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varmt välkommen till ett nytt nummer av tid
ningen Smaklig. Sedan den förra tidningen gavs ut 
i våras, har vi fått uppleva en sommar och en höst 
fyllda av spännande händelser och utmaningar. 

Först och främst: det är med glädje och stolt  het 
jag har äran att berätta att Fazer Culinary Team 
Finland tog guld och Fazer Culinary Team Sweden 
tog silver i årets upp laga av Culinary Olympics. 
Detta år arrangerades den prestigefyllda tävlingen 
i tyska Erfurt och du kan ta del av det svenska lagets 
meny på sidan 8 och två av recepten sist i tidningen.

En annan glädjande nyhet är att Fazer Food 
Services från och med sommaren 2016 är leverantör 
av restaurangtjänster till Sveriges Riksdag. Upp
draget innefattar alla måltidsverksamheter inom 
Riksdagsförvaltningen, från restauranger och café 
till catering och take away.

Vi har även fått flera spännande uppdrag under 
hösten, bland annat av stiftelsen Stora Sköndal i 
Stockholm inom vilken Fazer Food Services kom
mer att servera 1 200 portioner dagligen till äldre
boenden, förskolor, asylboende och rehabili te rings
 kliniker. Vi har även öppnat vår andra Tastory
restaurang – denna gång i Kista utanför Stockholm.

vårt målmedvetna arbete med att öka andelen 
grönt i våra recept och minska svinnet fortsätter med 
stor framgång. Exempel på detta finns i artikeln på 
sidan 7 om restaurang Rackarbacken och Centrum
restaurangen, som båda två erbjuder grönare 
menyer. Ett annat exempel är vårt samarbete med 
organisationen GreeNudge där vi genom nudging 
uppmuntrar våra gäster att göra hälsosamma och 
klimatsmarta val. Läs mer om detta på sidan 6. 

När det gäller minskat matsvinn har Fazer 
Food Services sedan 2015 infört ett mer detaljerat 
sätt att mäta och utreda orsaker till svinnet. Vi har 
även genomfört gästkampanjer i våra restauranger, 
och de nya rutinerna ger resultat. Den senaste 
kampanjen visar på 25 procent mindre svinn 
jämfört med föregående kampanj, vilket motsva
rar en minskning på drygt ett ton. Detta är något 
vi är mycket stolta över!

vi har även en ambition om att stärka vår säker
hetskultur: Förutom mat och smak fokuserar vi 
även på arbetsmiljö och säkerhet och vill minska 
antalet arbetsrelaterade olyckor genom att bygga 
en kultur där säkerhet genomsyrar det dagliga 
arbetet.

Därför arbetar vi nu för att lyfta säkerheten 
ännu mer och göra den till en viktig fråga i det 
dagliga arbetet, på varje restaurang.

i skrivande stund står julen för dörren vilket för
utom ledighet, social samvaro och julklappar även 
innebär en massa god julmat. Varför inte göra ditt 
julbord klimatsmart i år? Inspiration finner du i arti
keln ”Julbord som främjar Moder jord” på sidan 19.

Till sist vill jag önska alla läsare en skön och grön 
jul och ett gott nytt år!

Joakim Nilsson, 
vd, Fazer Food Services Sverige 

PS. För min del får det gärna bli en vit jul/vinter 
också, men glöm inte grönsakerna! DS.
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VARUMÄRKEN

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 små och stora kunder i privat och offentlig 
regi, exempelvis via personalrestauranger eller 
lunchrestauranger för allmänheten. Vi tillagar 
dessutom mat åt skolor, förskolor, Svenska  
Försvarsmakten samt restauranger inom vård- 
och äldreomsorgen. Våra restauranger är miljö-
certifierade 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

Välkommen till Fazer Food Services!

amica är en del av Fazer Food Services som är 
ett av Nordens ledande måltidsserviceföretag.  
Vi lagar och serverar mat på företag, skolor, för-
skolor, högskolor, sjukhus och inom äldre omsorg. 
Vi strävar efter att laga all mat från grunden av 
färska råvaror och utan onödiga tillsatser. Vi 
strävar ständigt efter att öka mängden ekologiska 
varor och undviker till exempel rödlistad fisk. 
Källsortering är en självklarhet då alla våra restau-
ranger är miljöcertifierade enligt ISO 14001. I det 
arbetet ingår att minska matsvinnet, att se över 
energiförbrukningen och att servera mer klimats-
mart mat. Namnet Amica kommer från de latin-
ska orden Amicus som betyder vän, och Amicitia 
som betyder vänskap.

Läs mer på 
www.amica.se

tastory är en del av Fazer Food Services. Med 
över 200 restauranger inom Sveriges gränser 
är Fazer Food Services ledande i landet inom 
måltids tjänster för privat och offentlig sektor.  
Tastory är Fazer Food Services nya nordiska  
restaurangkoncept som lanserades i april 2016. 

Med ett hela-dagen-utbud hjälper Tastory gäs-
terna att hålla energin uppe under hela arbetsdagen, 
något som efterfrågas alltmer då våra måltidsvanor 
har förändrats. Vi äter frukost på jobbet, tränar på 
lunchen och köper med oss take away till middag 
för att få ihop vardagspusslet.

Lunchbuffén är uppdukad med tillagade 
säsongs grönsaker i fokus. Bakom disken såväl som 
ute i restaurangen rekommenderar kocken kött, 
fisk, fågel eller ett vegetariskt alternativ. Atmo-
sfären ska bjuda in till avslappnade samtal och 
tanken är att gästerna kan ha 
möten och avnjuta en fika 
i lokalerna både innan och 
efter lunchen.

Läs mer på 
www.tastory.se

Med över 200 restauranger inom Sveriges gränser är Fazer Food Services 
ledande i landet inom måltidstjänster för privat och offentlig sektor. 

GARANTERAT RENT

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

Ecolab är världens
ledande hygienföretag
och stolt leverantör till

Fazer Food Services.
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Grisbonden Örjan Bertilsson bedriver sin 
verksamhet på Persgård utanför Varberg, 
tillsammans med sin fru Anna, och deras 
tre anställda. Här har familjen Bertilsson 
fött upp grisar sedan 1973, då de startade 
verksamheten med 15 grisar.

Sveriges mest produktiva suggor
Idag finns 280 suggor på gården, som till
sammans producerar omkring 7 500 grisar 
per år. Det gör Persgårds suggor till de mest 
produktiva i landet enligt föreningen Sve
riges Grisföretagare.

– Den höga produktiviteten är ett tecken 
på att grisarna mår bra här. Har man ett väl 
fungerande system där allt ifrån foder till 
stallar, seminering och avel förvaltas under 
högsta säkerhet och noggrannhet, mår 
djuren bra, förklarar han.

Välmående grisar
På Persgård strös stallarna med halm, 
ovanpå ett golv som håller 34gradig 
värme. Den klimat smarta golvvärmen drivs 

dels av solenergi och dels av en värme
pump som tar tillvara på värmen från 
gödselrännorna. Tack vare att Persgårds 
grisar vistas fritt på tillräckligt generösa 
ytor med halm, kan de ha knorren kvar. 
Och i enlighet med djurskyddsförordningen 
för djurhållning i Sverige finns ingen anti
biotika i fodret. Grisarnas välmående har 
förstås sitt pris, räknat i kronor och ören.

–  Jag skulle, rent praktiskt, kunna pro
ducera till betydligt lägre priser än vad jag 
gör idag, men då skulle grisarna behöva 
leva under förhållanden som jag inte kan 
stå för. På Persgård värnar vi om både  
grisar och konsumenter. Vårt fläskkött är 
en rakt igenom säker produkt, säger Örjan 
Bertilsson.

Säkra produkter
Dalsjöfors Kött är en av Fazer Food Services 
köttleverantörer som endast arbetar med 
svenska djur från svenska gårdar, exem
pelvis Persgård.  Dalsjöfors Kött arbetar 
enligt ett kvalitetssäkrat system där den 

RÅVAROR

På Persgård utanför Varberg finns Sveriges mest produktiva suggor. 
Möt grisbonden Örjan Bertilsson som berättar varför den svenska 
grisuppfödningsmodellen är gynnsam för både djur och människor.

svenskt f läskött
Serverar endast

”Fazer Food 
Services serverar 
endast svenskt 
fläskkött på  
sina restauranger 
i syfte att ta  
ställning mot 
antibiotikaanvänd
ning och bidra till 
förbättrad djur
omsorg.”

internationella standarden FSSC 22000 
(Food Safety System Certification) utgör 
en väsentlig del, liksom företagets interna 
kvalitetsarbete.

– Produktsäkerheten är jätteviktig för 
oss. Våra kunder ska känna sig hundra
procentigt trygga och därför arbetar vi 
kontinuerligt med att säkerställa kvalite
ten på köttet, säger Peter Hjälte, kund
ansvarig på Dalsjöfors Kött.

Fazer Food Services har gjort studiebe
sök både hos Persgård och hos Dalsjöfors 
Kött i syfte att få en inblick i hela produk
tionskedjan.

– Det är jätteroligt att de verkligen 
intresserar sig för hur vi arbetar i praktiken. 
Det är positivt att Fazer Food Services 
endast serverar svenskt fläskkött på sina 
restauranger. Konsumenterna blir även 
allt mer medvetna om alla fördelar med 
svenskt kött och efterfrågan kommer bara 
att öka, menar Örjan Bertilsson.

– Våra kunder ska 
känna sig hundrapro-
centigt trygga och där-
för arbetar vi kontinuer-
ligt med att säkerställa 
kvaliteten på köttet, 
säger Peter Hjälte, på 
Dalsjöfors Kött.

–  Jag skulle, rent praktiskt, kunna producera till betydligt lägre priser än vad jag gör idag, men då skulle grisarna behöva leva 
under förhållanden som jag inte kan stå för. På Persgård värnar vi om både grisar och konsumenter, säger Örjan Bertilsson.

Foto:  Andreas H
illergreb
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NUDGING

GreeNudge är en norsk organisation som 
med nudging som metod arbetar för att 
förbättra folkhälsan och minska miljö
påverkan inom Norden. 

Dr. Knut Ivar Karevold är direktör på 
GreeNudge och har en doktorsgrad i affärs
ekonomi med fokus på hur ”framing” 
påverkar människors tankar, känslor och 
motivation.

Baserat på vetenskapliga studier
GreeNudge och Knut Ivar har samarbetat 
med Fazer Food Services restaurangperso
nal i drygt två år. Syftet är att de ska få 
kunskap om hur nudging kan användas i 
praktiken och därigenom påverka både 
miljön och gästernas hälsa i positiv riktning.

– Nudging är baserat på vetenskapliga 
studier av hur människor fattar beslut. Mat 
väljer gästen oftast snabbt, intuitivt och 
impulsivt. Med den kunskapen kan vi 
utforma bufféer, restauranger och affärer på 

ett sådant sätt att gästerna gör sunda val. 
Det kan handla om allt ifrån upplägg till 
vilken information gästen får om produk
terna, förklarar Knut Ivar Karevold.

Framgångsrik metod
Både i Sverige och i Finland har Fazer 
Food Services restauranger genom nud
ging lyckats sporra sina gäster att äta mer 
grönsaker och mindre kött. Knut Ivar 
menar att en stor framgångsfaktor med 
nudging är att metoden grundar sig i upp
muntran, snarare än tvång.

– Gästerna kan välja vad de själva önskar 
men alternativen presenteras på ett sådant 
sätt att sannolikheten ökar för att gästen 
väljer de mest hälsosamma alternativen på 
menyn, säger han.

Fazer Food Services är en av de första 
leverantörerna av måltidstjänster som arbetar 
med nudging och är således en pionjär i att 
hjälpa sina matgäster att göra grönare val.

Så kan du testa nudging hemma
Minska köttportionerna och komplettera 
med bönor, ärtor och andra vegetabiliska 
proteiner.

När kött står på menyn, ersätt (eller 
komplettera) då gärna nötkött med kyck
ling, kalkon eller fläskkött.

Välj gärna maträtter där det är både gott 
och praktiskt att blanda in mycket grönsa
ker, såsom pizza, tacos, lasagne med mera.

Nudging
Genom uppmuntran, information och smarta knep ska nudging stimulera människor 
att göra bra val. Fazer Food Services arbetar med nudging på sina restauranger  
i syfte att uppmuntra gästerna att välja hälsosamma och klimatsmarta alternativ.

små knep som gör 

STOR SKILLNAD

– Gästerna kan välja 
vad de själva önskar 
men alternativen pre-
senteras på ett sådant 
sätt att sannolikheten 
ökar för att gästen 
väljer de mest hälso-
samma alternativen på 
menyn säger Knut Ivar 
Karevold.

”Nudging är baserat  
på vetenskapliga  
studier av hur  
människor fattar be
slut. Mat väljer gästen 
oftast snabbt, intuitivt 
och impulsivt. ”

Bufféer, restauranger och affärer utformas på ett sådant sätt att gästerna gör sunda val. Det kan handla om allt ifrån upplägg till vilken information gästen får om produkterna.
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– Vi ordnar en så kallad Helgrön dag ett 
antal gånger per år då vi enbart serverar  
vegetariska rätter. Och varje vecka är det 
Klimatsmart tisdag hos oss. Då serverar vi 
varken nöt eller fläskkött utan fokus ligger 
då på de gröna smakerna, MSCmärkt fisk 
och svensk kyckling, berättar Rackarbackens 
restaurangchef, Anna Bjelkstam.
På Centrumrestaurangen ser upplägget lite 
annorlunda ut, men syftet är detsamma: att 
minska köttkonsumtionen.

– Varannan måndag står det Skönare 
grönare måndag på vår meny. Det innebär 
att merparten av lunchalternativen vi erbju
der är vegetariska. Övriga dagar erbjuder  
vi också gröna smaker, men då är alternati
ven något färre, berättar Anders Backlund, 
restaurangchef på Centrumrestaurangen.

Positiva reaktioner
De gröna menyerna har tagits fram för att 
minska köttkonsumtionen och därige
nom göra gott för både klimatet och gäs
ternas hälsa. Reaktionerna har varit främst 
positiva från gästerna på både Rackar
backen och Centrumrestaurangen.

– Vissa av våra gäster önskar fler gröna 
dagar och besöker oss återkommande under 
just dessa dagar. Andra blir förvånade över 
smaken på våra vegetariska rätter. ”Smaka
de som vanligt” och ”Till och med godare” 
är några kommentarer vi brukar få. Den 

vegetariska kålpuddingen är en stor favorit 
bland våra gröna alternativ, gästerna upp
skattar den minst lika mycket som kålpud
dingen med kött i, säger Anna Bjelkstam.

– Vi får många positiva kommentarer från 
våra gäster. Vissa är lite kritiska när de först 
ser de vegetariska alternativ som serveras, 
men när de väl smakar blir de positivt över
raskade. Våra kockar rör sig även ute i res
taurangen och berättar om de olika rätterna 

så att gästerna vet vad de äter och ges chansen 
att ställa frågor, berättar Anders Backlund.

Gemensamt för de båda restaurangerna 
är att ta tillvara på säsongens grönsaker och 
frukter samt att de vegetariska rätterna ska 
innehålla gott om fullvärdigt protein.

RESTAURANG

De serverar härliga, gröna rätter i syfte att främja såväl klimatet som gästernas hälsa.  
På Amicas restauranger Rackarbacken på Södersjukhuset och Centrumrestaurangen 
vid Luleå Tekniska Universitet, erbjuder man skönare, grönare menyer.

De erbjuder skönare, 
grönare menyer 

Exempel på Skönare, 
grönare måndag,  
Centrumrestaurangen
•  Stort salladsbord med ett tjugotal 

sallader och tillbehör samt tre  
sorters varma grönsaker.

• Risfyllda vinbladsdolmar i ajvarsky.
•  Böngryta med bulgur, pesto-

kroketter, haricots verts.
•  Rödbetsbiffar med pepparrots-

keso, svamprisotto, rökta bönor.
•  Potatis- och blomkålsgryta med 

smak av curry.
•  Morotssoppa med  

ingefärskeso.

Exempel på Helgrön dag, 
Rackarbacken
•  Säsongsanpassat salladsbord med 

bönor, linser, rostade/inlagda rot-
frukter, broccoli, majs, haricots 
verts med mera.

• Potatis- och purjolökssoppa.
•  Kålpudding på Quornfärs med 

rårörda lingon, skysås och inlagd 
gurka.

•  Thaiwok med äggnudlar, färsk ing-
efära, chili och tzaykött.

•  Vegetarisk lasagne med keso och 
bladspenat, tomatsallad.

•  Ungersk böngulasch med tofu,  
tagliatelle och gräddfil.

– Varannan måndag står det Skönare grönare måndag på vår meny. Det innebär att merparten av lunchalternativen vi erbjuder är 
vegetariska, berättar Anders Backlund, restaurangchef på Centrumrestaurangen.

– Vi ordnar en så kallad Helgrön dag ett antal gånger per år då vi enbart serverar 
vegetariska rätter, berättar Rackarbackens restaurangchef, Anna Bjelkstam.



Under oktober 2016 sammanstrålade ett 
20tal lag från olika delar av världen i tyska 
Erfurt, för att göra upp om placeringarna i 
storköksklassen i Culinary Olympics. Lagens 
uppgift bestod i att laga en trerätters lunch 
åt 150 personer och årets tema var ”Ein 
typisches Landesgericht”. Det kan översättas 
till ”En typisk meny från respektive land”.

Svenska rätter med twist
Ett av lagen var de regerande världs mästarna, 
Fazer Culinary Team Sweden. I svenskarnas 
meny fanns flera rätter som de aldrig hade 
lagat tidigare exempel vis syltade nypon, 
pepparrots créme, svart segel, lappskojskro
kett och skaldjurskorv.

– Vi i Fazer Culinary Team Sweden har 
valt att sätta vår egen prägel på klassiska 
svenska rätter som vi har tillagat av års
tidens rå varor. Det har varit väldigt roligt, 
spännande och utmanande att ta fram 
menyn. Målet för oss har varit att på tävlings
dagen servera rätter som är tidstypiska, 
innovativa och typiskt svenska, berättar 

Kurt Weid, mentor för Fazer Culinary 
Team Sweden.

Smaken viktigast
Lagen hade fem timmar på sig att laga menyn 
som skulle bestå av en soppa, varm rätter, en 
salladsbuffé och en dessert. Kostnaden för 
rätterna fick vara max fem euro per person. 
Precis som tidigare upplagor av Culinary 
Olympics hade menyn och smaken på den
samma störst betydelse för resultatet, men 
domarna tittade som vanligt även på sam
arbetet inom lagen, upplägg och lagens för
måga att hålla rent och snyggt omkring sig. 

– När vi lyckas arbeta som ett team med 
rätt mental inställning och ett arbetsschema 
som fungerar till punkt och pricka är det 
verkligen en framgångsfaktor, förklarar 
Kurt Weid.

Coachade av Kajsa Bergqvist
Precis som i vilken annan tävling som 
helst av Culinary Olympics dignitet, utgörs 
vinnar egenskaper till stor del av att kunna 

hantera tävlingsnerver och hitta fokus. 
För att lyckas med detta har Fazer Culinary 
Team Sweden coachats av höjdhopparen 
Kajsa Bergqvist, som har flera VMguld 
och ett OSbrons på meritlistan.

– Jag hade inte reflekterat över de stora 
likheterna mellan att tävla i friidrott och 
mat  lagning tidigare, men det finns verkligen 
många paralleller. I synnerhet gäller det för 
Fazer Culinary Team eftersom de tävlar i en 
så tuff gren där många svåra moment ska 
kombineras, säger Kajsa Bergqvist.

Världsbäst – igen
Parallellt med Culinary Olympics pågick 
en inofficiell Finnkamp, eftersom Sverige 
och Finland ställde upp med varsitt Fazer 
Culinary Team. Denna tävling vanns alltså 
av det finska laget som fick högst total poäng 
av alla lag, tätt följda av Fazer Culinary Team 
Sweden. Detta var Fazer Culinary Teams 
andra raka guld i storköksklassen i Culinary 
Olympics, då det svenska laget tog guld
medalj i 2012 års upplaga av tävlingen.

Fazer Culinary Team kan återigen titulera sig världsmästare i lunchmatlagning efter en impo-
nerande insats i Culinary Olympics 2016. Fazer Culinary Team Finland tog hem totalvinsten 
i storköksklassen, tätt följda av Fazer Culinary Team Sweden på en andra plats.

Fazer Culinary Team försvarade  
sitt guld i Culinary Olympics

”Vi i Fazer Culinary 
Team Sweden har  

valt att sätta vår egen 
prägel på klassiska 
svenska rätter som  
vi har tillagat av  

års tidens råvaror.”

 Plommonspäckad 
kotlett rad av Rapsgris®, 
krokett med gris kind 
och rökt renhjärta, 
plommonsås, svartchips 
och gratinerad persilje-
rotspuré.

Följ Fazer Culinary 
Team Sweden  
på Instagram:  
@Fazerculinaryteam

FAZER CULINARY TEAM
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Skaldjurssoppa med kräftolja, naggat krydd-
tunnbröd fyllt med gul morotskräm och picklade 
späda grönsaker.

Skånsk äppelkaka med kavring och mandel, kanel- och 
gräddpudding, äppelkompott, havtornscurd, rostade 
hasselnötter, syltat nypon och rosmarinsocker.

Plommonspäckad kotlettrad av Rapsgris® från Hallagård, lapskojs krokett 
med griskind och rökt renhjärta, bakade betor, svartsegel, plommonsky 
och gratinerad persiljerotspuré med sveciaost.

 Kantarellfylld raggmunkskaka med blomkål, örtkeso, syrad kålrot,  
Kvibille ädelost och lingon i älgörtssirap.

Inkokt regnbågsfilé från Hagfors, grillad skaldjurskorv, 
smörstekt skarpsill, potatisrulle med svartrot och anjovis, 
pepparrots creme och brynt smör.

Kurt Weid, mentor.

Recept 
sist i 

tidningen

Recept 
sist i 

tidningen
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FÖRRÄTT
•  Skaldjurssoppa med kräftolja och naggat kryddtunnbröd fyllt med gul 

morotskräm och picklade späda grönsaker och för den som önskar… 
några droppar Skåne aquavit 
Med smak av anis, kummin, räk- och kräftbuljong, flädervinäger och dill

VARMRÄTTER
•  Kantarellfylld raggmunkskaka med blomkål, örtkeso, syrad kålrot,  

Kvibille ädelost och lingon i älgörtssirap 
Med smak av messmör, långpeppar och timjan

•  Inkokt regnbågsfilé från Hagfors, grillad skaldjurskorv, smörstekt  
skarpsill, potatisrulle med svartrot och anjovis, pepparrots créme  
och brynt smör 
Med smak av fänkål, dill, örtolja, gräddfil och senap

•  Plommonspäckad kotlettrad av Rapsgris® från Hallagård, lapskojs-
krokett med griskind och rökt renhjärta, bakade betor, svartsegel, 
plommonsky och gratinerad persiljerotspuré med sveciaost 
Med smak av kryddnejlika, hibiskus och harsyra

DESSERT
•   Skånsk äppelkaka med kavring och mandel, kanel- och gräddpudding, 

äppelkompott, havtornscurd, rostade hasselnötter, syltat nypon och 
rosmarinsocker 
Med smak av äppelbrännvin, hjortron och kardemumma

SALLADSBUFFÉ
•  Champinjonsallad med pepparrot, äpple, grönkål och yoghurt
• Bönsallad med gula ärtor, silverlök och rödlök
• Broccolisallad med gurka, romanesco, blomsterkrasse och ramslöksolja
• Morotsallad med citron, persilja och tellicherry svartpeppar
• Rödbetssallad med violettkål, plommon och saltrostad mandel
• Blandad plocksallad

DRESSINGAR
•  Senapsyoghurt eller citronett

Fazer Culinary Team Swedens  
meny i Culinary Olympics 2016

Fazer Culinary Team Sweden bildades 2010 och representerar Fazer i internationella 
matlagningstävlingar. Inför Culinary Olympics har laget tagit hjälp av höjdhopparen och 
OS-proffset Kajsa Bergqvist som mental coach.

 Plommonspäckad 
kotlett rad av Rapsgris®, 
krokett med gris kind 
och rökt renhjärta, 
plommonsås, svartchips 
och gratinerad persilje-
rotspuré.



På Skånemejerier lever vi nära bonden och ursprunget, 
med kretsloppet från gård till kök och med rena,  
naturliga produkter som våra utgångspunkter. 
 För det professionella köket erbjuder vi ett brett  
sortiment inom mejeri, ost och juice under en rad  
starka varumärken. 
 Vi delar gärna med oss av våra kunskaper inom  
allt som har med mjölkproduktion och mejerivaror  
att göra.  
 Låt dig inspireras på storhushall.skanemejerier.se

NÄRA VÅRT URSPRUNG  
OCH NÄRA DIG

STOLT  
SAMARBETS- 

PARTNER
MED FAZER

205 03 Malmö • 040 619 32 00

Kvalitetsfisk
– på svenska matbord sedan 25 år

MSC- & ASC-certifierade med miljö i fokus

Tel. 08-447 50 60  |  E-post: info@kvalitetsfisk.se  |  www.kvalitetsfisk.se
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MILJÖ

Hur ser skillnaderna ut mellan ekologiskt- och konventionellt odlade livsmedel? Och hur kan 
man som konsument agera för att minska klimatpåverkan? 

Jonny Zackrisson, kvalitet- och miljöchef på Fazer Food Services, bringar här klarhet i frågorna.

Vilka är de stora skillnaderna 
mellan konventionellt- och  
ekologiskt jordbruk?
– Framförallt att i ett konventionellt 
jordbruk tillåts användning av mineral
gödsel, kemiska bekämpningsmedel och 
konventionellt odlat djurfoder, till skillnad 
mot ett ekologiskt jordbruk. Ekologiskt 
jordbruk har dock kritiserats för att ge 
lägre produktivitet men bidrar samtidigt 
till mindre användning av bekämpnings
medel och och mindre utsläpp i naturen. 
Dessutom finns ett annat ”kretslopps
tänk” inom det ekologiska jordbruket 
och ekologiska odlingar har bättre bör
dighet i jorden.

– På en ekologisk gård är den biolo
giska mångfalden cirka 30 procent högre 
än på en konventionell gård. När Livs
medelsverket och andra gör tester på 
exempelvis frukt, är ekologiska produk
ter i stort sett alltid fria från rester av 
bekämpningsmedel medan konventio
nellt odlade kan ha spår kvar av sådana.

Hur påverkas växthuseffekten av 
konventionellt- respektive ekolo-
giskt jordbruk?
– Vad vi äter har större betydelse än till 

exempel hur långt maten har transporte
rats. Störst klimatpåverkan sker i själva 
jordbruket och att producera kött har en 
betydligt högre klimatpåverkan än att 
odla till exempel grönsaker. Kött, i syn
nerhet nötkött, kan ge upp till hundra 
gånger högre koldioxidutsläpp än grön
saker, bönor och linser.

Skulle hela Sveriges befolkning 
kunna äta ekologiskt odlade livs-
medel idag?
– Nej. Idag är det tillgången på ekologiskt 
odlad mat som begränsar. Men dagens 
ekologiska odling kanske inte är lösning
en för hela vår befolknings matproduktion 
framöver heller, eftersom den är mindre 
effektiv än konventionell odling och 
markytan kommer att bli begränsande. 
Allt fler jordbruk ställer om sin produk
tion till ekologisk, men det tar tid att göra 
det och än så länge finns det därför inte 
tillräckligt med ekologiska produkter.

–  Om vi försöker minimera vårt mat
svinn kommer ekologiskt (och konven
tionellt) odlade livsmedel räcka längre. 
Idag kastas nästan en tredjedel av all mat 
som produceras, sett ur ett livscykelper
spektiv från produktion till matbord.  

Hur tar Fazer Food Services ansvar 
för miljön?
–  Vi försöker se en helhet kring vår miljö 
påverkan och har utifrån detta tagit fram 
tre miljömål:
•  Öka andelen ekologiska produkter  

i vårt sortiment. Bland annat för att 
minska användningen av bekämpnings
medel och konstgödsel

•  Öka andelen vegetabilier i våra me-
nyer på bekostnad av kött. Detta för 
att minska andelen koldioxid och metan 
som förstärker växthuseffekten

•  Minska mängden matavfall. För att min 
 ska växthusgasutsläppen, övergödning 
samt försurning av mark och sjöar med 
mera.

Ekologiskt jordbruk 
vs konventionellt 
– vad är skillnaden?

– Störst klimatpåverkan 
sker i själva jordbruket och 
att producera kött har 
en betydligt högre klimat
påverkan än att odla till 
exempel grönsaker, säger 
Jonny Zackrisson.

”Kött, i synnerhet  
nötkött, kan ge upp  
till hundra gånger  
högre koldioxidutsläpp 
än grönsaker, bönor 
och linser.”
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RÅVAROR

Historien om Mariannes Farm började med att 
Mariannes farmor och farfar flyttade till Strövels
torp och började odla sockerbeta, potatis, rödbeta 
och morot. Idag arbetar ett 40tal anställda på går
den med att odla morot, palsternacka, kålrot, selleri, 
potatis, rödbeta, jordärtskocka, grönkålsblad och 
lök. Merparten av odlingarna är ekologiska.

– Jag tog över en grönsaksrörelse från min 
pappa efter att jag hade utbildat mig till lantmäs
tare vid närmare 30 års ålder, berättar Marianne 
Härning Nilsson och fortsätter:

– Av grönsaksodlingarna är 220 hektar KRAV
odlingar medan de konventionella odlingarna står 
för står för 180 hektar. Dessutom har vi 250 hektar 
omställningsmark som kommer att bli ekologisk 

till nästa år. Vi utökar våra ekologiska odlingar 
för att främja hälsa, miljö och framtid.

Rensar ogräs för hand
Något som har kommit att bli Mariannes Farms 
kännetecken är de ekologiska morötterna, vilka 
levereras året runt till bland annat Fazer Food Ser
vices restauranger via Menigo Foodservice. Morots
säsongen inleds med att marken gödslas tidigt på 
vårvintern. Därefter sår man i omgångar under 
våren och försommaren  från mars till sista juni.

– Vi rensar ogräset för hand och då kan vi inte 
så allt samtidigt. Ogräset målla kan exempelvis 
växa med så mycket som en decimeter i veckan, 
förklarar Marianne Härning Nilsson.

Nästa steg är att hacka och radfräsa marken samt 
handrensa ogräs i raderna. Mellan dessa arbetsin
satser ska odlingarna täckas med så kallad odlings
väv för att påskynda växtligheten och säkra skörden. 
Grödan ska vattnas många gånger och behöver ofta 
täckas med insektsväv eftersom det är enda sättet 
att hålla insekter borta när man odlar ekologiskt. 

Morötter året runt
Under sommaren och hösten skördas och tvättas 
morötterna och levereras undan för undan. Strax 
innan det börjar bli risk för frost täcks vissa delar 
av morotsfälten med halm. Det gör att man 

under årets kalla månader kan lagra morötter 
både i kylrum och utomhus i jorden.

– Halmen isolerar kylan och skapar en perfekt 
temperatur i jorden under vintern. När vi tidigt på 
säsongen tar bort halmen står morötterna fort
farande där i jorden, med vissnad blast. Då är de 
knaprigt friska, har en härligt orange färg och håller 
absolut högsta kvalitet, berättar Marianne Härning 
Nilsson.

Slipper använda kemikalier
Hon ser många fördelar med att odla ekologiskt.

– Det gynnar både konsumenten och naturen. 
Vi får en mer levande landsbygd med rikare flora 
och fauna och det ger fler arbetstillfällen. Men 
framförallt är det väldigt skönt att slippa spruta 
kemikalier över grönsakerna, menar Marianne 
Härning Nilsson.

Här KRAV-odlas 

magnifika morötter
I den lilla tätorten Strövelstorp i Ängelholms kommun ligger Mariannes 
Farm. På lantgården från 1920-talet bor och arbetar Marianne Härning 
Nilsson. Hon är den tredje generationen som driver lantbruk på gården 
– med ekologiska morötter som specialitet.

Merparten av odlingarna är ekologiska.

Mariannes Farms ekologiska morötter levereras året runt.

– Vi rensar ogräset för hand och då kan man inte så allt samtidigt. Ogräset målla kan exempelvis växa med så mycket som en decimeter i veckan, förklarar Marianne Härning Nilsson.
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INSPIARTION

4 portioner

2–3 morötter
3 potatisar
2 vitlöksklyftor
1 gul paprika
1/2 spansk pepparfrukt (röd)
6 dl grönsaksbuljong
4 dl matlagningsgrädde
1 msk färsk riven ingefära
1 lime (rivet skal och saft)
En skvätt olja
En nypa salt

Gör så här: Skala och skär potatis, 
morot och vitlök. Kärna ur och hacka 
paprika och pepparfrukt. Lägg alla 
grönsaker i en gryta och fräs i olja. 
Häll på buljongen och grädden, låt 
koka under lock i 15–20 minuter.  
Mixa soppan. Tillsätt ingefära, lime  
och smaksätt med salt.

Fler recept finns på 
www.mariannesfarm.se 

Solgul morotssoppa

Rätt utrustning i köket  
- från topp till tå och i alla prisklasser. 

Besök oss på www.tingstad.se

Köksmästarens 
drömegg.

Mariannes 
morots-
favorit
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Karl Fazer Travel är ett nytt 
koncept inom Karl Fazers 
chokladsortiment. Med unika 
smaker, ny textur och modern 
design är den kort och gott  
lite mer vågad än Karl  
Fazers klassiska serie. Karl  
Fazer Travel består av  
130-grams chokladkakor  
i smakerna Iced Coffee &  
Mudcake, Raspberry &  
Liquorice, Mint & Choco  
drops och Toffee Rocks Salty 
Cookie. De nya smakerna  
för tankarna till New York, 
Köpenhamn, Rio och London.

Inspiration från  
världens alla hörn

Vi har med stor omsorg valt ut ett fåtal 
Svenska gårdar. Här ska djuren ha det 

bra och produktionen ska ske på ett 
säkert och sunt sätt. 

  
Precis så är det på 

Stommen i Long, Vara. 
Hoppas det smakar!

Svensk gårdsgris från Stommen hittar du hos Gourmet Food.

SvenSk 
GårdSGriS

Se hela 

sortimentet

pureBAR PREMIUM
finns i smakerna
• COCOS
• DOUBLE CHOCOLATE
• LEMON LIQUORICE
• MINT CHOCOLATE 
• PINEAPPLE SPLIT
• RUM RAISIN
• VANILLA CHOCOLATE

Familjen Dalblad har med sin långa 
erfarenhet av branschen, återigen startat 
företag inom segmentet Sport & Hälsa.

Pure Sport Nutrition Sweden AB 
står för rätt näring, kvalité och 

välsmakande premiumprodukter och 
kan idag erbjuda ett brett sortiment 

av sportprodukter för att passa antingen 
före, under eller efter träning/tävling.

Tillverkning och utveckling sker från vår 
fabrik i Stenkullen, 2 mil öster om Göteborg.

Vårt sortiment ger dig de bästa 
förutsättningar för att må bra och 
    bibehålla en hälsosam livsstil 

   på ett säkert sätt.

www.purenutrition.se
Konsumentkontakt 0302-242 90

www.purenutrition.se
Konsumentkontakt 0302-242 90

NYTT SVENSKT
VARUMÄRKE

Pure Sport Nutrition Sweden AB

Maxad njutning i miniformat
Nu hittar du fem nya 80-grams minipåsar från Fazer konfektyr 
i godishyllan! Minipåsarna finns i smakerna Just Green, Sour 
Lemon, Just Red, Salta katten och Soft Flames.



Syftet med konceptet är att patienterna ska 
få i sig tillräckligt med näringsriktig kost 
eftersom de är helt beroende av sjukhus
maten.

Ökar aptiten…
Fazer Food Services levererar måltidstjäns
ten, som är framtagen genom ett samar
bete mellan företagets dietister och kock
ar med målet att servera näringsriktig kost 
med god smak. Region Skåne införde 
flerportionssystemet på ett flertal sjukhus 
i början av 2015.

– En viktig del när vi har planerat att 
införa det här konceptet, har varit att 
patienterna ska få välja mat i måltids
ögonblicket. Om de får känna efter vad de 
är sugna på just för stunden ökar också 
aptiten. Andra viktiga delar har varit att 
främja den sociala delen av måltiderna 

samt att portionerna som serveras ska se 
inbjudande ut, vara väl sammansatta och 
smaka riktigt gott, berättar Theresia Her
mén Johansson, affärsområdeschef Mål
tid, Regionservice inom Region Skåne.

…och trivseln
Varje dag serveras patienterna tre olika 
lunchalternativ. Rätterna varierar från dag 
till dag och patienterna får smaka av alla 
tre alternativ om de så önskar. En rätt är 
alltid vegetarisk. Till middagen är prin
cipen densamma med den skillnaden att 
alternativen är då två till antalet. Både 
lunch och middag serveras alltid av så 
kallade måltidsvärdar, vilka enbart arbetar 
med maten i sjukhusens vårdavdelningar.

– Tanken med måltidsvärdarna är att de 
ska ge vårdpersonalen mer tid till vård och 
samtidigt göra varje lunch och middag till 

en trevlig stund för patienterna. Den sociala 
biten under måltiderna är väldigt berikande 
för många patienter och tack vare mål
tidsvärdarna kan patienterna sitta tillsam
mans och äta under trivsamma former, 
menar Theresia Hermén Johansson.
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SJUKHUSRESTAURANG

På en handfull sjukhus inom Region Skåne har man infört ett flerportions-
system där dietister, kockar och särskilda måltidsvärdar ser till att patien-
terna får äta goda och hälsosamma rätter under trivsamma former.

De ger patienterna 
valfrihet och riktigt bra mat

– En viktig del när vi 
har planerat att införa 
det här konceptet, har 
varit att patienterna ska 
få välja mat i måltids-
ögonblicket, berättar 
Theresia Hermén 
Johansson.

Varje dag serveras patienterna tre olika lunchalter nativ. 
Rätterna varierar från dag till dag och patienterna 
får smaka av alla tre alternativ om de så önskar. 



Se det stora i det lilla
När det handlar om att skapa goda mat
vanor så har även små förändringar stor 
betydelse i det långa loppet. Det kan fak
tiskt vara så enkelt som att lägga till något 
nyttigt vid varje måltid. Strö lite frukt eller 
bär över morgonfilen och gotta dig i sal
ladsbuffén på lunchen. Med gott om 
grön saker på tallriken får du en balanse
rad måltid som ger lagom med energi, 
närings ämnen och dessutom fibrer som 
ger mättnadskänsla och hjälper till att 
hålla magen igång.

Ta vara på dagsljuset
Ta en liten promenad på lunchen så får du 
både motion och, med lite tur, även sol på 
näsan. När solens strålar når huden bildas 
Dvitamin som lagras i kroppen.

Boosta med D-vitamin
Dvitamin är en fettlöslig vitamin som 
behövs bland annat för skelett och immun
försvar. Under de mörka vintermånaderna 
behöver vi fylla på vårt Dvitaminförråd 
med hjälp av maten eftersom solljuset avtar. 
Välj mjölkprodukter som är berikade 
med Dvitamin och ät fisk och ägg varje 
vecka.

Fånga färger
Gör tallriken till en färgglad palett så får 
du i dig många skyddande ämnen. I grön
saker och frukter med olika färg finns olika 
antioxidanter och vitaminer som har 
skyddande effekt på dina celler. Äter man 
mycket grönsaker och frukt minskar ris
ken för bland annat fetma, hjärt och kärl
sjukdom samt vissa typer av cancer.

Tänk stort
Till sist: se maten och dina vanor som en 
helhet. Fokusera på att välja bra livsmedel 
på det hela taget snarare än att ta bort vissa 
näringsämnen helt och hållet.

Vintrigt välmående
Under årets mörkaste månader kan en hälsosam livsstil hjälpa till att lysa 
upp tillvaron. Här är dietist Therése Mattsson Nilssons tips för att du ska 
hålla dig pigg och kry i vinter.
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HÄLSA

Dietist Therése Matts-
son Nilsson tipsar om 
hur du håller dig pigg 
och kry i vinter.

Gotta dig i salladsbuffén på lunchen. Du får en balanserad måltid med energi, näringsämnen och fibrer.
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4 personer

4 äpplen
2 morötter
10 g färsk ingefära

Gör så här: 
Skala moroten och ingefäran. Kör äpple, morot och ingefära 
genom en råsaftscentrifug. Kyl ner. Drick och njut.

4 personer

150 g kokta kikärtor
200 g kokta färska rödbetor
1 ägg
3 msk potatismjöl
1 liten hackad gul lök
Salt och peppar 
Rapsolja till stekning

Gör så här: 
Mixa kikärtor och blanda med ägg  
och potatismjöl till en smet. 
Riv de kokta rödbetorna grovt.
Blanda i rödbetorna och löken  
i smeten. Smaka av med salt  
och nymalen svartpeppar. 
Stek som plättar i rapsolja.

Rostade rotfrukter
2 morötter
1 liten kålrot
1 palsternacka
0,5 rotselleri
1 rödlök
Timjan och färsk salvia
Solrosfrön och pumpakärnor
Rapsolja, salt och peppar

Gör så här: 
Sätt ugnen på 225 grader. Rosta rotfrukterna tills de är mjuka och  
gyllenbruna cirka 20–25 minuter.

Ordertelefon: 020 – 30 10 20   |   Fax: 0510 – 846 45   |   mail: sales@dafgard.se

  www.dafgardgrossisten.se

Hälsoshot med äpple, morot 
och ingefära

Rödbets- och kikärtsplättar  
med rostade rotfrukter och frön

I likhet med de nästan 40 övriga brödsorterna ifrån Fazer Bageri, har 
även Frökraft bakats med fokus på mesta möjliga smakupplevelse. Frök
raft vänder sig kort och gott till de som vill äta bröd utan gluten och 
hittas i butikernas ordinarie brödhylla.

– I Sverige är det ungefär 1,5 procent av Sveriges befolkning som har 
diagnosen glutenintolerans, men enligt studier 
är det ungefär 15 procent av svenskarna som väl
jer glutenfria livsmedel. Glutenfria alternativ 
efterfrågas bland konsumenter samt även inom 
restaurang och storhushåll. Frökraft är vårt för
sta glutenfria bröd och det har tagits fram för att 
möta den ökade efterfrågan, säger Camilla Fjäll
berg, Senior Brand Manager på Fazer Bageri.

Frökraft 
– glutenfritt nytillskott i Fazers brödfamilj
Frökraft är ett mörkt bröd fullt med anti-
oxidanten vitamin E. Frökraft är även gluten-
fritt med väldigt god smak från surdeg, solros-
frön och kallpressad rapsolja.



Bara 23 minuter  
 kvar till Sveriges  
 bästa prosciutto.

OMVÄG #42

Den som hittar till Nibble Gård är nästan framme i Toscana.  
Gården är sedan länge känd för sin omsorg om att ge grisarna  
ett lugnt och lyckligt liv. Tack vara samarbetet med Riccardo  
Subissati, en av de bästa italienska charkuteristerna, har  
Nibble nu blivit omtalat för sin prosciutto, salami och salsiccia  
vars make inte går att finna norr om Bologna. Du hittar dem  
i Färskvaruhallen. Vi tar omvägarna, du tar genvägen.

Vi berättar gärna mer om alla  
möjligheter Färskvaruhallen  
ger dig, ring oss på 08-722 14 00  
eller kika in på farskvaruhallen.se
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JULBORD

Julbord som främjar Moder jord

Vad innebär ert klimatsmarta julbord i 
praktiken?
– Man kan säga att det är ett helt vanligt 
svenskt julbord med en ”twist”. Skillnaden 
är att det klimatsmarta julbordet har större 
inslag av grönt och att vissa kött och fisk
rätter serveras portionsvis. Vi har många 
läckra rätter på 
svenskt fläskkött 
och sillen är MSC
märkt.

Vad är bakgrunden 
till att ni presente-
rar klimatsmarta 
julbord?
– Det klassiska julbordet innehåller ganska 
mycket kött. Därför gör vi nu en satsning 
på att även våra populära julbord ska följa 
våra miljömål, med fler gröna inslag och 
med prioritet på fläskkött framför nötkött.

Vilka har tagit fram menyn?
– Det är vårt utvecklingsteam, Fazer  

Culinary Professionals, som har utvecklat 
menyn och recepten. Arbetet med de klimat
smarta julborden påbörjades redan för ett 
år sedan.

Har ni utelämnat något ”klassiskt” inslag 
på julbordet som inte är klimatsmart?

– Nej, men vi har 
modifierat en del re
cept. Till exempel 
gör vi köttbullarna 
av kyckling eller 
fläskfärs och så har 
vi tagit fram många 
sallader baserade på 
grönkål som är både 

gott och nyttigt.

Är alla Fazer Food Services julbord 
klimatsmarta?
– Alla enheter som serverar julbord får själva 
avgöra om de vill servera ett klimatsmart 
julbord. Vår förhoppning är att efterfrå
gan blir stor.

Snarlikt ett klassiskt svenskt julbord, fast lite snällare mot både klimatet och kroppen. 
Här svarar Juanita Conway, Head of Gastronomy på Fazer Food Services, på fem frågor 
om företagets klimatsmarta julbord – årets julklapp till vårt jordklot.

Visste du att…
…Sveriges befolkning har 
dubblerat sin årliga kött-
konsumtion sedan 1970-
talet?  
Om vi skulle följa Livsmedels-
verkets kostråd och minska 
köttkonsumtionen  – från 55 kilo 
per person och år till 35 kilo per 
person och år –  skulle det ge en 
miljövinst motsvarande fyra mil-
joner ton växthusgaser. Det är 
lika mycket som avgasutsläppen 
från 1 370 000 svenska bilisters 
årliga bilresande.

Några av de 
klimat smarta 

alternativen  
på julbordet

• Svamppaté

• Mustig kålrotslåda

•  Currypicklade  
grönsaker

• Varmrökt laxröra  
på knäckebröd

• Kycklingköttbullar

• Kycklinggrillette

• På dessertbordet 
serveras bland annat 
korn à la Malta och 

morotsboll

– Det klassiska julbor-
det innehåller ganska 
mycket kött. Därför gör 
vi nu en satsning på 
att även våra populära 
julbord ska följa våra 
miljömål, berättar  
Juanita Conway.

”Det klimatsmarta jul
bordet har större inslag 

av grönt och vissa  
kött och fiskrätter  

serveras portionsvis.”

Bara 23 minuter  
 kvar till Sveriges  
 bästa prosciutto.

OMVÄG #42

Den som hittar till Nibble Gård är nästan framme i Toscana.  
Gården är sedan länge känd för sin omsorg om att ge grisarna  
ett lugnt och lyckligt liv. Tack vara samarbetet med Riccardo  
Subissati, en av de bästa italienska charkuteristerna, har  
Nibble nu blivit omtalat för sin prosciutto, salami och salsiccia  
vars make inte går att finna norr om Bologna. Du hittar dem  
i Färskvaruhallen. Vi tar omvägarna, du tar genvägen.

Vi berättar gärna mer om alla  
möjligheter Färskvaruhallen  
ger dig, ring oss på 08-722 14 00  
eller kika in på farskvaruhallen.se



TACK FOR ALLA LITER  
DJUROMSORG  

DU KOPT UNDER AREN
Varje liter svensk mjölk från Arla följer 
världens antagligen tuffaste djuromsorgskrav. 
Varje mjölkko har rätt till daglig omvårdnad, 
foder och vatten av hög kvalitet och hon får 
aldrig antibiotika i förebyggande syfte. Denna 
regel och många fler har vi sammanfattat i 
vad vi kallar Arlagården, ett kvalitetsprogram 
som garanterar att all vår mjölk produceras 

på ett ansvarsfullt sätt med både miljön och 
kvalité i fokus. 

Reglerna gäller alla Arlagårdar, i alla länder 
där vi finns. Det innebär att när vi växer, så 
växer effekten av vårt arbete i andra delar 
av världen. När du väljer Arla kan du vara 
trygg med att du gör ett bra val, från ko till 
konsument. 

Tack för att du gör världen lite bättre och 
Sverige mycket godare.
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ORIGINALRÄTT AV FAZER CULINARY TEAM SWEDEN

Plommonsky 
2 1/2 msk strösocker
1 gul lök, 85 g
1/2 morot, 60 g
1/2 palsternacka, 75 g
1 bit rotselleri, 30 g
1 dl rött vin
1/2 dl koncentrerad oxfond
5 dl vatten + ev silad steksky
2 krm timjan
3 katrinplommon
rödvinsvinäger
salt
1 msk smör

Gör så här: 

1.  Skala och hacka löken. Skala och skär morot, 
palsternacka och rotselleri i små tärningar.

2.  Smält sockret i en kastrull till en karamell, utan att 
röra om. Tillsätt lök och rotfrukter och låt de fräsa  
i karamellen under omrörning. Tillsätt rött vin och 
koka upp. Tillsätt oxfond, vatten, steksky och timjan. 
Koka upp och låt koka tills knappt hälften återstår. 

3.  Sila skyn genom en nätsil. Tryck ut vätskan från 
lök och rotfrukter. Häll tillbaka i kastrullen och 
tillsätt katrinplommonen och koka dem mjuka. 
Mixa dem med mixerstav och reducera såsen 
något. Smaka av med rödvinsvinäger och salt. 
Montera ner smöret strax innan servering. Servera 
ca 2 msk sky till köttet.

Plommonspäckad kotlettrad av Rapsgris®, 
lappskojskrokett och plommonsky

Laga Fazer Culinary Team  
Swedens tävlingsmeny!

6–8 portioner 

1 kg benfri kotlettrad av Rapsgris®

Fyllning:
125 g fläskfärs eller puts av kotlettraden
2 schalottenlökar   
8 katrinplommon, ca 60 g  
1 tsk citron, rivet skal
2 tsk färsk timjan
salt, peppar

Gör så här: 

1.  Värm ugnen till 175°. Putsa kotlettraden. 
2.  Mixa fläskfärs med skalad schalottenlök och 

katrinplommon. Blanda färsen med hackad  
timjan och rivet citronskal. Salta och peppra.

3.  Stick in en filékniv i mitten längs med kotlett raden 
och gör ett hål. Fyll hålet med färsblandningen. 
Salta och peppra köttet. Stek köttet i en ugnsfast 
form, tills innertemperaturen är 65 grader. Låt 
stå 10 minuter innan det skärs upp i centimeter 
tjocka skivor. Servera med lappskojskroketter, 
plommonsky och gärna ugnsrostade rotfrukter.

Lappskojskrokett 
600 g potatisar av mjölig sort, skalad
75 g rökt skinka
40 g riven lagrad sveciaost
2 tsk rapsolja
1 tsk citronzest
salt
Till panering:
1/2 dl vetemjöl
2 ägg
3 dl panko
Till fritering:
frityrolja 

Gör så här: 

1.  Koka potatisen mjuk i lättsaltat vatten, ca 15 
minuter. Ånga av och krossa med gaffel. Tillsätt 
mixad rökt skinka, riven ost, olja och citronzest. 
Smaka av med salt.

2.  Forma potatissmeten till bollar, stora som 
pingisbollar. Panera bollarna i tre steg, först i 
vetemjöl, därefter i uppvispat ägg och slutligen i 
panko. Lägg dem på smörpapper. Värm oljan till 
180 grader i en smal hög gryta eller fritös. 

3.  Fritera några bollarna några åt gången i oljan tills 
de får fin färg. Ta upp dem med hålslev och låt 
de rinna av på hushållspapper. 

Tips! Ha ett lock i närheten när du friterar om oljan 
skulle antända. Lägg locket på grytan och kväv lågan!

Nu kan du laga två av Fazer 
Culinary Team Swedens recept 
hemma. De var två av huvdrätterna 
i menyn som laget tävlade med  
i storköksklassen i Culinary  
Olympics i tyska Erfurt 2016.

Klipp 
ut och 
spara!
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4 portioner

300 g potatis, fast sort
1/2 morot, 30 g 
1/2 dl mjölk
1 ägg
2 msk vetemjöl
salt, peppar, muskot
25 g smält smör 

Gör så här: 

1.  Värm ugnen till 175°. Vispa samman mjölk, ägg 
och mjöl i en bunke. Smaksätt med salt, peppar 
och riven muskot.

2.  Skala och riv potatis och morot fint på rivjärn 
och krama ur lite vätska med händerna. Blanda ner 
i äggsmeten och låt den stå och dra 10 minuter.

3.  Kläm fast ett bakplåtspapper i en rund bakform 
med löstagbar kant, ca 23 cm i diameter. Klipp 
bort papperet runt ytterkanten. Smörj for-
mens botten och kanter med smält smör. Lägg 
raggmunkssmeten i formen och platta till den. 
Grädda i mitten av ugnen, ca 15 minuter. Ta ut 
formen och lossa kanten. Dela kakan på mitten.

4.  Bred svampfyllningen på den ena halvmånen 
och lägg den andra ovanpå, så de passar ihop. 
Pensla kakan med smält smör. Baka i mitten av 
ugnen, ca 10 minuter. Skär upp i tårtbitar. 

Svampfyllning
100 g ostronskivling
100 g kantareller
1/2 gul lök
1 vitlöksklyfta
färsk timjan
2 msk smör
1/4 citron, zestat skal
1 kokt potatis, ca 100 g
2 msk messmör
1 salladslök
1 ägg
1/2 dl riven ost
salt, peppar

Gör så här:

1.  Ansa och skiva svampen. Skala och hacka lök 
och vitlök.

2.  Fräs svamp, lök och vitlök i en stekpanna med 
smör. Lägg över i en bunke och krydda med 
timjan och gurkmeja. Tillsätt citronzest. Mosa 
den varma potatisen och rör ner i blandningen 
med messmör. Rör ner skivad salladslök, ägg 
och riven ost. Smaka av med salt och peppar.

Syltade kantareller
50 g små kantareller
1/4 krm gurkmeja
Lag:
1/4 dl ättiksprit, 12 %
1/2 dl strösocker
3/4 dl vatten

Gör så här:

Ansa kantarellerna. Koka upp ättiksprit, strösocker 
och vatten till lagen i en kastrull. Tillsätt kantarel-
lerna och gurkmeja. Koka upp och låt svalna.

Ostcrème 
2 msk vispgrädde
75 g gräddädelost
50 g färskost
2 krm honung
salt

Gör så här:

Koka upp grädde, smulad ädelost och färskost 
och smält samman under omrörning i en kastrull. 
Smaka av med honung och salt. Mixa slätt. Lägg 
över i en skål och vispa när den kallnat.

Örtkeso
100 g keso
2 msk örtolja
1/6 citron, pressad saft och zestat skal
salt

Gör så här:

Spola keso med vatten i en finmaskig nätsil, så att 
det bara blir fina ostbitar kvar. Blanda osten med 
örtolja, citronsaft- och zest. Smaka av med salt.

Örtolja
1/2 dl rapsolja
1 dl färska örter och spenat

Gör så här:

Värm oljan till 54 grader i en kastrull. Blanda ner 
örter och spenat och mixa slätt.

Grönsaker
100 g blomkålsbuketter (ev blomkålsblast)
1 vit morot, 75 g
1 salladslök
10 g spenat
10 g röda mangoldskott
Salladsdressing:
3 msk olja
1 msk pressad citronsaft
1/2 tsk honung
salt, peppar

Gör så här:

1.  Förväll blomkålsbuketter och ev blomkålsblast i 
kokande lättsaltat vatten, ca 3 minuter. Kyl dem 
i kallt vatten. Skala, skiva och koka moroten i 
lättsaltat vatten tills den är mjuk, ca 4 minuter. 
Kyl i kallt vatten.

2.  Salladsdressing: Skaka samman olja, citronsaft 
och honung till en dressing. Smaka av med salt 
och peppar. 

3.  Blanda alla kokta grönsaker med skivad sallads-
lök, spenat och mangoldskott. Dressa före 
serveringen.

Servera raggmunkskakan med de syltade  
kantarellerna, örtkeso, ostcrème, grönsaker  
och rårörda lingon. Droppa lite örtolja över.

Svampfylld raggmunkskaka med blomkål, 
syltade kantareller, örtkeso, ostcrème och lingon
Fazer Culinary Team Sweden sätter 
sin prägel på klassiska svenska  
rätter som tillagas med årstidens 
rå varor. Raggmunkskakan var en 
av huvudrätterna när laget tävlade  
i Culinary Olympics 2016. 




