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Grönt populärt initiativ på
ICA:s personalrestaurang
Trerätters à la carte
på sjukhus ökar aptiten
Ny restaurang med
fokus på hälsa

Världsmästare
på lunch!

NY TIDNING
om mat
och hälsa

LEDARE

80 000
måltider
varje dag
du håller just nu i det första numret av tidningen
Smaklig, en tidning som vänder sig till dig som matgäst och som ges ut av Fazer Food Services. Vi är
ett restaurangföretag som lagar cirka 80 000 måltider dagligen runt om i Sverige, till små och stora
kunder i privat och offentlig regi. Sammanlagt driver
vi cirka 220 restauranger på företag, skolor, universitet samt inom försvar, sjukvård och äldrevård.
I den här tidningen kommer du att kunna läsa
varierande inslag om vad som händer hos oss och
våra kunder, om mat, smak och trender, nyheter och
innovationer. Jag hoppas att du ska finna innehållet
intressant och givande.
som restaurangföretag har vi maten och
smaken i fokus och utgår ifrån de olika behov och
önskemål som våra gäster har. Detta oavsett om
vi lagar mat i en personalrestaurang, till barn i en
skola eller patienter på ett sjukhus. Vi är övertygande
om att bra mat gör gott för både kropp och själ,
och lägger stor energi på att ständigt utvecklas för
att skapa ännu bättre smakupplevelser för våra
gäster. Utveckling av recept och menyer, och ett
omsorgsfullt arbete för att köpa in de bästa råvarorna pågår ständigt. Vi har expertteam av kockar
som kvalitetssäkrar alla råvaror vi köper och jobbar
med att utveckla våra recept och tillagningsmetoder. Och till syvende och sist så har vi drygt 200
dedikerade kökschefer som med stort engagemang
lagar mat till många människor varje dag.
att skapa smakupplevelser som stannar kvar
hos gästerna är lika viktigt som att reducera det
avtryck som maten oundvikligen lämnar på vår jord.
Vi vet att maten står för en stor del av miljöpåverkan och vi gör vad vi kan för att minimera den. Fazer
Food Services vill vara en föregångare inom branschen genom att ständigt utveckla arbetet med vilken
mat vi serverar, hur den tillagas och vilka råvaror vi
köper. Våra restauranger är miljöcertifierade och
vi arbetar målmedvetet med att minska matsvinnet.
Andelen ekologiska produkter och miljömärkta
alternativ utökas ständigt i vårt sortiment.
Hoppas ni kommer att glädjas åt innehållet.
Joakim Nilsson, vd, Fazer Food Services Sverige
PS. Följ gärna vårt kocklag, Fazer Culinary Team,
på Instagram (@fazerculinaryteam) på deras väg
mot mat-OS 2016. De blev världsmästare i lunch
i Culinary World Cup 2014 och förbereder sig nu
inför mat-OS. DS.
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”

Upptäckten av en
ny maträtt gör mer
för människornas
lycka än upptäckten
av en ny stjärna.
jean anthelme brillatsavarin

1755–1826,

”smakens fysiologi”

VÄLKOMMEN

INNEHÅLL
Modern
restaurang
med fokus
på grönt

Trerätters
à la carte
på sjukhuset
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Världsmästare på lunch!

Lunchen är en snackis på ICA:s huvudkontor

Välkommen till Fazer Food Services!
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Fazer Food Services är ett familjeägt företag som arbetar med måltidstjänster.och driver omkring 1
200 restauranger totalt i Norden och Baltikum. Företaget är en del av Fazerkoncernen, som grundades i Finland redan 1891 av Karl Fazer.
Vi bistår våra små och stora kunder i privat och offentlig regi, exempelvis via effektiva personal
restauranger eller lunchrestauranger för allmänheten. Vi tillagar dessutom riktigt bra mat åt skolor, förskolor, Svenska Försvarsmakten samt restauranger inom vård- och äldreomsorgen. Våra restauranger
är miljöcertifierade och vi arbetar målmedvetet med miljöfrågor eftersom vi vet att maten står för en
stor del av miljöpåverkan.
Hos oss arbetar några av landets skickligaste kockar som alla strävar mot ett och samma mål – att
servera våra gäster nya smakupplevelser varje dag.
Läs mer på www.fazer.se.

Detta är Amica
Amica är en del av Fazer Food Services som är ett av Nordens ledande måltidsserviceföretag.
Vi lagar och serverar mat på våra egna restauranger men även på företag, skolor, förskolor, hög
skolor, sjukhus och inom äldreomsorg.
Vi strävar efter att laga all mat från grunden av färska råvaror och utan onödiga tillsatser. Vår egen
hälsopolicy Må Gott styr menyn – mer gröna smaker och fibrer, mindre salt och rätt fett i rätt mängd.
Vi strävar ständigt efter att öka mängden ekologiska varor och undviker t ex rödlistad fisk. Källsortering
är en självklarhet. Vi arbetar för att miljöcertifiera samtliga våra restauranger inom två år. I det arbetet
ingår att minska matsvinnet, att se över energiförbrukningen och att servera mer klimatsmart mat.
Namnet Amica kommer från de latinska orden Amicus som betyder vän, och Amicitia som betyder
vänskap.
Läs mer på www.amica.se.
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RESTAURANG & CAFÉ

Grön
innovation
öppen för alla

På Lindhagensgatan 126 i Stockholm har Fazer Food Services nyligen
öppnat en restaurang med ett modernt koncept. I en gemytlig lokal
med särskild cafédel, erbjuds gästerna en meny med tonvikt på
grönsaker som har smaksatts med omsorg och finess.
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RESTAURANG & CAFÉ

På Lindhagengatan 126 ska matgästerna alltid kunna välja mellan fem olika grönsaksalternativ, tre olika varmrätter och tre olika kolhydrattillbehör. Till varje måltid serveras även nybakat bröd.

Foto: Andreas Fredin
– Vi vill ta vårt miljö
ansvar och visa att det
går att göra riktigt här
liga maträtter av grön
saker som dessutom är
väldigt hälsosamma,
berättar Britten Viklund.
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Klockan har just passerat tolv och restaurangen på Lindhagensgatan 126 i Stockholm sjuder av liv. I ena änden av en 13
meter lång serveringsdisk, står två kockar
och serverar en kött-, en fisk- och en vegetarisk rätt invid den dignande grönsaksbuffén. I den öppna köksdelen ses restaurangens övriga personal vara i full gång
med matlagningen, för att kunna hålla
jämna steg med tillströmningen av nya gäster.

ligt försöker man köpa närproducerat –
för miljöns skull. Med bra råvaror har
kockarna de allra bästa förutsättningarna
att laga riktigt god mat.
– Tillgången på bra råvaror styr hur vi
utformar menyn. Vi är väldigt flexibla;
om vi exempelvis får tag på majskyckling
från någon närliggande leverantör, kan jag
lova att vi gör någon spännande kycklingrätt av den, förklarar Pierre.

Bra råvaror

Flera olika rätter och tillbehör

– Våra utbildade och erfarna kockar till
lagar maten precis innan den når gästerna,
för att kvaliteten på allt vi serverar ska vara
högsta tänkbara, berättar Pierre Rönnlund,
restaurangchef på Lindhagensgatan 126.
Kvalitetsarbetet genomsyras av ett hel
hetstänk och börjar redan i inköpsstadiet.
I möjligaste mån köper man säsongens eko
logiska grönsaker och så långt det är möj-

Restaurangen är öppen för alla och ligger i
stadsdelen Stadshagen, där många företag
är stationerade. Även om menyn ser olika
ut från dag till dag, genomsyras den av
ett grundkoncept som bygger på att mat
gästerna alltid ska kunna välja mellan fem
olika grönsaksalternativ, tre olika varmrätter
och tre olika kolhydrattillbehör. Till varje
måltid serveras även nybakat bröd.

För hälsans och miljöns skull
Lindhagensgatan är en konceptrestaurang
där man provar att erbjuda fler gröna alternativ på menyn. Restaurangen har en serveringsmodell där grönsakerna kommer
först och som uppmuntrar till att fylla
tallriken med grönt.
– Vi vill bidra till en ökad grönsaks
användning på bekostnad av animalier.
Vi vill ta vårt miljöansvar och visa att det
går att göra riktigt härliga maträtter av
grönsaker som dessutom är väldigt hälsosamma, berättar Britten Viklund, produktchef på Fazer Food Services.

Fantastiska smaker
Pierre Rönnlund menar att restaurangen
kännetecknas av fantastiska smaker och
läckra kreationer. Därigenom attraherar
man många gäster att pröva de gröna alternativen.

RESTAURANG & CAFÉ

Restaurangchef Pierre Rönnlund och köksmästare Urbano Elfström på den nya konceptrestaurangen på Lindhagensgatan 126.

– Vi bereder alltid grönsakerna med stor
omsorg och sätter lite ”piff” på dem för att
förhöja smakerna. Grönsaker är rena rama
delikatessen när de tillagas och serveras på
rätt sätt, säger han.

med mer avskilda delar och här finns såväl
barstolar som bänkar och mjuka soffor.
Tanken är att gästen ska finna en passande
plats i restaurangen, oberoende av sinnesstämning eller sällskap.

Sektioner med olika stil

Caféet omvandlas under dagen

God mat i all ära men upplevelsen förhöjs
ytterligare om maten avnjuts i en trevlig
miljö. I restaurangen har man skapat olika
sektioner med olika stil.
Mest iögonfallande är kanske Chef’s
table – ett kvadratiskt barbord med plats för
tolv personer och fri insyn i köket som ligger
precis intill. Här får man lite extra service
av serveringspersonalen, som berättar om
tanken bakom dagens meny och kanske
rentav bjuder på en liten för- eller efterrätt.
I de andra delarna av restaurangen är
det mer traditionell bordssittning med vitt
skilda inriktningar. Här mixas öppna ytor

I en avskild del av lokalen finns även ett
litet café som på flera sätt kompletterar
restaurangen.
– Vårt café är lite speciellt eftersom vi
”omvandlar” det tre gånger per dag. Under
morgontimmarna serverar vi kompletta
frukostar, till lunchen sallader och på efter
middagen blir det ett mer traditionellt café
där man kan stanna till och fika eller köpa
med sig en enklare middag hem.
– Eftersom vi har wifi och massor av eluttag i restaurangen uppmuntrar vi även
våra cafégäster att sitta i restaurangdelen
och jobba eller ha möten, berättar Pierre.

Grönsakerna kommer först och gästerna uppmuntras att fylla tallriken med grönt.

”Nudging, en ny trend som innebär
att utan pekpinnar uppmuntra till
att välja att äta mer grönt.”
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Vi är en rikstäckande leverantör med lokal anknytning
Vi samarbetar med regionala producenter över hela landet och har
ett stort sortiment av både småskaligt och ekologiskt producerade
råvaror. Under namnet Smakriket hittar du närproducerade varor
från olika delar av Sverige, med fokus på ursprung, smakupplevelse
och hög kvalitet.
www.gronsakshallen.se
www.smakriket.se

Fazer Food Services
samarbetar med Tingstad
En helhetsleverantör av förbrukningsmaterial...

...med ett
av Sveriges
bredaste
sortiment!
E-HANDEL / HEMSIDA: WWW.TINGSTAD.SE | TFN: +46 (0)31-707 20 00
Annons Fazer Food Services #3 RS 20151026.indd 1
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SMAKUPLLEVELSER

Världsmästare
på lunch

En av Fazer Food Services hjärtefrågor är att bjuda sina gäster på smakupplevelser varje dag. Via två olika team som arbetar professionellt med smaker
och menyutveckling samt nyckelregeln ”100 smakskedar”, är man otroligt
smaksäkra och bäst i världen på lunch.
– Vi vill att våra gäster ska känna att vi har
lagt ner hela vår själ i matlagningen; att
maten på tallriken är resultatet av det minutiösa arbete vi har lagt ner, berättar
Juanita Conway, menyutvecklingschef på
Fazer Food Services och ansvarig för Meny
gruppen.
– Vi vill att våra gäster
ska känna att vi har
lagt ner hela vår själ i
matlagningen, säger
Juanita Conway.

Team ger nya smakupplevelser
Arbetet med menyerna sköter Juanita i
samarbete med Menygruppen och Fazer
Culinary Professionals – ett team bestående
av 12 kockar som tillhör de mest engagerade
och skickligaste inom företaget. Tillsammans
arbetar man med att utveckla menyer,
måltidskoncept, kvalitetssäkra råvaror och
coacha medarbetare med målet att ge mat
gästerna nya smakupplevelser varje dag.

Rena smaker

– Kockarna har smakat
på sina egna och var
andras produkter så
omsorgsfullt att 100
skedar är nedsmutsade
innan vi serverar maten
till gästerna, berättar
Patrik Strömberg.

– Smakerna ska kännas rena och maträtterna ska vara välkomponerade och rätt
avvägda. Vi vill även att våra gäster ska
känna att smakerna är inspirerade av den
aktuella tiden på året, så vi använder oss
mycket av säsongernas skörd. Sen är begreppet smak väldigt brett så vi lägger även
stor vikt vid konsistens, mixen av varmt
och kallt samt mjukt och krispigt i mål
tiderna, berättar Juanita.

100 ”smakskedar”
Även om Fazer Culinary Professionals lägger grunden för de läckra maträtterna, är
det minst lika viktigt att maten tillagas
med största omsorg – på varje restaurang.
Av den anledningen huserar utbildade

Fazer Culinary Team vann klassen för storkök under VM för kocklandslag i Luxemburg. I laget ingick Daniel
Sparrfeldt, Anna Lövgren, Joachim Mueller (lagkapten), Niclas Melin, Niklas Edgren och Mikael Börjesson
samt coachen Kurt Weid.

kockar med ett genuint intresse för mat på
våra restauranger, plus att man använder
sig av nyckelregeln 100 ”smakskedar” i
matlagningen.
– 100 smakskedar innebär att kockarna
har smakat på sina egna och varandras
produkter så omsorgsfullt att 100 skedar
är nedsmutsade innan vi serverar maten
till gästerna. Det i kombination med vårt
stora kunnande gör oss otroligt smaksäkra,
berättar Patrik Strömberg, köksmästare på
ICA HK Solna personalrestaurang.

VM- och OS-guld
Patrik Strömberg är en av de sex kockarna
i Fazer Culinary Team – ett lag som tävlar
i matlagning. Bland många av de framstå-

ende placeringarna finns ett OS-guld 2012
samt ett VM-guld i storköksklassen 2014.
– Lagens uppgift var att laga lunch till
150 personer med begränsad budget. Menyn
skulle bestå av soppa, två varmrätter, sallad
och bröd. Vår meny blev mest uppskattad
och vi knep därmed VM-guldet. Det faktum att alla sex kockar dagligen arbetar på
våra restauranger, tycker jag säger en del
om hur hög klass restaurangerna håller,
säger Patrik Strömberg.

Följ oss på
@fazerculinaryteam
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SJUKHUSRESTAURANG

Trerätters
à la carte
på sjukhuset

Fazer Food Services levererar mat till ett tiotal sjukhus runtom i landet. Eftersom
maten spelar en betydande roll i läkningsprocessen för många patienter, samarbetar
kockar och dietister för att kunna servera näringsriktig kost med god smak.
God och näringsriktig kost är kanske viktigare på
sjukhus än någon annanstans. Inte nog med att
kostens kvalitet och sammansättning kan påverka
patienternas sjukdomstillstånd; de är också helt
beroende av sjukhusmaten eftersom de uteslutande
äter på sjukhuset.
– Maten är en väldigt viktig del i behandlingen
för de flesta sjukdomstillstånd. Vissa sjukdomar kan
även orsaka försämrad aptit och ett ökat näringsbehov, så då är det otroligt viktigt att portionerna
ser inbjudande ut, är väl sammansatta och smakar
gott. Vi försöker alltid utforma menyerna så att
de innehåller flera alternativ där alla kan hitta sin
favorit, förklarar Therése Mattsson Nilsson, dietist
och menyutvecklare på Fazer Food Services.

Trerätters ökar aptiten
De allra sjukaste patienterna, med dålig eller ingen
aptit, har tidigare serverats mindre portioner som
har varit energi- och proteinberikade. På senare tid
har Amica tagit ett nytt grepp, där man istället
serverar förrätt, varmrätt och efterrätt på några av
sjukhusen. Therése Mattsson Nilsson menar att
mycket forskning tyder på trerätters är den bästa
metoden att få patienter att äta mer.
– När man inte har lust att äta överhuvudtaget
är det oftast lättare att smaka lite på olika sorts
rätter, än att enbart försöka tvinga i sig varmrätten.
Desserten är oftast det som är lättast för patienterna att äta, berättar hon.

Vanlig husmanskost
Hur läggs då menyn upp för att den både ska tilltala så många av patienterna som möjligt och
hjälpa optimalt i läkningsprocessen?
Efter en bedömning av patienternas närings
behov sammansätter man dagligen flera olika
måltider med stor variation på livsmedlen. Det
finns alltid minst två varmrätter att välja emellan
och som tillbehör erbjuds alltid kokt potatis,
potatismos, ris, pasta och sallad.
– Det ska vara maträtter som tilltalar den som
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Patienterna uppskattar vanlig husmanskost som köttbullar och potatis eller spaghetti och köttfärsås mest.

är sjuk. Oftast vill patienterna inte ha ”spektakulära” rätter; mest uppskattat är oftast vanlig husmanskost som exempelvis köttbullar och potatis,
spaghetti och köttfärsås med mera, säger Therése.
På ett par sjukhus har Fazer Food Services även
kompletterat lunchalternativen med några stående à
la carte-rätter som patienterna alltid kan välja bland.

– Det brukar vara ett soppalternativ, någon lite
”finare” rätt och så några klassiska alternativ så
som exempelvis pannkakor med sylt och grädde
eller kalops med kokt potatis. Poängen är att
patienterna alltid ska hitta ett alternativ som passar,
även om de inte tilltalas av den aktuella menyn
för dagen, berättar Therése.

SJUKHUSRESTAURANG

”

Vi försöker alltid
utforma menyerna
så att de innehåller
flera alternativ
där alla kan hitta
sin favorit.
therése mattsson
nilsson, dietist

Theréses snabba
hälsotips på sid 13
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Ecolab är världens
ledande hygienföretag och
stolt leverantör till Fazer
foodservices.

GARANTERAT RENT
Ecolab AB • Tel 08-603 22 00 • Kundservice tel 0202-220 230 • www.ecolab.se

Stolt samarbetspartner
med Fazer
Skånemejerier har rötterna förankrade i matlandskapet Skåne.
Vi är bärare av stolta mattraditioner och genuint mathantverk,
där de goda råvarorna står i centrum.
Ost till ostbrickan eller till matlagning, vi har hela bredden.
Extra stolta är vi över Skånemejeriers egna ostar från ysteriet i
Kristianstad. Till exempel Allerums långlagrade klassiska ostar;
Präst, Herrgård, Grevé och Svecia – alltid med lite större smak.
Vi kan också erbjuda Sveriges bredaste sortiment av kvalitetsostar från hela Europa med starka varumärken som President
och Galbani.
Vårt eget varumärke Skånemejerier rymmer ett brett urval av
klassiska mejeriprodukter i förpackningar som täcker alla typer
av kök. Vårt ekologiska varumärke Hjordnära med sortiment
som omfattar olika ostar, mjölk med olika fetthalt samt
filmjölk och yoghurt i en rad olika smaker. Andra starka varumärken är Bravo, Lindahls och Ljuva, alla med en självklar roll i
det professionella köket.

HÄLSA

Så enkelt
förbättrar
du din hälsa
Naturens su

Therése Mattsson Nilsson, dietist och meny-utvecklare
på Fazer Food Services, ger här fem snabba och enkla
hälsotips som du kan använda i din vardag.

perföda!

1. VÄLJ RÄTT
Ät mer av fisk och grönsaker. Koka grönsakerna hastigt precis före servering; när tuggmotståndet
bevaras behåller grönsakerna mycket av vitaminerna. Tänk på att alltid servera både varma och
kalla grönsaker till maten, exempelvis lättkokt broccoli och en krispig vitkåls- och morotssallad.

NYHET 2016

2. NÄRINGSBOMBA MATEN
Strö några pumpakärnor eller solroskärnor på salladen eller frukostyoghurten. Pumpakärnor är
rika på zink (bra för immunförsvaret) samt E-vitamin som skyddar vävnaderna i kroppen. Solroskärnor innehåller bland annat folat som behövs för cellens ämnesomsättning och bildandet
av röda blodkroppar. Rosta gärna fröna – då blir de extra smakrika.

Unna dig lite mörk
choklad ibland

3. UPP OCH HOPPA
Ägna dig gärna åt pulshöjande aktiviteter under 20–30 minuter några dagar i veckan
– i synnerhet om du har ett stillasittande yrke. Tänk på att trädgårdsarbete, friluftsliv, cykling med mera är lika effektiv träning som något annat, bara pulsen och
andningen tilltar. Unna dig även korta pauser (”bensträckare”) på jobbet om du
sitter mycket ner.
4. BLÅBÄRSBOOSTA
Blåbär är naturens superföda som gör gott för både kropp och knopp.
Ett härligt sätt att avnjuta bären är att göra en smoothie med blåbäroch kardemummasmak.
Så här gör du: Mixa 300 gram frysta blåbär, 1 banan, 1 kryddmått
malen kardemumma, 2 matskedar honung och 4 deciliter naturell
yoghurt. Servera direkt i ditt favoritglas!
5. HITTA BALANSEN
Hälsa handlar mycket om balans, där en viktig del kan vara att unna sig
något ibland. Varför inte runda av kvällspromenaden med att sjunka ner i
favoritfåtöljen med en kopp te eller kaffe och avnjuta lite mörk choklad till
den varma drycken? Mysigt, avkopplande och gott!

När tuggmotståndet beva
ras behåller grönsakerna
mycket av vitaminerna.

Tänk på att
trädgårdsarbete,
friluftsliv, cykling
med mera är
lika effektiv trä
ning som något
annat, bara
pulsen och and
ningen tilltar.

SMAKLIG | 13

SMÅTT & GOTT

Fazer Food Services
tre övergripande
miljömål
Öka andelen ekologiska inköp
– målet för 2015 är 16 %
Öka andelen vegetabilier
med 3 % per år
Minska matsvinnet
till max 3 %

Endast ekologiska citroner
Fazer Food Services använder bara citroner från vår
producent Matias Florens i Malaga (Spanien). Han är
fjärde generations citronodlare och som brinner för
ekologisk odling.

Ett fåtal utvalda leverantörer
För att i högsta grad kunna påverka och kontrollera pris, kvalitet,
krav och transporter så har Fazer Food Services under senare år
minskat antalet leverantörer och fördjupat samarbetet med ett fåtal
av leverantörerna.

”Att äta grönt är inte
bra enbart för hälsan,
utan också for planeten.”

Broccoliburgare med chipotle och coleslaw
Smakrika burgare med lite sting ifrån den rökta chipotle chilin. Chipotlepasta hittar du
på tex-mex-hyllan. Den som vill ha en ordentlig portion serverar potatisklyftor till.
Gör så här
1. Skär av broccolibuketterna. Spara stjälkarna till coleslawen.
2. Koka buketterna mjuka ca 3 minuter i saltat vatten. Häll av dem i en sil
och pressa ur allt vatten. Torka dem gärna med en ren handduk.
3. Spola av bönorna i kallt vatten, låt dem rinna av.
4. Vispa upp ägget i en bunke, rör ner mjölet, chipotlepastan, salt och broccolin. Mixa smeten lätt med en stavmixer eller i en blender. Låt gärna
några av broccolibitarna vara hela. Rör ner majskornen. Om smeten är
lös kan du tillsätta mer bovetemjöl. Låt smeten stå minst 10 min.

Ingredienser (4-6 personer)
BURGARE
2
broccolihuvuden
1st
tetra blandade bönor
(370 g)
1st
ägg
2dl
mandelmjöl
ca 3msk bovetemjöl
1,5msk
chipotlepasta
1tsk
salt
1dl
majskorn, avrunna
4 msk
sesamfrön
olja till stekning
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COLESLAW
broccolistjälkarna
1
stor morot
1st
bit vitkål, ca 300 g
1dl
yoghurt 10 %
1,5dl
majonnäs
0,5tsk
salt
TILL SERVERING:
Sallad, skivad tomat och rödlök,
fetaost och hamburgerbröd

5. Gör under tiden colelslawen. Skala och riv broccolistjälkarna grovt. Blanda
broccolin med salt och låt dra ca 15 min. Pressa ut vätskan med händerna
eller genom en finmaskig sil. Skala och riv moroten grovt och strimla kålen
fint.Blanda samman yoghurt och majonnäs och blanda med grönsakerna.
Smaka av med salt. Ställ kallt.
6. Forma smeten till 8 st grönsaksbiffar. Vänd dem i sesamfrön. Stek burgarna frasiga i olja 2-3 minuter per sida. Platta till dem med stekspaden i stekpannan så att de blir ganska tunna.
7. Servera med sallad, tomat, lök och fetaost mellan hamburgerbröden.
TIPS: Det går utmärkt att förbereda smeten dagen innan och förvara den
plastad i kylen.

SMÅTT & GOTT

Proffskockar bedömer råvarorna
Alla råvaror testas av Fazer Food Services främsta kockar, Fazer Culinary Professionals, som
bedömer kvalitet och smakegenskaper. Godkända produkter ingår sedan i beställningssortimentet i alla restauranger ochi recepten i vår gemensamma kokbok. Restaurangerna
har möjligheten att sätta sina egna menyer och tar stöd i kokboken och beställer råvaror
från det gemensamma beställningssortimentet.

Vietnamesisk
citrongräskyckling
Ljuvliga asiatiska smaker där citrongräs och öl sätter smak på kycklingen.
Lite krispiga örter och ett nötigt ris
gör rätten komplett. Erbjud chilin
valfritt vid sidan av eller stek samtidigt som vitlöken.
Ingredienser (4 personer)

1/3
1/4

2st
2st
3st
560g
2msk
1msk
1msk
1msk
1dl

av all mat som produceras
i världen slängs.
av maten som slängs i USA och Europa
räcker till att mätta 1 miljard människor.

Så kan vi minska matsvinnet
De största utmaningarna enligt kockarna för att minska matsvinnet
1. Laga rätt mängd mat
2. Förmå gästerna att slänga mindre mat
3. Använda alla råvaror t ex utnyttja råvaror som blir över nästa dag
4. Ställa fram rätt mängd mat på buffén
5. Använda råvaror innan sista förbrukningsdag

Resultatet av Fazer Food
Services inköpsarbete
• Ökat andelen ekologiska varor från 7 % till 16 % under
perioden 2012-2015
• Minskat utsläppen från transporter med 23 % på 3 år
• Ökat andelen MSC-märkt fisk till 56 % på 3 år

RIS
3dl
3msk
1st

vitlöksklyftor
citrongrässtjälkar
salladslökar
strimlat kycklingkött, gärna lårfilé
ljus japansk soja
socker
fisksås
färskpressad limesaft
ljus öl
svartpeppar
oilja till stekning
jasminris
torrostade jordnötter
stor rödlök

Till servering:
Färska örter, t.ex. koriander och thaibasilika, gröna primörblad,
böngroddar, finhackad färsk chili och limeklyftor.

Gör så här
1. Koka riset enligt anvisning på förpackningen.
2. Hacka jordnötterna och blanda med sesamfröna. Blanda
med riset.
3. Skala och skiva vitlöken tunt. Ta bort det yttersta skalet på
citrongräset och finhacka resten. Strimla salladslöken.
4. Stek vitlöken mjuk i lite olja, tillsätt citrongräset och stek ca
2 min till. Lyft upp vitlök och citrongräs ur pannan och ställ
åt sidan.
5. Tillsätt mer olja i pannan och stek kycklingen färdig på hög
värme ca 5 min.
6. Lägg ner salladslöken, vitlöken och citrongräset. Tillsätt soja,
socker, fisksås, limesaft och öl. Smaka av med peppar.
7. Servera med riset och sallad blandad med böngroddar och
örter samt chili och limeklyftor.
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PERSONALRESTAURANG

Camilla Thyberg, ICA:

”Lunchen har blivit
en riktig snackis”
På ICA:s huvudkontor i Solna driver Fazer Food Services personalrestaurangen
sedan nio år tillbaka. Med en varierad meny, spännande smaker och massor av
grönsaker är lunchen ett hett samtalsämne bland personalen.
I en reslig byggnad med en knallröd ICA-logotyp
på taket, arbetar omkring 1 000 tjänstemän för
ICA Sverige AB. Det ståtliga huvudkontoret är
stationerat i Solna och på de drygt 17 000 kvadrat
metrarna återfinns bland annat företagets kontor
och mötesrum, en röd soffa med en sittdel utformad likt ICA-logotypens klassiska C, en jättelik
mjölkförpackning – och en personalrestaurang.

Flera personalrestauranger
– Fazer Food Services driver flera av ICA:s personal
restauranger, bland annat den på huvudkontoret.
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Vi samarbetar mycket med dem kring olika matoch hälsotrender och de är både lyhörda och mycket
lösningsfokuserade, berömmer Camilla Thyberg,
avtalsansvarig gentemot Fazer Food Services.
I likhet med många andra restauranger i Fazer
Food Services regi, bygger lunchkonceptet på att
servera mat som lagas från grunden med genuina
smaker. Till de tre varmrätterna serveras dagligen
flera olika grönsaksalternativ.

Mat från grunden
– Vi som jobbar här är otroligt matintresserade

och många har tidigare arbetat på riktigt bra krogar i Stockholm. Vi gör allt från grunden och til�lagar maten precis innan vi serverar gästerna. Vårt
arbetssätt är precis som på en ”riktig” à la carterestaurang, med den skillnaden att vi storsatsar
på att erbjuda riktigt läckra grönsaksrätter så att
gästerna kan minska andelen kött på tallriken,
förklarar Patrik Strömberg, köksmästare på ICA
HK Solna personalrestaurang.
Det gröna initiativet är ett välkommet inslag
hos ICA, eftersom utbudet i företagets butiker
ständigt utökas med mer hälsosamma alternativ

PERSONALRESTAURANG

Camilla Thyberg

och personalen på olika sätt uppmuntras till att
motionera och äta rätt.

Nyfikna på menyn
Personalrestaurangen har minst sagt blivit en succé
och dagens meny, som publiceras på ICA:s intranät,
är ett hett samtalsämne bland personalen.
– Lunchen har blivit en riktig ”snackis” bland
personalen, man är väldigt nyfikna på vad som serveras
varje dag. Menyn varierar alltid från dag till dag och
inom restaurangen finns ett ”tänk” kring mat som
känns nytt och fräscht, säger Camilla Thyberg.

”Säsongsgrönsaker innehåller rikligt
med näringsämnen, vitaminer, mineraler
och fibrer – samtidigt som de gör gott
för midjemåttet.”
SMAKLIG | 17

Åtta skäl att välja oss
... är Sveriges ledande
grossistföretag inom
fisk och skaldjur.

Vi erbjuder:
Ett komplett sortiment med över 700 artiklar i lager
Egen produktion av gratänger, soppor m.m.
Snabbleverans med obruten kylkedja • Experthjälp
Menyförslag som utarbetas i vårt eget provkök

Välkomna!

Ring oss för mer information!
Tel. 031-775 65 75 • E-post: info@fiskidag.se

Vi på Fazer Food Services är passionerat fokuserade på mat och siktar alltid på att laga mat i
världsklass. det finns fler anledningar att välja oss:
1. God mat. Hos oss arbetar bland andra regerande världsmästarna
i lunch, Årets Skolkock 2013 och Årets Kock 2010.
2. Vi kan mat. Vi serverar cirka 80 000 portioner. Varje dag.
3. Stor kunskap. Vi har samlat ett kompetent gäng hos oss, och vet
vad dina medarbetare vill ha på tallriken och vad dina elever, patienter,
äldre eller studenter behöver för att lära och växa.
4. Stabilitet. Vi är en pålitlig partner med lång erfarenhet i branschen.
5. Personlig service. Bra service är en självklarhet i alla våra restauranger
och kundrelationer.
6. Dina behov i fokus. Vi skräddarsyr måltidslösningen efter just era behov.
7. Miljöansvar. Att minska miljöbelastningen är viktigt för oss. Mindre matsvinn och mer ekologiskt är två exempel på våra fokusområden.
8. Mat och dryck dygnet runt. Med oss som partner
får du all mat på ett bräde – behöver ni representation, catering eller kaffemaskiner? Vi finns alltid här
för dig.

Tel: 08-447 50 60 • Fax: 08-447 50 69
E-post: info@kvalitetsﬁsk.se
www.kvalitetsﬁsk.se

www.dafgardgrossisten.se
Ordertelefon: 020 – 30 10 20 | Fax: 0510 – 846 45 | mail: sales@dafgard.se
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FAZER FOOD SERVICES

Måltidstjänster med
smak och hälsa i fokus
Fazer Food Services är en del av Fazerkoncernen och arbetar med måltidstjänster, främst under varumärket
Amica.
Restaurangerna är miljöcertifierade med ambitionen att i möjligaste mån använda produkter som är
ekologiska, närproducerade och miljömärkta. Menyerna är säsongsanpassade och på samtliga restauranger
serveras flera olika grönsaksalternativ.

Mer frukt och grönt
– Vår strävan är att gästerna ska äta mer grönsaker
och mindre kött, så i våra restauranger satsar vi stort
på att erbjuda läckra grönsaks- och fruktalternativ
som lockar gästerna till att fylla tallriken med en stor
del vegetarisk kost, berättar Morgan Christoffersson,
kommersiell direktör på Fazer Food Services.

1200 restauranger
Fazer Food Services driver 1 200 restauranger i Norden
och Baltikum och serverar dagligen omkring 360 000
måltider. Inom företaget finns även tävlingsteamet
Fazer Culinary Team, som med stor framgång deltar i
internationella matlagningstävlingar, samt utvecklingsteamet Fazer Culinary Professionals som arbetar
med att skapa nya recept, kvalitetssäkra sortimentet
och inspirera övriga medarbetare.

Vi kan hjälpa dig med
• Personalrestaurang
• Skolrestaurang
• Sjukhus
• Senior/omsorg
• Militär

• Kaffeautomater,
vattenmaskiner och
varuautomater
• Catering och
evenemang

Morgan Christoffersson, kommersiell direktör på Fazer Food Services.

Smak och mat, inget annat
Vi på Fazer Food Services fokuserar på mat och dryck i alla dess former i både
privat och offentlig regi. Det kan handla om effektiva personalrestauranger eller
lunchrestauranger för allmänheten. Vi tillagar även riktigt bra mat till skolor, försvaret
och omsorgen.
Hos oss kan du även få hjälp inom flera viktiga områden såsom frukost, lunch, café,
kiosk, konferens, representation och evenemang, catering och varuautomater. Vi på
Fazer Food Services erbjuder ät- och drickbart, dygnet runt. På www.fazer.se och
www.amica.se kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda för just dig.

”Vad kan
vi göra
för dig?”
Jakob Selin
försäljningsdirektör

Du är alltid välkommen att kontakta vår försäljningsdirektör
Jakob Selin med frågor om våra tjänster eller andra funderingar.
Telefon 08-470 72 43 eller via mejl jakob.selin@fazer.com
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VINJETT

Arla firar 100 år!
I år är det hundra år sedan några kloka
svenska mjölkbönder gick samman för att
sälja sin mjölk. På Hotell Kronprinsen i
Stockholm lades 1915 grunden till det som
kom att bli kooperativet Arla, som idag är
både lokalt och globalt. Fortfarande med
bönder som ägare. Fortfarande med samma
syfte som för 100 år sedan, att sälja mjölken
och ge tillbaka förtjänsten till bönderna.

uläraste
et pop
varit d dan 1915.
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Mejeriet på Dalagatan i Stockholm
stod klart 1921, och var verksamt
i drygt 60 år.

Förpackningen har varierat,
innehållet har varit detsamma.
Den här kom 1958.

För oss på Arla är mjölken en gåva från
naturen som vi är väldigt rädda om.
Under åren som gått har vi utvecklat
många naturligt goda och nyttiga
mejerivaror som blivit en självklar del
av dagens alla måltider. Vi jobbar hårt
för att göra vägen till Sveriges matbord
så god som möjligt och det är vi extra stolta
över. Det är självklart för oss att visa omtanke
om både djur och natur. Svenska kor får beta
gräs i öppna landskap och varje gång du väljer
Arla, så gör du något bra för en Arlabonde
nära dig. För visste du att sju av tio svenskar
har en Arlagård som sin närmaste mjölkgård?
Eller att vi är världens största producent av
ekologiska mejeriprodukter? På arla.se kan du
läsa mer om vår 100-åriga historia,
våra ägare mjölkbönderna, våra
produkter och dessutom ta
del av matinspiration och
mycket mer.

Nu höjer vi mjölkglaset och
skålar för ett helt sekel
tillsammans. Vi ser fram
emot minst hundra år till.

Yoggi® lanserades 1971
och Crème Fraiche 1982.

Den randiga förpackningen
kom 1992.

1915

2015

Katarina på
Källsby
gård, en av
3 385
Arlabönder.

Ekomjölken såg dagens
ljus 1991 och är idag
populärare än någonsin.

ck.
en spor tdry
Naturens eg

Arla Köket®,
provlagad matinspiration.

Elin Rydströ
m på Lovön,
en av 396 Ar
labönder
i Mälardalen.

Jordgubbsfilen
revolutionerade
mejerihyllan 1997.

Supermode
llen Emma
lanserar
minimjölk
som ett su
perfood 1
990.

Så 80-tal.

