större buffén.

Tips! 
Får ni några skivor över, 

sätt ihop en Reuben Sandwich 
med surkål, dijonsenap, 
lagrad ost och lite salt-
gurka till barmenyn.



Tips! 
Blir det kött över, sätt ihop 

en slider till barmenyn med 
julvört, senap, krispig kål-

sallad samt äppelmos.

Istället för klassiska canapéer har 
vi helbakad rotselleri penslad med 
brynt smör, toppad med rostbiff, 
friterad jordärtskocka samt grillat 
päron och härliga valnötter. 
En variant på den klassiska 
waldorfsalladens garnityr. Tips för ett 

lyckat julbord:
•  Förankra menyerna i traditionen men var även lyhörd 

för att plocka in mer grönt på julbordet.

•  Om gästen inte orkar äta upp, erbjud en doggybag. 
Då minimerar man klimatpåverkan och förtydligar 
restaurangens ambition.

•  Erbjud gärna ett mindre antal rätter från de klassiska 
turerna för att klara av logistik och hålla en bra kvalité 
genom alla rätter.

• Synliggör allergenerna på skyltar för att underlätta 
 och förtydliga för gästen.

• Skapa storytelling kring råvarorna, deras svenska 
 ursprung och traditioner.



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 
OCH MATRELATERADE FRÅGOR:

020-59 59 77, matforum@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 

Michael Bengtsson, 08-725 80 10
michael.bengtsson@hkscan.com

Fredrik Lindblom, 08-725 80 13
fredrik.lindblom@hkscan.com

Jan Rosin, 0511-253 17
jan.rosin@hkscan.com

Thomas Hennies, 08-725 83 75
thomas.hennies@hkscan.com

SÄLJKÅRSCHEF

Fredrik Svärd, 08-600 67 56
fredrik.svard@hkscan.com

Cecilia Wasteson, 013-23 45 73
cecilia.wasteson@hkscan.com

HKSCANFOODSERVICE.SE

Anders Setterberg, 013-23 47 60
anders.setterberg@hkscan.com


