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Vasst käk
på Portal
Vi inspireras av Jens Dolk,
Björn Almér, Andreas Younan,
Klas Lindberg & Totte Steneby,
Thomas Hulldin. Och många fler.

Vi besöker:

RASMUS
KOFOED

på Geranium i Köpenhamn

Sommarens
härliga drycker

REGIONALA
PRODUKTER
FRÅN HELA
SVERIGE
Burgare
för alla

Frukost på bryggserveringen. Grillbuffé i
skymningen. En glass på torget. Pinfärska
skaldjur till lunch. Det serveras fantastiska
upplevelser – och skapas underbara minnen
– på sommarkrogar runt om i Sverige.
Soliga dagar och ljumma nätter kan vi bara hoppas
på, men övriga ingredienser för en lyckad sommarkrog
kan du inspireras av här och på martinservera.se.
Läs till exempel om Glassmagasinet i Visby, som med
över 300 olika smaker är Sveriges största glassbar.
Och inspireras av Jakob Tholsby och Elin Bergner
som driver Pighuset Tapas & Cava samt Ljugarns
Strandcafé och Restaurang.

Läs våra reportage
på webben!
På martinservera.se
/inspiration
hittar du många
härliga reportage.

Det finns en tydlig trend, det är att vi just nu serveras mindre
portioner kött på tallrikarna och att det också måste finnas
vegetariska alternativ för gästerna att välja mellan.
Burgare är en rätt som passar perfekt på sommarmenyn.
Vegetariska burgare kan komplettera den mer traditionella
klassiska köttburgaren. På sidan 28 hittar du några bra förslag.
De digitala tjänsterna kring restaurangerbjudandet utvecklas
snabbt. Det är smarta tjänster som hjälper krögarna att nå fler och
nya gäster. Kunderna kan beställa på nätet och få maten hemlevererad. Via appen Karma kan gästerna köpa överbliven mat direkt
från krogen, vilket bidrar till minskat matsvinn. Läs mer om
smarta digitala lösningar som hjälper branschen att utvecklas på
sidan 35.
Härlig sommar & trevlig läsning!
Kristina Ossmark marknadsdirektör, Martin & Servera

Geranium &
Rasmus Kofoed
Läs mer på
sidan 6.
12 Regionalt

14 Krääm

Nära – över hela Sverige. Gjord på svensk lupin.

16 Öl
Följ med till Docklands.

19 Dryck
Gör dubbelt gott.

20 Hållbarhet
Så här jobbar vi.

Den svenska mat- och dryckesscenen är fylld av lysande stjärnor.
Vi på Martin & Servera inspireras av alla våra kunders och
leverantörers arbete för att skapa matglädje och ökad hållbarhet.
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På martinservera.se hittar du mer inspiration!

Sommar på
Gotland:
Glassmagasinet
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Coffee shop-kedjan Barista.

28 Burgare

Läs mer på
sidan 36.

Boka dina
kurser på
GastroMerit
redan nu!

Redaktör: Annika Molin,
Martin & Servera.
Produktion: Lewander & Co AB.
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Läs mer på
sidan 48.

Kontakt med oss:
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Följ oss på facebook.com/martinochservera
Följ vår instagram på @martinservera
Mejla oss på info@martinservera.se

Sommarens godaste!
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De gröna burgarna
Martin Nordin gav i våras ut sin första bok – Gröna
burgare. Här har han funderat på vad en burgare
kan vara och gått loss med baljväxter, grönsaker,
rotfrukter, svamp och ost. Boken innehåller 31 olika
exempel på gröna burgare, till exempel snurrad aubergineburgare, zucchiniburgare med grillad salladslök, ramslök
och srirachasås och svart bönburgare med baba ganousch
och rostade pinjenötter. Dessutom innehåller boken recept
på såser, pickles och annat som boostar burgarna.
Läs mer om burgare på sidan 28.

Portabelloburgare med kålchips och Saint Agur
ur Gröna burgare, Bonnier Fakta.

Sju

Gluten- och mejerifritt
Gluten- och mejerifritt tilltalar
många restauranggäster idag.
Det är inte bara gluten- och laktos
intoleranta utan även människor
som upplever att de helt enkelt mår bättre av att
välja bort gluten och mejeriprodukter. Därför får
rätter som miso, chiapudding och nötbaserade
alternativ ett rejält uppsving.

trender

Hjalmar Ståhlberg Nordegren, Ludvig Berling,
Elsa Bernadotte och Mattis Larsson grundade
”maträddartjänsten” Karma.

Plastbanta på restaurangen
Allt fler restauratörer satsar på att
plastbanta, det vill säga minska
andelen plast i sina take awayprodukter. Miljövänliga och
naturliga take away produkter som trägafflar,
underlägg i bambu och miljövänliga tapasboxar
står högt på listan. Skolorna sätter också fokus
på att minska användandet av plastartiklar under
devisen ”Giftfri förskola”.

Zero waste-lifestyle
Zero waste handlar om konsten att
minimera avfallet i det vardagliga
livet – helst ska man inte producera
något avfall alls. Här är appen
Karma ett bra sätt för restauranger att minimera
matsvinnet från restaurangen. Via den säljs
överskottsmaten för halva priset till kunder som
på så sätt också hjälper till att rädda maten från
att slängas. Win-win!

Nick & Nora
Vintage Lace
vinglas, 16 cl,
art. nr. 837906

Heta kryddor i cocktails
Chilipulver, rökt paprika och jerk blir
allt mer populära som cocktailingredienser. Kryddiga ölsorter, som till
exempel Jalapeño Ale och Habanero
Stout, passar också att servera till den som vill ha
lite mer sting i drycken.

Mormorsglasen är tillbaka
Lite tjockare glas med dekor eller
facettslipning, så kallade mormorsglas, är helt rätt i sommar. Många
restauranger blandar också olika
porslinserier. En vit sopptallrik följs av en grön
mattallrik. Olika former, storlekar och färger
bidrar till en lekfull känsla. Trenden med unika
och nischade produkter för serveringen, som
till exempel handdrejade tallrikar eller speciella
uppläggningssfat fortsätter.

Mat från havet
Som ett led i proteinskiftet hamnar
maten från havet allt mer i fokus.
Restaurang Oaxen, Stockholm, tilldelades Årets Merroir 2017 av White Guide
för att de ”ständigt utforskar vatten, vattenbryn
och stränder efter det oupptäckta som bjuder på
stora smakupplevelser och god näring utan att
känsliga bestånd och sköra vattenmiljöer hotas.”
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RASMUS
KOFOED
Danske Rasmus Kofoed är den ende i världen som kan
stoltsera med tre Bocuse d’Or-statyetter, och få kockar har
uppnått lika många framgångar, priser och utmärkelser.
På hans restaurang, Geranium, har grönsakerna spelat
huvudrollen sedan starten för tio år sedan och kärleken till
vegetabilierna har rötter långt tillbaka i barndomen.
Text Eva Helbæk Tram Foto Claes Bech Poulsen. I samarbete med White Paper.

När Rasmus Kofoed började på kockskolan

på Falster i södra Danmark kom han till
den första lektionen med en skateboard
under armen, iförd keps, svarta tygskor och
lila skejtarbrallor som han själv sytt.
”Om Rasmus någonsin blir kock, blir det
nog på Christiania” skrev klasskamraterna
senare i hans årsbok.
Men han blev inte kock i Christiania.
Däremot är han idag bland de kockar i
världen som har uppnått flest framgångar i
branschen; tre Michelinstjärnor, en flerårig
plats på Worlds 50 Best-listan, topplaceringar i White Guide och hela tre Bocuse
d’Or-statyetter. En i brons, en i silver och
en i guld.
Som äldst i en syskonskara på fem och
med en mamma som mestadels var
ensamstående med honom och syskonen
6 Läs mer på martinservera.se

blev Rasmus från en tidig ålder van att stå
på egna ben och att söka sina egna vägar.
Han är uppvuxen på landet, och när han var
ledig från skolan så befann han sig antingen
på skateboardrampen eller ute i naturen.
– Jag klättrade gärna upp i de högsta
träden, hoppade över Randkløve Skår (en
mycket djup klyfta, reds anm) när vi var på
Bornholm och gick ut på isen trots varnings
skyltar om tunn is, berättar Rasmus Kofoed.
Ville vara bäst

Att utmana sig själv är något som är djupt
rotat i honom, och när Rasmus Kofoed som
18-åring började på kockskola i Köpenhamn
utvecklade han snabbt ambitionen att bli
bäst i klassen. Han hade alltid en liten bok
med sig där han varje dag skrev ner tre
saker han skulle lära sig den dagen.

»

RASMUS KOFOED
Född: 1974
Bakgrund: Blev färdig kock, med
lärlingsplats på Hotel d’Angleterre i
Köpenhamn 1996.
Har arbetat på bland annat Scholteshof
i Belgien, och varit kökschef på Krogs
Fiskerestaurant och Hotel d’Angleterre i
Köpenhamn.
Prisbelönt: Är den enda i världen som
förärats tre Bocuse d’Or-statyetter: Guld
2011, silver 2007 och brons 2005.
Arbetar: Öppnade Geranium i Kongens
Have tillsammans med Søren Ledet
2007.
Flyttade Geranium 2010 till Parken
Stadium i Köpenhamn. Geranium har 3
stjärnor i Guide Michelin, är nummer 28
på The World’s 50 Best Restaurants’ lista
och nummer 4 på White Guide Nordics
lista över Nordens bästa restauranger.

Vi inspireras av
Geranium

Köket har flyttats ut mitt i restaurangen, och menyn
justeras löpande med ännu mer fokus på det gröna.
Läs mer på martinservera.se 7

inspiration Geranium

ˮJag tror på att det är de extra
dimensionerna som avgör om
restaurangupplevelsen blir
helt okej eller fantastisk.ˮ

8 Läs mer på martinservera.se

inspiration Geranium

På sin första lärlingsplats lärde han sig först och
främst hård diciplin, att arbeta snabbt och att göra rent
spisen med en gaffel. Men när han efter ett år bytte till
restaurangen på Hotel d’Angleterre, så hände något.
– Utöver att få arbeta med fantastiska råvaror som
tryffel och morkullor – saker jag aldrig förr hade sett –
så upplevde jag för första gången att kockarna hade en
passion. Att de engagerade sig i sitt jobb. Jag fick
utmaningar, var med om att skapa menyer och blev
förhörd på styckningsdetaljer. Och jag älskade det. Det
var där jag förstod vad mitt kall skulle vara. Jag skulle
bli kock, och jag skulle bli en av de bästa.
Som nykläckt kock arbetade han fem månader i
Belgien på stjärnkrogen Scholteshof, som då – redan i
slutet av 1990-talet – hade en egen enorm köksträdgård.
Här vässade Rasmus Kofoed ytterligare sina kunskaper
kring grönt. Intresset för grönsaker hade han med sig
hemifrån.
– Min mamma är vegetarian och en av de bästa
vegetariska kockar jag vet. Hon kan vrida ur all smak ur
en gammal rotselleri och en trött morot. Det där med
att få ut mycket av det lilla kan jag idag se att jag har
fått av henne – tillsammans med kärleken till grönsaker.
– Scholteshof var på många sätt en förlängning av
saker jag hade med mig från barndomen. Jag lärde mig
att använda växter i olika utvecklingsstadier och att
använda blommor i maten. Att plocka saker i trädgården och den där ständiga kreativiteten, som att man
fick för sig att göra en dessert på tomat och basilika –
det var väldigt inspirerande.
Att kasta sig ut från en klippa

Tillbaka i Köpenhamn fick Rasmus Kofoed som
23-åring sitt första kökschefsjobb på en restaurang i
Nyhavn. Flera statusfyllda kökschefsjobb och två
Bocuse d’Or-statyetter lades till på meritlistan, innan
han 2007 tillsammans med kollegan Søren Ledet öppnade
sin egen restaurang, Geranium, i Kongens Have.
Fokus blev biodynamiska råvaror och viner, och som

en av de första restaurangerna i stan erbjöd Geranium
en daglig vegetarisk meny som komplement till den
”vanliga” menyn.
– Jag har vuxit upp med Rudolf Steiners principer om
att man ska ge tillbaka vad man tar från jorden. Det är
viktigt för mig, och känns meningsfullt i förhållande till
våra barns framtid här på jorden att äta mer grönt och
mindre kött. Min mat är en hyllning till grönsakerna.
Men Geranium är ingen vegetarisk restaurang, och jag
är inte själv vegetarian. Jag tycker bara väldigt mycket
om grönsaker, förklarar han.
De extra dimensionerna

2010, året innan Rasmus Kofoed deltog i Bocuse d’Or
för tredje gången och vann guld, flyttade restaurangen
till sina nuvarande lokaler på åttonde våningen över
Danmarks nationalstadion, Parken. Här ligger den i
dag, högt över trädkronorna i Fælledparken med utsikt
ända till Sverige på en klar dag.
Köket har flyttats ut mitt i restaurangen, och menyn
justeras löpande med ännu mer fokus på det gröna.
För även om Rasmus Kofoed idag har uppnått all
heder man kan drömma om som kock, så är han fast
övertygad om att en restaurang måste vara i ständig
utveckling.
– Om mitt enda mål som kock var att vinna priser
och utmärkelser kunde jag lika bra kasta mig ut från en
klippa nu, för det finns inte mer att vinna. Priserna ger
dig ett incitament för att anstränga dig, men erkännande är inte viktigast för mig. Processen är minst lika
viktig, en restaurang ska vara levande. Annars märker
man det som gäst, oavsett om man är medveten om det
eller inte.
– Jag tror på att det är de extra dimensionerna som en
restaurang har som avgör om upplevelsen blir helt okej
eller fantastisk. Det kan vara lysande rätter, men det
kan också vara en särskild stämning, eller att någon har
tänkt på att dekorera bordet med färska blommor som
de själva har plockat.

»
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”Jag tror att det gör oss
gladare som människor att
följa den cykel som
grönsaker genomgår.”
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inspiration Geranium

TRE
FRÅGOR TILL
RASMUS KOFOED
Vad kan grönsaker som kött inte kan?
– Grönsaker kan göra dig mätt på ett
fint och lätt sätt. De har ofta en mer
komplex smak än kött och du kan
arbeta mycket mer med säsongerna.
Vi har våra egna marker på den
biodynamiska gården Kiselgården,
och om man själv har möjlighet till att
vara med och odla grönsaker finns det
något fantastiskt i att se dem växa. Jag
tror att det gör oss gladare som
människor att följa den cykel som
grönsaker genomgår.

Gör du själv något för att påverka
andra att äta mer grönt?
– Jag hoppas att mina gäster får med
sig inspiration att använda mer
grönsaker också hemma. Dessutom
har vi på restaurangen infört en
vegetarisk dag i veckan där vi äter
vegetarisk personalmat. Och just nu
håller jag på att skriva en bok om
vegetarisk vardagsmat med utgångspunkt i de rätter jag lagar till min familj
därhemma.
Vilken mat lagar du hemma?
– Innan jag fick min första dotter
lagade jag aldrig mat hemma. Jag
hade ingen lust när jag äntligen var
ledig. Men när jag och min flickvän
Maja fick Kamille började jag att laga

mat över en natt. Det var ett slags
urinstinkt som sa åt mig: Rasmus, du
måste ta hand om dina kära. För det är
kärlek man ger när man lagar mat åt
andra.
Vi äter mat lagade av samma
råvaror vi använder på restaurangen,
övervägande vegetariskt men också
fisk och skaldjur, och ungefär en gång
varje halvår kött.
Mina två äldsta barn på tre och fem
år äter allt – de älskar rödbetor och
selleri, för liksom mig själv har de från
tidig ålder varit vana vid att äta många
olika saker. Den yngsta är bara tre
månader, så just nu dricker hon bara
mjölk. Men det dröjer inte länge innan
jag ska börja laga mat till henne
också. Det ser jag fram emot.
Läs mer på martinservera.se 11

Vi inspireras av
regionala produkter

Närheten

Martin & Servera har ett starkt regionalt engagemang
och förankring runt om i Sverige. De regionala
leverantörerna – bönder, odlare och uppfödare – finns
inte långt från Martin & Serveras olika säljkontor.
Man skulle nästan kunna säga att varje kontor har
sina regionala producenter.

Lagerorter
Omlastningscentraler
Martin & Servera säljkontor

Kiruna

Martin & Servera dotterbolag

Gällivare

Luleå
Skellefteå
Umeå
Örnsköldsvik

Östersund

Sundsvall

Mora
Borlänge
Karlstad

Gävle
Enköping
Stockholm

Örebro

Nyköping
Norrköping

Uddevalla

Linköping

Göteborg

Visby

Jönköping
Halmstad
Hässleholm

Kalmar

Malmö

Vid kontoret i Umeå finns regionala företag som Västerbottenspotatis och Kräkångers Ekogård. Vid omlastningscentralen i
Kiruna ligger företaget Åive vatten och lite längre söderut, vid
kusten, hittar man till exempel Junköfiskarna.
Nära kontoret i Halmstad ligger Ugglarps Grönt i Slöinge och
JM Chark. I Jönköpingstrakten hittar du Rudenstams bär och frukt
och några mil därifrån ligger Gäsene Mejeri.
Martin & Servera finns, med sina dotterbolag, representerade
över hela Sverige. Det är nära för Martin & Servera-säljarna vid de
olika kontoren att sticka iväg från kontoret, hälsa på den regionala
producenten och diskutera produkterna. Inte sällan följer även
restaurangkunderna med ut på besök.
– Att jobba med närhet som ett begrepp när det gäller regionala
produkter är viktigt för oss, säger Per Idlund, produktchef för
regionala produkter, Martin & Servera.
– Vi lär känna människorna bakom produkterna och följer med
ut i stallen eller odlingarna. Det händer också att vi är med och
produktutvecklar. När man sitter och fikar tillsammans är det kul
att spåna kring nya idéer.
Varje dag levererar Martin & Servera-koncernen regionala
produkter till flera tusen kunder runt om i Sverige.
Läs mer om våra regionala producenter på martinservera.se
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inspiration Regionalt

Andersson & Tillman:
God mat från Uppland
Fjällröding från
Åre Fisk & Rökeri
Rödingen (Salvelinus alpinus) är odlad och kommer från två
sjöar i norr. Den ena heter Landösjön vid byn Offerdal och
ligger i Jämtland. Den andra sjön ligger i Västerbottens län i
Malgomajsjön vid Vilhelmina. Dessa odlingar, i den fjällnära
miljön, är relativt små.
Rödingen man använder sig av är enbart av en svensk art från
Hornavan. Den skiljer sig från sin norska släkting genom att
den är knubbigare, fastare, rödare i köttet och något fetare.
Fjällrödingen väger mellan 5-8 hg och ger filéer på mellan
150-300 g.
Filéerna pinndras inte, det kan göras först efter några dygn
vilket försämrar hållbarheten på produkten. Av samma
anledning säljs filéerna med skinn. De fryses in direkt efter
slakt för att bibehålla en så hög kvalitet som möjligt.
Röding är rik på nyttiga vitaminer och omega-3 fettsyror.

Bakom Andersson & Tillman står en restaurangägare och en
nötbonde som ville förändra synen på bra mat lokalt i
närområdet. Verksamheten startade 1996 med charktillverkning. Idag erbjuds även ett brett sortiment av högkvalitativt
nötkött, fläskkött, lammkött och kalvkött.
Andersson & Tillman satsar på produkter med hög kötthalt
och goda smaker. Verksamheten ligger i Upplands vackra
jordbrukslandskap. Ambitionen har från start varit att skapa
rena charkvaror utan extra tillsatser.
För Andersson & Tillman är relationen till bönderna av
största vikt. Att de får ett bra utbyte mot det de levererar är
något som man anser bäddar för stabilitet och kvalitet.
Andersson & Tillman arbetar för att ha korta transporter och
ett djurvänligt förhållningssätt vid uppfödning av slaktdjur.
Djuren hämtas inom en radie av 20 mil från slakterierna.

Löfsta Herrgårdsmejeri:
4 prisbelönta ostar
Löfsta Herrgårdsmejeri är ett gårdsmejeri med anor och historia.
Mejeriet ligger i Frösunda socken i Vallentuna, norr om
Stockholm. I Martin & Serveras sortiment hittar du flera ostar
från mejeriet. Ostarna håller mycket hög klass och har vunnit
guld i World Cheese Awards. 2005 återupptogs mejeritraditionen på Löfsta Herrgård och ambitionerna har sedan dess varit
att bedriva ett mejeri och lantbruk som är så naturligt som det är
praktiskt möjligt i modern tid. Fokus ligger på hållbarhet och
djurhälsa. Mejeriet producerar bara ostar av mjölk från egna djur.

Gös från Hjälmarfisk
Gösen från Hjälmaren (Sander Lucioperca) är
fiskad på gammaldags sätt med garn. MSCmärkt. En välsmakande matfisk med vitt, fast och
magert fiskkött. Det finns även gösfilé med skinn
från Hjälmaren, fiskad på samma sätt.

Läs mer på martinservera.se 13

Vi inspireras av
regionala produkter

Krääm
– gjord på svensk lupin
En glass som inte smälter, en bearnaise som inte spricker.
Detta kombinerat med en proteinrik bas som är helt
vegansk och varken innehåller laktos eller gluten.
Visst låter det som framtiden?
Text Emely Hesselgren
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inspiration regionala produkter

Krääm [maker],
art. nr. 494476.

Hösten 2016 började det viskas i Mat-

sverige. Någon höll på med en helt ny
produkt. En svensk, proteinrik, växtbaserad och KRAV-odlad lupinkräm började
se dagens ljus. Nordisk Råvara, som står
bakom produkten, hade hittat något nytt
och spännande i en av sina grödor –
lupinbönan.
Genom att mala lupinbönorna till ett
pulver, tillsätta svensk rapsolja och vatten
kunde man få fram en ren konsistens, med
mångsidigt användningsområde, gjord på
svenska råvaror. Helt enkelt en helt ny typ
av produkt för professionella kök.

Vann första pris

Vinnova, som driver program för att
stärka innovationskraften i Sverige,
lanserade i början av 2016 projektet
Klimatsmart protein. Satsningen genomfördes både i form av en utlysning, där
man lämnar in en ansökan om projekt
finansiering, och en tävling.
Krääm [maker] tog juryn med storm
under smakprovningseventet och knep
förstaplatsen.
– De har utvecklat en unik produkt som
smakar bra och har enorm marknads
potential, sa Tareq Taylor.

Lågt klimatavtryck

Krääm [maker] är helt växtbaserad. Basen
är en svenskodlad matlupin. En gröda som
verkligen passar att odlas på marker som
annars inte ses som attraktiv odlingsmark.
En annan miljöfördel med lupinodlingen
är den naturligt höga avkastningen och
låga klimatavtrycket.
Lupinbönan innehåller lika mycket
protein som sojabönan och samma
essentiella aminosyror, vilket gör den till
ett utmärkt livsmedel för dem som väljer
bort animaliskt protein ur kosten. Den är
också rik på viktiga vitaminer och
mineraler.
Utan att spricka

Produkten är en perfekt grund för kalla såser,
drycker och glass eftersom den både kan
värmas, kylas och även frysas, utan att spricka.
– Vi såg behovet av att ta fram en
kvalitetsprodukt för just såser, dressingar,
glass, toppings med mera, gjord på
kvalitativt svenskodlat grönt protein. Det
finns många varianter av köttersättningsprodukter men inte något svenskt mångsidigt alternativ till tillbehör som såser och
dressingar, säger Tomas Erlandsson på
Nordisk Råvara.

Martin & Servera fick möjlighet att visa upp
produkten första gången under Årets Kock-finalen
i Malmö i februari 2017. Kocken Daniel Müllern
tillagade en svampkräm med Krääm [maker] som
bas. Krämen serverades i en varm buljong
tillsammans med fasan.
Läs mer på martinservera.se 15
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En medveten dryckesmeny
där alla ska hitta något som passar

Krögaren Thomas Hulldin driver Docklands som ligger
i Finnboda hamn i Nacka strax öster om Stockholm.
Docklands är en medveten kvarterskrog som blandar
modernt och nytänkande. Drycken tar en självklar
och stor plats i verksamheten.
Docklands anspelar på rejvklubben Docklands som låg i
området och hade sin storhetstid runt millennieskiftet. Rejv
kulturen är en röd tråd i verksamheten och ska märkas i allt från
inredning och meny till hur maten presenteras i avslappnad miljö.
Medvetenhet är en annan central punkt i verksamheten och
Docklands jobbar med att göra medvetna inköp med fokus på
regionala produkter. Att drycken är en viktig del av upplevelsen
på Docklands är det ingen tvekan om.
– Att ha fokus på dryck är viktigt för att vara attraktiva.
Gästerna förväntar sig en balans mellan mat och dryck och för
oss är det viktigt att ha dryck som funkar ihop med menyn.
När det gäller öl är det som kvarterskrog viktigt att ha en vettig
öllista: att man kan välja allt från en bra lager till en mikrobryggd
öl, säger Thomas Hulldin.
Viktigt med kunnig personal

Trender är inte i fokus på Docklands. Filosofin kring mat- och
dryckesmenyn är att den ska vara tillräckligt bred, så att den som
är ute efter något traditionellt och den som är ute efter något mer
extremt båda hittar något de gillar. När det gäller dryckesmenyn
vill de kort och gott tänka smart och få volym.
– Något vi märker är att fler och fler blir mer medvetna om vad
de dricker, säger Thomas. Våra gäster har bättre koll på till
exempel vin och olika druvor än vad de hade för några år sedan.
Vi får fler frågor som är mycket mer exakta. Det är viktigt att vi
har välutbildad personal och att vi vet vad vi pratar om när
kunden frågar. Det är mer fokus på alkoholfria alternativ än förut
och det funkar inte att bara ha någon alkoholfri ölsort. Där är
medvetenheten kring utbudet ännu högre och vi måste se till att
ha ett intressant sortiment.
Att driva en lönsam verksamhet

”När det gäller öl är det som kvarters
krog viktigt att ha en vettig öllista: att
man kan välja allt från en bra lager till
en mikrobryggd öl.”
Thomas Hulldin, krögare
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Lönsamhet är naturligtvis en viktig del i att driva en restaurang.
Thomas berättar om hur han ser på försäljningen av dryck och
mat för att skapa lönsamhet:
– Det ska finnas god dryck så att människor kan hänga här och
ta ett glas eller två. Det kan leda till att gästerna är kvar och käkar
efteråt också. Då har drycken bidragit till matförsäljningen.
Tillsammans blir det en bra totalaffär och det är den som är
intressant för mig som krögare. Många snackar om att man tjänar
pengar på öl och vin, och det gör man till viss del. Den stora
vinsten med dryck är att det kräver färre personal som arbetar
med det jämfört med samma summa i matförsäljning.

inspiration Öl

Överjäst,
underjäst eller
spontanjäst?
Till underjäst öl hör bland annat
ljus lager, mörk lager och pilsner.
Underjäst öl tar längre tid att jäsa på
grund av låg temperatur. Den överjästa ölen tar tvärt om mycket kortare
tid på sig och jäser bara i en till två
veckor. Här används mindre kolsyra
för att frambringa andra smaker och
hit hör ölsorter som veteöl, ale, porter
och stout. Vid spontanjäst öl används
ingen jäst utan istället sker jäsningen
med hjälp av organismer som finns
i luften. För att komplicera det hela
ytterligare finns det många olika
jäststammar som påverkar ölet.

Fatöl är en färskvara
När det kommer till fatöl är omsättning ett
nyckelord. Här ger Caj Jansson, som jobbat
med öl på Galatea i femton år, några tips.
– Ju mer öl som omsätts i en bar, desto fräschare och
godare öl får gästen uppleva. Det gäller helt enkelt att
”dra mer i kranarna” så att ölen inte ligger kvar i
slangarna för länge. Öl är en färskvara och står den still
för länge kan det hända att den surnar.
För den som startar en ny restaurang eller bar kan det
vara svårt att på förhand veta hur mycket som kommer
att gå åt. En grundregel är att alltid börja sälja flasköl
och analysera vad som säljs mest.
– Sedan, när du förstått vad som är populärt bland
dina gäster, kan du ge dig in på fatöl, säger Caj. En bar
kräver en omsättning på två till tre fat i veckan, gärna
mer, för att ölet ska hålla fin kvalitet. Ett fat innehåller
20-30 liter öl, där 30 liter är den vanligaste storleken. Ett
fat bör gå åt på ungefär tre dagar.

Litet öllexikon
Lager: Underjäst öl som lagras
länge, runt noll grader. Den ljusa
lagern är den dominerande
ölsorten i världen. Det finns även
mellanmörk och mörk lager.

halt, där amerikanska sorter har
högre alkoholhalt än de från
Storbritannien. En dubbel IPA är ännu
mer humledominerad. Här tillsätts
socker för att ölet ska jäsa ut mer.

Pilsner: Många kallar den tjeckiska
pilsnern för den första ljusa ölen.
Den är knäckig med smaker av
smörkola. Tyskarna gör en torrare,
mer stram och beskare variant.

Porter och Stout: Porter är en mörk
öl som var den första etablerade
öltypen. Hårdrostad malt i porter
ger en kraftig brygd som kallas
Stout. Torr Stout från Irland hör till en
av världens mest kända öltyper.

Ale: Finns i brittisk, amerikansk, tysk
och belgisk stil. I Storbritannien är
det den vanligaste öltypen. Det
finns både milda varianter och
karamellmaltsbetonade. Belgisk
ale är starkare, fruktigare och
kryddigare.
Pale Ale: En humlebetonad ale.
Inom denna kategori finns IPA och
APA som står för India Pale Ale
respektive American Pale Ale. Olika
länder tillverkar med olika alkohol

Syrlig öl: I denna kategori finns
Lambic som är en spontanjäst öl
med låg till ingen kolsyra. Ölet
kommer från Belgien.
Veteöl: Kommer från Bayern. Är
överjäst med rik och fruktig doft.
Suröl: Öl där olika bakterier tillsätts i
tillverkningsprocessen, bland annat
laktobakterier, vilket ger en sur men
frisk smak.

”En bra start
är en lager,
en veteöl
och en ale.”
Caj Jansson

– När du väljer öl till din anläggning, försök först och
främst att tänka ut vad som passar din stil, meny och
krogens personlighet.
Caj anser att för de flesta barer i normalstorlek räcker
det gott och väl att erbjuda tre sorters öl på fat.
– En bra start är en lager, en veteöl och en ale. Då har
du en riktigt bra kombination.
Caj tipsar om att göra en besiktning ihop med en
tekniker innan en fatölsanläggning installeras. Då kan
teknikern förklara vad som blir bäst utifrån utgångsläget.
Öl som inte sköts på rätt sätt, både när det gäller
förvaring och omsättning, smakar aldrig bra.
– Det blir helt fel smaker, som smörkola, papp, läder,
surt och metalliskt. En lageröl ska vara klar och fin med
en stabil skumkrona som hänger kvar. När det gäller
veteöl och ofiltrerad öl så ska den tvärtom vara grumlig,
men med en fin skumkrona som hänger kvar i alla fall.
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Alkoholfritt öl från Nyköping:

Nils Oscar

Nils Oscar Company, som ligger i Nyköping,
tillverkar alkoholfri öl. Alkoholfria Pale Ale har
en mörk, gul färg och en mycket stark karaktär,
trots att den är alkoholfri. Ölet är ljust bärnstensfärgat och i pale ale-stil. Det är bryggt med fyra
olika maltsorter och är sedan kryddat med
Amarillo och Cascade. Maltig smak med tydlig
beska, inslag av aprikos, apelsinskal, knäckebröd,
ljus sirap och tallbarr. Serveras vid 8–10° till rätter
av lamm- eller nötkött eller som sällskapsdryck.
Alkoholhalt: 0,4 %
Art. nr. 781302

Kalla glas på ett ögonblick
”Vi strävar efter perfektion”
Det är värdeorden som Pannier jobbar efter.
Alla Panniers champagner lagras i minst tre år och i Panniers lager finns cirka
24 miljoner flaskor. Det produceras över 800 000 flaskor per år. Alla Panniers
produkter är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001, V2000 och BRC-certifierade.

Om du undrat varför drinkar som serveras i de mest
trendsättande barerna tenderar att smaka så mycket bättre,
kan svaret ligga i själva glaset och inte bara i innehållet.
Ett glas som fullständigt rengjorts, desinficerats och kylts
hjälper till att hålla drycken kall längre, avlägsnar obehagliga restlukter och förhöjer smaken på drinkar.
Kylmaskin för glas (Thrill Vortex 41-pro).
Art. nr. 841981

RÅÅ bryggeri
I ett av Sveriges största ekologiska bryggerier
bryggs traditionellt öl i modern tappning. I RÅÅs
öl finns vatten, malt, jäst och humle – och en hel
del kärlek. RÅÅ fokuserar på att brygga öl av
ekologiska råvaror och hjärtat ligger i den
europeiska öltraditionen men med influenser från
den moderna ölvärlden. En RÅÅ öl ska vara en öl
med smaker som många kan känna igen sig i.
Ett traditionellt öl men med en twist!
RÅÅ 2,8%, Organic, 33 cl, art. nr. 273623
RÅÅ Halfway to Bombay, Organic, 33 cl, art. nr. 790212
RÅÅ IPA, Organic, 33 cl, art. nr. 790220
RÅÅ Organic Lager, 33 cl, art. nr. 790238
RÅÅ Organic Pale Ale, 33 cl, art. nr. 790246
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Drycker som både
smakar och gör gott
GodDryck är ett exempel på dryck
som känns bra både att servera och
att dricka. Företaget skänker av
sitt överskott till välgörande ändamål.

Företaget GodDryck, som startade 2015,
fokuserar på alkoholfria och ekologiska
drycker, och vinsten går till välgörande
ändamål.
Goda Bubblor No 1 är perfekt för den
som vill välja bort alkohol men inte god
smak. Det är ett vitt, torrt, ekologiskt,
mousserande vin. Passar perfekt till
asiatiska rätter, till exempel en härlig
nudelsallad.
Goda Bubblor No 2 är ett ekologiskt
rosévin med en fruktig smak med inslag
av smultron, persika, jordgubbar och
blodgrapefrukt. Perfekt som aperitif, till
sallader och kycklingrätter.
Goda Bubblor No 1, 75 cl, art. nr. 488817
Goda Bubblor No 2, 75 cl, art. nr. 488965
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Martin & Serveras
hållbarhetsarbete

VÅRT
HÅLLBARA
ARBETE
Text Ann-Helen Meyer von Bremen

Det är stark medvind just nu för hållbarhetsfrågorna.
Många av Martin & Serveras kunder intresserar sig för
hur matens produktion påverkar djur, natur och
människor. Den ekologiska försäljningen fortsätter att
öka och 2016 blev ett genombrottsår för ekologiska
varor bland de privata restaurangerna.
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”Oavsett om vi vill minska svinnet
eller öka andelen ekologiskt så
måste vi göra det tillsammans
med leverantörer och kunder.”
AnnaLena Norrman

AnnaLena Norrman, hållbarhets- och kvalitetsdirektör
samt m
 arknadsdirektör Kristina Ossmark.

Det är ingen slump att marknadsdirektör

Kristina Ossmark deltar i intervjun om
Martin & Serveras hållbarhetsarbete
tillsammans med AnnaLena Norrman som
är hållbarhets- och kvalitetsdirektör. Det
finns en uttalad vilja att frågor om hållbarhet ska vara integrerade på alla nivåer inom
företaget och inte bara stanna vid högtidliga dokument långt borta från den
vardagliga och ekonomiska verksamheten.
– Jag skulle ha svårt att driva frågan om
det inte fanns ett personligt engagemang på
alla nivåer i bolaget, säger AnnaLena
Norrman.
– Vi ska givetvis leverera ett resultat, men
det handlar också om hur vi gör det, säger
Kristina Ossmark. Jag vill jobba på ett
företag som vill göra skillnad. För mig är

det superviktigt att vi kan bidra med något
gott till samhället.
Även om många företag ofta klär sitt
hållbarhetsarbete i stora ord, så är det inte
ovanligt att det i praktiken handlar om
marginella insatser som att följa lagkrav,
byta till mer energisnåla glödlampor och
effektivisera transporter. Vad är det som
skiljer Martin & Serveras hållbarhetsarbete?
– I början fokuserade vi enbart på vad vi
kunde göra inom företaget, men när man
har bytt belysning, minskat transporterna
och svinnet, då blir det rätt tråkigt att jobba
med de här frågorna om man inte är beredd
att gå vidare, säger AnnaLena.
– Idag ser vi oss som en del i livsmedelskedjan som jobbar både bakåt och framåt i
kedjan, för oavsett om vi vill minska svinnet

eller öka andelen ekologiskt så måste vi
göra det tillsammans med leverantörerna
och kunderna.
Det här gör förstås att man kommer in på
nya frågor som ligger längre bak i kedjan
och som rör hur livsmedlen är producerade.
Därför har Martin & Servera exempelvis
fattat beslut om att den palmolja som
används i Martin & Serveras egna märkesvaror ska vara hållbart certifierad. De
påverkar även sina leverantörer att göra
likadant. Av samma skäl har man också lagt
in krav på god djuromsorg och ansvarsfull
användning av antibiotika i sina inköpskrav.
Viktigt att påverka

Antibiotikan är en brännande aktuell fråga
där trycket från kunderna är mycket starkt.

»
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”Under 2020 ska 40 procent av försäljningen
till de offentliga kunderna och 15 procent
till de privata vara ekologisk eller miljömärkt.
Delmålen för 2016 nåddes med marginal.”
Kristina Ossmark

Martin & Servera har utarbetat en policy
för en ansvarsfull användning av antibiotika. Den innebär i korthet att matgrossistens leverantörer inte ska använda antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte utan enbart
när djuret är sjukt och efter ordination av
veterinär. Det ska också finnas en plan för
förebyggande djurhälsovård. Ur ett svenskt
perspektiv kan detta låta som en självklarhet, men då ska man komma ihåg att
Sverige var först i världen med att förbjuda
antibiotika som tillväxtfrämjare redan 1986.
EU fattade sitt beslut först 20 år senare,
2006, men fortfarande har många medlemsstater mycket hög användning. USA
och Sydamerika har ingen restriktion alls.
Anledningen till att man använder
antibiotika som förebyggande eller
”tillväxtfrämjare” är att det är billigare än
22 Läs mer på martinservera.se

att arbeta med förebyggande djurhälsovård.
Det handlar i grunden om ett helt annat
synsätt på djurhälsa, som kan ta tid att
förändra i praktiken.
– Det finns slakterier utanför Sverige som
inte alls förstår frågan och inte ser som sitt
ansvar att ta reda på hur deras uppfödare
medicinerar sina djur. Men ska vi komma
vidare i vårt samarbete med leverantörerna
måste vi ha den här typen av diskussioner,
säger AnnaLena.
Var går gränsen för tålamodet med
leverantörerna? När börjar man säga nej till
vissa produkter och kanske även till
leverantörer?
– Det är en svår fråga och en fin balansgång att gå, säger AnnaLena. Vi är ett stort
företag som levererar till en bred kundkrets.
En nischgrossist kanske har lättare att ta

den här typen av beslut. Men vissa beslut
har vi ändå tagit, som att inte sälja gödkalv,
gåslever och vissa fiskarter, som exempelvis
ål. Jag tror att det kommer fler av den här
typen av diskussioner framöver.
Samarbete med kunder

De betonar samarbetet med leverantörer
och kunder för att kunna nå framgång, att
hela tiden försöka ligga lite före, men inte
så långt före att det blir omöjligt att
genomföra förändringar.
– Det är viktigt att vi samarbetar med
våra stora kunder i det här arbetet, vilket
också sker, säger Kristina. De stora
restaurangföretagen inspirerar de mindre
och de driver också volymer som gör det
lättare när vi ska ta beslut om att ta in en ny
produkt eller leverantör i sortimentet.

inspiration Hållbarhet

Och just nu är det lätt att arbeta med
hållbarhetsfrågor för intresset är starkt, inte
bara från de offentliga köken som tidigt var
engagerade, utan även från de privata
kunderna. När det gäller den ekologiska
försäljningen blev 2016 ett genombrottsår
för privata restauranger och kaféer. I början
av året satte Martin & Servera ett femårigt
mål för ekologiskt och miljömärkt. Under
2020 ska 40 procent av försäljningen till de
offentliga kunderna och 15 procent till de
privata vara ekologisk eller miljömärkt.
Delmålen för 2016 nåddes med marginal.
Långsiktigt arbete

– Det är viktigt med ett femårigt mål, säger
Kristina. Det gör arbetet mer långsiktigt
och det visar vår organisation att vi tycker
att det här är en viktig fråga. Det påverkar

bland annat de aktiviteter vi gör, vilka egna
märkesvaror vi lanserar och hur säljorganisationen arbetar.
Samtidigt betonar de att om man ska nå
målen, så krävs samarbete med både kunder
och leverantörer. De ser en stor risk för
brist på varor när allt fler kunder vill köpa
svenskt ekologiskt eftersom produktionen
inte riktigt hänger med.
Där mervärdena med ekologiskt och
miljömärkt varit ganska enkla att förklara
för kund så är det knepigare med transport
frågorna. I det just-in-time-samhälle vi
lever i så är det inte enkelt att få kunden att
förstå att flera små leveranser i veckan gör
stor miljömässig skillnad jämfört med en
leverans.
– Mediasvängningarna kring olika frågor
är också svåra att hantera. Man vill väldigt

sällan höra hela sanningen för det upplevs
som komplicerat. Det ser jag som ett stort
hot mot den långsiktiga hållbarheten, säger
Kristina.
Kristina och AnnaLena konstaterar att
det finns mycket att jobba med och att de
kommer att möta nya utmaningar, men
samtidigt så tänker de försöka ta vara på
det nuvarande engagemanget för hållbarhetsfrågor. Under 2017 kommer en stor
kund att vara med på revision hos en
leverantör. Det är första gången det sker
och det ser de som ytterligare ett steg
framåt och ett bra tillfälle att förmedla
kunskap mellan leverantör, grossist och
kund. Precis den typen av arbetssätt som
de gillar.
– Vi har en stor kraft att påverka och det
är fantastiskt, säger de båda.
Läs mer på martinservera.se 23

Vi inspireras av
våra kunder:
Barista

Hållbarhet
gemensam
nämnare
Kedjekunden Barista har högt ställda hållbarhetskrav som grund i sitt coffee shop-koncept.
Möt Björn Almér, vd, och Claes Henriksson,
affärschef på Martin & Servera, i ett samtal
om gemensamma mål och visioner.
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”Allt flera kunder ställer ökade
hållbarhetskrav. Vi utvecklas
tillsammans med våra kunder.”

Claes Henriksson,
affärschef kedjekunder,
Martin & Servera

inspiration Barista

”Tack vare att Martin & Servera köper
in större volymer av ekologiska varor
får vi också prisvärdhet i våra inköp.”
Björn Almér, vd, Barista

– Hållbarhet är själva fundamentet i vår

Om Barista
Barista Fair Trade Coffee
är Skandinaviens första
etiska coffeeshop-koncept.
Barista har 16 enheter
runt om i Sverige.
Varje gång en kund
använder sitt stammiskort
skänks två kronor för en
skolmåltid i Muka Dhera,
Etiopien, via FN. Barista
har skänkt mer än
1 500 000 måltider.

verksamhet, säger Björn Almér, vd på Barista.
Det fanns en plats på marknaden för ett etiskt
coffee shop-koncept, med ett uttalat hållbarhets
perspektiv. I framtiden tror jag att hållbarhet är
en hygienfaktor, gästerna kommer att förvänta
sig att man har säkrat upp hela sitt hållbara
erbjudande. Och det är viktigt att kvaliteten på
varorna är top notch, för att man ska belönas
med lojala gäster.

– Barista imponerar med sitt arbete, sina
hållbarhetskrav och sina bidrag till skolmåltider i
Etiopien, säger Claes Henriksson, affärschef på
Martin & Servera. Våra tankar kring hållbarhet
och miljö gjorde att vi hittade varandra från
första stund. Vi är två delar av samma filosofi.
– Hos vår förra grossist var vi lite av en udda
fågel med alla våra ekologiska krav, säger Björn.
Hos Martin & Servera är vi inte ett dugg

”konstiga”. De har andra kunder som också vill
ha ekologiska och miljömärkta produkter. Det
innebär att vi slipper en massa stora kostnader.
Vi behöver inte köpa en hel pall, det finns andra
kunder hos Martin & Servera som är med och
delar på pallen. Och nu har vi tillgång till samma
sortiment över hela landet.
– Martin & Servera är överlägsna med sitt
stora ekologiska och miljömärkta sortiment.
Förut kanske vi bara kunde hitta en ekologisk
produkt, nu kan vi ofta välja mellan fem
ekologiska produkter med olika smaker och
kryddningar. Tack vare att Martin & Servera
köper in större volymer av ekologiska varor får vi
också prisvärdhet i våra inköp.
– Vi upplever att Martin & Servera brinner
lika mycket för hållbarhet som vi gör, säger
Björn. Martin & Servera har under hela vårt
samarbete agerat långt bortom vad avtalet
ålägger dem att göra. Det betyder mycket för oss.
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Så här gör vi skillnad
Här är några exempel på olika projekt och utbildningar som
Martin & Servera jobbar med. Varje liten del av vårt arbete
syftar till att bidra till öka hållbarhet och goda arbetsvillkor.

OFF PEAK
Martin & Servera deltar i Off Peak,
ett miljöprojekt med nattleveranser i
samarbete med Stockholms stad.

Uppdaterad fiskoch skaldjurslista
Martin & Servera uppdaterar kontinuerligt den egna fisk- och skaldjurslistan i enlighet med de senaste
forskningsrönen och r apporter från
myndigheter och miljöorganisationer.
Under 2016 gjordes en genomgång av fiskoch skaldjurslistan, vilket ledde till en
revidering angående inköpspolicyn avseende
ett tiotal fiskar.
– Vi tittar på fiskarter, fångstzoner,
fångstmetoder och liknande och bedömer
om vi utifrån nya fakta behöver förändra vår
inköpspolicy. Till exempel är makrill nu
MSC-märkt, säger Markus Pettersson,
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Sedan sommaren 2016 testas nattleveranser
till restauranger i Stockholms innerstad. För
Martin & Servera innebär det ett mer
effektivt utnyttjande av bilarna och
snabbare leveranser till kunderna. På sikt
bidrar nattleveranser även till en bättre
trafiksituation och en bättre miljö.
Projektet drivs av Stockholms stad i
samarbete med forskare och näringsliv,
bland annat Martin & Servera. I Stockholm
är det förbjudet att köra tunga lastbilar
mellan kl. 22-06, vilket innebär att den
tunga trafiken konkurrerar med all annan
trafik dagtid. Därför ville Stockholms stad
testa nattliga leveranser med specialbyggda,
tysta bilar och i början av augusti rullade
Martin & Serveras första nattransport ut.

– De kunder som varit med i testet är mer
än nöjda. Vi fick ändra rutinerna lite
eftersom det innebär att någon måste finnas
på plats och låsa upp hos kunden eller se till
att chauffören får nycklar. Då kan chauffören se till att varorna hamnar på plats i kylar
och frysar, säger Håkan Ekmyr, transportchef, Martin & Servera. När personalen
kommer på morgonen är varorna färdiga att
packas upp.
Projektet Off Peak fortsätter under 2017,

eftersom dispensen har förlängts. Buller,
arbetsmiljö och transporteffektivitet
utvärderas löpande.

sortiment- och inköpschef med ansvar för
fisk och skaldjur på Martin & Servera.
Revideringen i fisk- och skaldjurslistan
kan betyda att en tidigare rekommendation
om att inte sälja en viss fiskart nu förändrats
till okej att sälja – eller tvärtom.
Vad gäller till exempel marulk så är den
okej att sälja om den är garnfångad från
Island eller tas upp som bifångst. Däremot
rekommenderas inte fångst från övriga
bestånd eller andra fångstmetoder.
Martin & Servera är positiva till omställningen i fiskeflottans redskap och fiskemetoder så att bifångster minimeras, men är
samtidigt positiva till att sälja bifångster som
avräknas mot kvot på det egna färskfiskflödet.
– Vi anser att fiskar och skaldjur som
redan tagits upp ska tas till vara.

inspiration Hållbarhet

Odlare, uppfödare och andra producenter lämnar sina varor
i våra händer för vidaretransport till kunder över hela Sverige.
Varje liten detalj i vårt arbete handlar om omsorg, kvalitet
och matsäkerhet.
Våra varumottagare säkerställer att de beställda varorna är hela, rena och

levererade i rätt temperatur när de anländer till vårt lager. Alla varor lagras
sedan i olika temperaturzoner och distribueras med rätt temperatur. Vi
kyler bara de varor som behöver kylas. Det är lika viktigt för kvalitet och
matsäkerhet som för att spara energi. På lagren är alla medarbetare noga
med att stänga portar och dörrar mellan olika temperaturzoner. Lastportarna får inte stå öppna i onödan. Då riskerar vi att det kommer in värme
på sommaren och kyla på vintern.

HÅLLBAR VARUHANTERING

Temperaturen i kylarna ligger på -24 grader, för att vi alltid ska ha en
temperaturbuffert. Temperaturen ska hålla hela vägen ut till kund.
Matsäkerheten är alltid prioriterad och vi mäter temperaturen på varorna
vid leverans till sista kund.
– Vi kontrollerar varornas kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Vi säker-
ställer även att våra non food-produkter, som exempelvis pappersmuggar,
inte innehåller ämnen som inte får finnas i produkter med livsmedels
kontakt. De ska vara fria från bakterier, skadliga ämnen och farlig färg,
säger Cathrine Westerlind, hållbarhets- och kvalitetssäkringsansvarig,
Martin & Serveras avdelning för Hållbar utveckling och kvalitet.

Rätt arbetsvillkor
Martin & Servera är en av initiativtagarna till
IP Arbetsvillkor, en ny standard för bättre arbetsvillkor.
Martin & Servera har, tillsammans
med Axfood och AxFoundation,
varit initiativtagare till den nya
standarden IP Arbetsvillkor, som
Svenskt Sigill lanserade hösten
2016.
Arbetet med den nya certifieringen startade redan 2014 då
Martin & Servera genom kontroller hos svenska frilandsodlare
upptäckte problem med arbetsvillkoren. Bland annat saknades
kontrakt och det förekom oreglerad
arbetstid.
– Arbetet med IP Arbetsvillkor
är ett exempel på hur vi levandegör
vår uppförandekod i den gröna
näringen, säger Britta Ekman,
avdelningen för Hållbar utveckling

och kvalitet, Martin & Servera.
Det är en viktig certifiering.
För varor från andra länder finns
märkningar som Fairtrade och
Global Grasp, men man tänker inte
på att det finns problem med arbetsvillkoren i Sverige också. Många av
de arbetare som har bristfälliga
arbetsvillkor är migrantarbetare, de
ska ha rätt till försäkringar och rätt
betalt precis som alla andra.
För Martin & Servera innebär
certifieringsstandarden att det blir
enklare att utvärdera och ställa krav
på arbetsvillkoren för de anställda
hos leverantörer inom den gröna
sektorn. De första certifieringarna
kommer att ske under 2017.
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inspiration vinjett
Vi inspireras av
burgare

Högrevsburgare med
portabello och picklad lök.
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Vårt hamburgarbegär verkar inte kunna mättas och under sommar
säsongen konsumerar vi fler än någonsin. Och det är inte så konstigt,
rätten går att variera i all oändlighet – från kött och fisk till vegetariska
alternativ med halloumi eller bönor som bas. En vällagad burgare kan
med andra ord ge ett rejält klirr i kassan.

Burgare –
självklar på
sommarmenyn
Text Daniel Retz Foto Joel Wåreus

De senaste åren har hamburgaren etablerat sig på bred
front i Sverige, allt från krogarnas signaturburgare till
amerikanska klassiker som nyuppfunnits av hajpade
ställen som exempelvis Flippin’ burgers.
– Hamburgaren är lätt att både laga och äta, särskilt
nu under sommaren. Du behöver bara kött, fisk eller ett
vegetariskt alternativ och så ett bröd – sedan kan du
låta fantasin flöda när det gäller tillbehören. Du kan
laga burgare i foodtrucks, på utomhusgrillen eller i
restaurangköket. Hamburgaren är älskad av gästerna,
säger Tim Stadin, Martin & Servera, specialistsäljare
färskvaror, Västerås.
Tim är en riktig köttnörd och just nu under sommaren är det hamburgare som faller honom på läppen.
Intresset väcktes när han jobbade i köket på Frank i
Västerås.
– Vi labbade med olika typer av köttblandningar tills vi
kom fram till det vi ansåg vara den perfekta hamburgaren: 50 procent högrev, 25 procent bringa och 25 procent
leg. Sedan har jag testat vidare med andra varianter där
jag bland annat tillsatt märg, gör man det måste man
möta det feta med tillbehör som har hög syra, exempelvis
picklad lök.
Idag har hamburgaren en hög status och krogar kan
komma långt med en egen signaturburgare, berättar Tim.

– Du kan lägga din personliga touch på burgaren, all
din kreativitet. Och det kan bli en populär rätt bland
sommargästerna, både för vuxna och barn. Det är ett
relativt billigt alternativ även om högreven har stigit i
pris. Men det är fortfarande en bra produkt att tjäna
pengar på, man kan ta upp till 200 kronor för en
hamburgare om det är bra kvalitet.
Vilka trender råder just nu?

– Nu handlar det om raka enkla smaker, fler och fler
går tillbaka till grunden: hamburgare och ost – en
klassisk cheeseburgare. Samtidigt är det vegetariska på
stark frammarsch och det är ett välkommet tillskott.
Gröna vågen har nått hamburgarna

”Det här kan vara den extremaste veganburgaren vars
ingredienser går att köpa i butik i Sverige idag”, står det
under Instagramkontot @javligt gott:s bild.
Här syns två 150 grams sojaburgare med srirachamayo, två sorters lök, mixsallad och en källarfranska
som bröd. Bilden är taggad #vegan #veganburger
#veggieburger #burger och har för närvarande 568
gilla-markeringar.
Instagrambilden är ett av alla tecken på att den
vegetariska burgaren blivit mainstream.

»
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inspiration burgare

”Vi tycker att en vegetarisk burgare ska smaka
och se ut som vanliga burgare och hanteras
på samma sätt i köket.”

Halloumiburgare

Hamburgare

Högrev, brisket, 180 g, art. nr. 447136
Angus, 150 g, art. nr. 124263
Gourmet, högrev, 160 g, art. nr. 445452
Nötfärs/högrev grov 20 %, art. nr. 243006

Vegetarisk
burgare

80 g, art. nr. 863282
150 g, art. nr. 365825
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inspiration burgare

”Jag kan inte tänka mig något godare
än en sojaburgare med bbq-sås och
jalapeños i sommar.”

Bakom sojaburgaren som uppmärksammats ligger

företaget Ahlström Factory, som grundades av
Jacob Ahlström och hans pappa Sören.
– De senaste åren har hamburgartrenden exploderat i
alla former, säger Jacob. Och nu finns det allt fler
alternativ även vad gäller vegetariska burgare, som
grönsaksburgare på bönor och linser eller halloumi. Och
vi har ett veganskt substitut som liknar en burgare gjord
på köttfärs.
När de för sju år sedan startade företaget så möttes de
av skepticism.
– Vi fick höra att det vegetariska var en fluga, men vi
har antagit utmaningen. Vi tycker att en vegetarisk
burgare ska smaka och se ut som vanliga burgare och
hanteras på samma sätt i köket.
– Därför har vi fokuserat på ett köttsubstitut och vi
erbjuder en 150-grammare och en mindre variant för
barn. De går att tillaga på stekbord, i ugn eller på en
grill och du får rätt känsla och doft.
Ahlström Factory erbjuder egna produkter och de är
även agentur i Sverige för sydafrikanska FRY’s Family.
– De har en intressant historia. När Wally Fry träffade
sin fru Debbie så hade hon varit vegetarian i hela sitt liv.
De fick barn som också blev vegetarianer, men Wally
höll fast vid gamla vanor. Men så startade han ett
byggbolag och vid ett uppdrag på en grisfarm så
räddade han en griskulting på grund av omständigheterna på platsen. Det blev starten på hans omvändelse
– och inte långt därefter startade paret sitt företag.
Deras mission är att få världen att äta mer vegetariskt.

Receptet på den
perfekta hamburgaren,
enligt Tim Stadin
– Köttblandningen bör vara 50 procent högrev,
25 procent leg och 25 procent bringa – leg har bra
bindningsförmåga och du får köttiga hamburgare.
Sedan gillar många ett löspressat kött, men personligen vill jag ha ett mer sammansatt som ger tuggmotstånd. Och jag föredrar om det är lite rosa efter
stekning. Vad gäller tillbehör så håll det simpelt: lite
bacon, en rökig ost och picklad lök, man ska inte
krångla till det.

Sommarens sojaburgare

Att de vegetariska burgarna är här för att stanna är
Jacob övertygad om. Att kedjor som Max och topp
krögare som Mathias Dahlgren satsar på grönt hjälper till
att göra det vegetariska till ett naturligt val.
– Allt fler byter ut sina favoriträtter mot vegetariska
alternativ, och hamburgaren är ett perfekt exempel. Jag
kan inte tänka mig något godare än en sojaburgare med
bbq-sås och jalapeños i sommar.

”De senaste åren har hamburgartrenden exploderat.”
Jacob Ahlström, Ahlström Factory
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Vi inspireras av
våra kunder:
K-märkt

K-märkt
Vinnare av Martin & Serveras
Utmaning 2017

Kan man driva en lunchrestaurang där gästerna inte vet vad de ska äta?
Där kockarna inte vet vad de ska laga? Kan lunchbuffén serveras bak
och fram? Kan gästerna betala efter så mycket som de tar för sig?
Svaret visste de inte vid starten, men idag svarar de ja på alla punkter.

Text Nathalie Rosenholm Foto Milena Grandi
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inspiration K-märkt

”Alla vi som driver K-märkt kommer från
finkrogar och är vana vid att jobba med
de bästa råvarorna. Att driva lunchkrog
däremot är en helt annan utmaning.”
Jens Dolk, vinkypare, K-märkt

K-märkt startade i september 2014 med sin lunchkrog i
Garnisonen på Östermalm i Stockholm. Bakom
K-märkt står en kock, en konditor och en kypare:
Hanna Normark, Daniel Roos och Jens Dolk.
Idag har de tre ställen i Stockholm: Vid Garnisonen, på
Mäster Samuelsgatan och på Teatern i köpcentret Ringen.
Varje år genomför Martin & Servera hållbarhetstävlingen Utmaningen. ”Hållbara idéer” var temat för
Utmaningen 2017, där K-märkts bidrag blev vinnare i
tävlingskategorin privat verksamhet. Bidraget beskrev
hur K-märkt jobbar för att motverka matsvinn.
Jens Dolk, hur känns det att vinna Utmaningen?

– Jätteroligt! Det här är sådant man blir sporrad av och
som driver en vidare i det här konstiga som vi gör. Det
här är det första priset som vi får för K-märkt, så vi är
väldigt tacksamma.
– Alla vi som driver K-märkt kommer från finkrogar
och är vana vid att jobba med de bästa råvarorna. Att
driva lunchkrog däremot är en helt annan utmaning.
– När gästen bestämmer vad det får kosta så måste
man jobba på helt annat sätt. Frågeställningen blev:
Hur ska vi göra Sveriges bästa bricklunch, utan bricka?

– Vi kommer också ner i pris genom att köpa mixade
pallar. Det kan vara fula produkter, sådant det finns för
mycket av – helt enkelt det som andra inte vill ha. För
oss får säsong och tillgång styra.
Vad ska alltid finnas med på buffén?

– Hos oss äter gästerna buffen baklänges. Först tar man
allt det gröna, och på slutet kommer proteinet. Det ska
alltid finnas tre olika proteinkällor att välja bland. Sedan
har vi mycket grönsaker – tillagade och smaksatta gröna
rätter.
– Varje morgon klockan 06.30 har vi gemensam
brainstorming. Ofta är det så att vi inte har så mycket av
allt. Det vi har räcker inte till 600 lunchgäster, utan det
som finns byts verkligen timme för timme. Det gör att
personalen som jobbar hos oss måste vara kreativ och
gilla att tänka nytt!

Hur går inköpen till?

– Tänk dig till exempel att det är sommar och har varit
en regnig helg. Det finns massor av tvåpackad majs, men
leverantören har inte fått sålt så mycket som de tänkt,
för att det varit regn och folk har inte grillat. Då har vi
ett läge där vi kan köpa bra råvara till billig peng. Eller
så är det en fågelleverantör som har sextio vaktlar över
där datumet snart går ut. Då köper vi.
– Vi lovar inte något på vår meny. En gäst som
kommer till oss vet aldrig vad den kommer att få. Ena
dagen vaktel, andra dagen är det något annat. Vi brukar
säga att vi köper på natten, när alla andra kunder har
köpt sitt.
– Vi köper också vid frysrensningar. Det finns regler
som säger att något som legat i frysen i tolv månader
måste kasseras, även om det inte är dåligt. Sådant köper vi.

Martin & Serveras tävling för ökad hållbarhet

K-MÄRKT JOBBAR I SEX LED FÖR MINSKAT MATSVINN
1. Råvarorna köps in på natten, när alla andra
krogar redan gjort sina inköp.
2. Det finns inga menyer eller löften – gästerna vet
inte på förhand vad de kommer få äta.
3. Maten lagas så att kockarna har koll på
gästtillströmning.
4. Maten kostar 28 kr/hg och allt kostar samma sak,
sallad som oxfilé.
5. Serveringen sker baklänges med det gröna först
och proteinet sist.
6. Kockarna är kreativa och lagar à la minute i en
köksbar.
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Notiser

Foto: Magnus Skoglöf

”Sjukt skönt!”
Tredje gången gillt i final!
Grattis till Johan Backeus,
Årets Kock 2017.
Martin & Servera är stolt
samarbetspartner.
Foto: Per Erik Berglund/Znapshot

Översta raden från vänster: Andreas Printz, Jimmi Eriksson, Kasper Kleihs,
Tommy Eriksson, Daniel Haynes, Ola Wallin, Kalle Bengtsson.
Nedre raden från vänster: Sebastian Pettersson, Frida Bäcke,
Fredrik Andersson, Fredrik Borgskog, Anders Karlsson.
Nya Svenska Kocklandslaget

De elva kockarna och konditorerna ska under fyra år representera
Sverige i diverse kulinariska sammanhang. Fredrik Andersson är
Team Leader och Senior Advisor är Krister Dahl.
Martin & Servera har varit stolt samarbetspartner till Svenska
Kocklandslaget under många år.
Nu är det klart att det goda samarbetet fortsätter under
OS-satsningen mot Culinary Olympics i Tyskland 2020.
Redan i april drar träningen igång inför den första utmaningen:
Culinary World Cup i Luxemburg i november 2018. Därefter är
det Culinary Olympics 2020 som gäller, där målet är guld.

Martin & Servera stödjer
Unga Ekokockar
Här sker årets semifinaler!
28 april: Bollnäs, Torsbergsgymnasiet
2 maj: Stockholm, Stockholms
Hotell & Restaurangskola
3 maj: Stockholm, Stockholms
Hotell & Restaurangskola
5 maj: Ryssby, Ryssbygymnasiet
Vinnare i Unga Ekokockar 2016 var
Tannbergskolan, Lycksele som representerades av Johanna, Moa och Ebba.
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Grattis till Adam & Albin, Stockholm, som blev
Årets Stjärnskott 2017. Kategorin sponsrades av
Martin & Servera och utnämningen skedde på
White Guide-galan den 6 mars.
Läs mer på whiteguide.se

Penny & Bill
Stockholm har fått en ny gastrobar,
Penny & Bill. Den har öppnats av
Henrik Norström, Lux Restauranger,
tillsammans med cocktailmästaren
Johan Evers, en av världens bästa
bartenders. Penny & Bill har fokus
på mellanrätter och cocktails.
Grönsaker, fågel, fisk, skaldjur och
kött serveras från rawbaren eller
från grillen. Foodtails är cocktails
och mat i kombination.
– Namnet Penny & Bill tog vi för att
gästerna ska känna att de kommit
till ett värdpar som alltid skapar
minnesvärda kvällar med god mat
och dryck, säger Henrik.

inspiration Smarta verktyg

DIGITALA VERKTYG

för en smartare
restaurangbransch
Digitaliseringen ökar – många har tillgång till internet
och fler och fler använder det dagligen. Naturligtvis
tar digitaliseringen också mer plats i restaurangvärlden. Det finns många smarta, digitala verktyg
som förenklar och förbättrar upplevelsen för både
restaurangen och gästen.
Text Sofia Härdig

I Sverige är det 81 procent som har en

smart mobil, 65 procent som har en
surfplatta och 92 procent som har en dator
– och många äger alla tre. Varje vecka ägnar
man i snitt 24 timmar till internet och
siffran är ännu högre bland unga. En trend
i digitaliseringen är att användningen av
mobilen ökar. Hela 65 procent av befolkningen använder mobilen dagligen.

TheFork – för smidig bokning

TheFork är Europas ledande bokningsplattform. Genom deras app eller webbplats
går det lätt att bord på olika restauranger.
TheFork samarbetar med 40 000 restauranger i 12 länder runtom i världen. Det är
enkelt att söka och filtrera på restauranger
och olika sorters mat. Plattformen är också
till för ge inspiration, recensioner och
erbjudanden.
Restaurangpersonalen kan smidigt
hantera bokningarna elektroniskt. Dessutom får restaurangen reklam eftersom den
presenteras med text och bild. Med
TheFork är det enkelt att ändra priserna –
perfekt för restaurangen som vill ha fullsatt
när det i vanliga fall är få gäster.

Karma minskar matsvinnet

Karma är en app som minskar matsvinnet.
Appen är gratis att använda, har funnits
sedan mitten av september 2016 och riktar
sig till restauranger, caféer och alla hungriga
som vill rädda mat. I appen syns vilka
anslutna restauranger och caféer i närheten
där det finns mat att rädda. All mat säljs till
ett lägre pris; priset och vilka rätter som
finns syns direkt i appen.
Betalning görs också i appen och kvittot
visas upp på restaurangen när maten
hämtas – svårare än så är det inte. Perfekt
för de som vill bidra till minskat matsvinn
och spara pengar och för restaurangen som
kan ta betalt för mat som annars slängts.
Nya kunder och marknadsföring genom
synlighet i appen är bara en bonus för
restaurangen.
Dörr till dörr

Foodora, UberEATS och Wolt är namnen
på några företag som erbjuder smarta
tjänster där maten körs från olika restauranger direkt till kundens dörr. Företagen
samarbetar med restaurangerna och har bud
som hämtar upp maten på plats. Den som

är sugen på mat skriver i sin adress i appen
för att se vilka restauranger som levererar till platsen och vad de har för meny.
Beställningen och betalning görs online
genom några knapptryck. Sedan är det bara
för restaurangpersonalen och kunden att
luta sig tillbaka medan maten körs direkt
till dörren.
Mobil plånbok

För de som vill köpa och ta betalt smidigare
på restaurangen eller baren är Seqr en bra
idé. Med Seqr betalar gästen via deras app
och det ska vara både snabbare och säkrare
än vanlig kortbetalning. För den som
betalar är det bara att blippa mobilen i
kassan och slå sin pinkod. Kvittot sparas i
appen. Genom Seqr är det också enkelt att
bland annat ta emot erbjudanden och
skicka pengar till privatpersoner.
Personen i kassan behöver bara välja Seqr
som betalningsmetod och ser sedan när
kunden betalat. Med Seqr är det möjligt att
sänka kostnaderna för kortbetalning och
det finns ingen fast kostnad, restaurangen
betalar per transaktion.
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Glassmagasinet
– ett måste på Sommargotland

Glassmagasinet har funnits sedan 1988 och
ligger beläget i Visby hamn på Gotland.
Med över 300 olika smaker är det Sveriges
största glassbar. I april är det sjunde året som
Andreas och Joelle Younan öppnar upp glassbaren. Andreas, som är glassmästare och
kock, berättar mer om hur det är att driva en
säsongsverksamhet.
Text Sofia Härdig

När Andreas tog över Glassmagasinet byggde han det till

sitt eget och tog över lokalen vägg i vägg för att göra den
till ett café. Glassmagasinet säljer sin egentillverkade glass
och den finns i ungefär 80 olika smaker. De köper också
in glass från andra glasstillverkare. Förra året var Glassmagasinets rekordår hittills – på en dag kunde de sälja
1500–2500 liter glass och ha uppemot sjutusen gäster.
På Glassmagasinets meny finns många spännande
smaker – både klassiska och experimentella. Rabarber,
popcorn, björnbär/vattenmelon, citron och ”sea salted
caramel” är några av favoriterna. Glass som smakar som
mat är något som också finns på menyn. Glassmagasinet
tillverkar bland annat chevre-, honung- och pinjenötsglass
och sill- och gräslöksglass. Den sistnämnda har blivit en
tradition till midsommar.

Säsongsverksamhet – intensivt arbete året om

För Glassmagasinet är det naturligtvis allra mest att göra
på sommaren, men resten av året är det också full fart.
Andreas håller bland annat i glasskurser för de som vill
lära sig mer om glasshantverket.
– Det är mindre att göra under försommaren, men då är
det mycket jobb med att ta fram nya smaker och att hitta
personal till sommaren. Jag jobbar i sex månader – från
morgon till kväll. När vi stänger Glassmagasinet för
säsongen i mitten av september tar jag en eller två månader
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Vi inspireras av
våra kunder:
Glassmagasinet

På en sommardag kan Glassmagasinet sälja 1500–2500
liter glass och ha uppemot sjutusen gäster.

Andreas Younan, Glassmagasinet, är
glassmästare och kock.

En trend som märks är gluten- och laktosfri
glass. Efterfrågan på sojabaserad och
sockerfri glass ökar också.

ledigt. Efter det börjar förberedelserna inför nästa sommar.
Då börjar jag laborera och ta fram nya smaker i min lilla
fabrik som jag har i Stockholm, berättar Andreas.

”För oss är det viktigt att alla kan äta vår glass.
I vårt gluten- och laktosfria sortiment har vi inte
bara traditionella smaker, utan vi experimenterar
och kommer med spännande nyheter även där.”

Glassförsäljning på turisttäta Gotland

Andreas Younan

Gotland är ett turistparadis där det händer mycket. Varje
sommar anordnas evenemang som lockar besökare och de
flesta som kommer från hamnen passerar Glassmagasinet.
Att driva en glassbar på ett populärt turistställe gör att det
kan komma väldigt mycket människor på kort tid. Från
öppningen vid sju på morgonen till klockan åtta kan det
komma runt 200 personer.
– Det mest utmanande är att ta hand om alla kunder
samtidigt. Det är många barnfamiljer som kommer hit
och ibland kan det komma in fem skolklasser samtidigt.
För många av våra kunder är det viktigt att få snabb
service. Vi har många anställda och det gör att vi kan ge
snabb och bra service, utan att tappa vår höga kvalitet.
Den snabba servicen är väldigt uppskattad. Förutom
feedback om vår goda glass är det många som hör av sig
och berättar om hur nöjda de är med just servicen,
berättar Andreas.
Att sälja glass på sommaren i Sverige kan verka riskabelt
med tanke på det varierande vädret. Till skillnad från vad
man kan tro, är strålande sol inget måste och regn inga
större problem.

– Vi säljer glass oavsett vad det är för väder. Allra mest
glass säljer vi när det är halvbra väder, för då är folk på
stan och då hittar de hit. Om det regnar är många
inomhus och om det är sol är de på stranden. Men om det
regnar är det inte hela världen, vi har 250 sittplatser och
133 stycken är inomhus, berättar Andreas.
Gluten-, socker- och laktosfri glass

En trend som syns nu är gluten- och laktosfri glass. Efterfrågan på sojabaserad och sockerfri glass ökar också. I
stället för socker är det många kunder som vill ha glass
sötad med det naturliga sötningsmedlet stevia.
– För oss är det viktigt att alla kan äta vår glass. I vårt
gluten- och laktosfria sortiment har vi inte bara traditionella smaker, utan vi experimenterar och kommer med
spännande nyheter även där. Vi har till exempel en
ölsorbet i vårt otroligt stora utbud med 24 laktosfria
sorbeter, berättar Andreas.
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Jakob Tholsby, kock

Tips för lyckad
SOMMARKROG
Soliga dagar och ljumma nätter kan man bara hoppas på,
men övriga ingredienser för en lyckad sommarkrog har man
makt över. Här ger kocken Jakob Tholsby sina bästa tips.
Han är inne på sitt 14:e år som sommarkrögare på Gotland.

Tillsammans med sin fru Elin Bergner driver Jakob Tholsby

Pighuset Tapas & Cava, som är med i White Guide, och
Ljugarns Strandcafé och Restaurang, som Elins familj ägt
sedan tidigt 80-tal. Redan när ställena stänger för hösten börjar
paret skissa på nästa års meny.
– Vi siktar högt, men inte för högt för sommarpersonalen.
Många är unga och oerfarna och rätterna måste funka för dem.
För att hitta folk ringer jag restaurangskolorna och ber lärarna
rekommendera tjejer och killar med intresse och driv, säger
Jakob Tholsby.

En bred meny är bättre än en nischad. Maten ska passa gäster i

alla åldrar och för en lunch i badkläder såväl som för en
finmiddag, förklarar Jakob.
Logistiken är en annan utmaning i kök som ofta är små och
omoderna.
– Det gäller att balansera rätter från ugnen och rätter från
spisen. Det underlättar med bra råvaror som är gångbara i flera
maträtter. Och det är bra med produkter som är smidiga att
hantera, säger han.

Arlas färskost är en av favoriterna, både i det varma och kalla
köket. Frukost vid havet med cappuccino och croissant med
färskost har blivit en storsäljare. Färskost och svenska jordgubbar är en omtyckt och blixtsnabb dessert.
– Osten är också tacksam att använda i alla sorters röror till
varma rätter, säger Jakob, som gillar att det är en naturlig
produkt utan tillsatser.
– Vi blandar färskost och exempelvis yoghurt för att balansera syra och fetthalt. Jag gör en kräm till rårakorna med
färskost, löjrom, bacon och örter. Till hamburgarna har jag en

T v Ljugarns Strandcafé och Restaurang,
T h Pighuset Tapas & Cava.

dressing med färskost, jalapeno och picklad lök. Vi toppar med
cheddarost och det blir jättegott!
Erfarenheten har lärt Jakob att inte göra alltför hälsoinriktade

menyer.
– Inför sommaren talas det mycket om rawfood och olika
nyttigheter men på semestern kommer reptilhjärnan fram. Folk
är inte så nyttiga utan beställer räksallad med mycket majonnäs, härliga dressingar och rejält med ost.
Andra typiska smaker som går hem är koriander, chili och
lime, säger Jakob.
Han använder gärna citrusskal och då vill han ha ekologiska
frukter. Närodlade grönsaker uppskattas också av gästerna.

Sist men inte minst är det bra att sätta en snackis på menyn.

– Det kan vara en god men lite ovanlig hybridrätt eller drink.
Vi har ”saltgurka med honung, smetana och en trea vodka”, den
vill alla prova. Snackisen drar kanske inte in massvis med
pengar men den skapar ett mervärde, säger Jakob Tholsby.

TIPS PÅ SOMRIGA
PRODUKTER!
Nu har Arlas färskost
även kommit i en
ekologisk variant.

Foto: Jonas Bilberg.

”En naturlig produkt som
färskost är tacksam att
jobba med och låter
trevlig på menyn.”

F OTO : P E P E N I L S S O N
PA R A N T E S D E S I G N

fär s ka ö rte r o c h sa l l at
odl at av fam i l j e n k å r f o r s, e k e r ö

inspiration Food trucks

Nordiskt
mästerskap
för FOOD
TRUCKS
Text & bild Emely Hesselgren

Nu har det snart gått fyra år sedan vi började se
den nya tidens food trucks på gatorna runt om i
först och främst Stockholm, för att senare år
börja dyka upp i övriga städer.
Trenden under åren har gått från taco, pizza
och burgare till att innefatta en precis lika bred
variation som vi kan se i restaurangutbudet i
stort.
Det enda som begränsar är att det ska vara lätt
att äta, tas med enkelt utan att tappa form, smak
och konsistens.
Nordiska mästerskapet

När Nordiska Mästerskapet i Food Truck gick
av stapeln i Mariefred sommaren 2016 kunde
besökarna njuta av allt från soppor till härliga
burgare och fantasifulla desserter.
Drygt 40 food trucks stod redor att ta emot
besökare under två dagar. Första dagen hölls
själva tävlingen och juryn bestod bland annat av
Niklas Ekstedt och Mattias Kroon.
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Vi på

Vi är många som bryr oss om
dina varor och leveranser.
Möt några av oss!

Robert Hedman,
speciallistsäljare
frukt och grönt.

Följ Robert Hedman
på Insta @mr_hedman
Robert Hedman jobbar som specialistsäljare för frukt &
grönt på Martin & Servera. Han kommer direkt från en roll
som kökschef på Fotografiska museets restaurang och har
många års erfarenhet som köksmästare på bland annat LUX
och Görvälns Slott. Robert har bland annat vunnit Noreskocken 2010 och varit med i Årets Kock ett flertal tillfällen,
där han var i final 2011.
Upplever du en ökad efterfrågan på frukt och grönsaker?

VINNARE NM FOODTRUCK 2016
The Good Gringo: bästa
vegetariska
Mcreperie: bästa design
Nordic Street Food: bästa
kreativa rätt (kantarellklämma)
Eva-Lotts Kök: bästa dessert
La Taqueria Sombrero: bästa fisk
Fast Food Specialisterna:
bästa kött

NM I FOOD TRUCK 2017
I sommar går tävlingen
av stapeln igen den
21–22 juli i Mariefred.

– Ja, verkligen. Det har varit ett stort fokus på grönsaker de
senaste åren, eller rättare sagt är det ett väldigt stort fokus på
grönsaker. Många vill äta nyttigare och minska mängden kött
för att må bättre, så grönsakerna tar helt klart mer plats på
tallrikarna på krogen. Samtidigt är det roligare och mer
utmanade för kocken att utgå från växtriket.
Vad ser du för trender inom frukt och grönsaker?

– Framför allt att man använder hela grönsaken eller frukten
– skal, rötter, kärnor och så vidare. Det har också mycket att
göra med att allt fler i branschen jobbar med hållbarhet och
det är det viktigt att alla hjälps åt med. Att minska svinnet är
en annan bidragande anledning till att man använder hela
grönsaken. Mycket av smaken sitter i skalet, varför ska man då
skala bort det godaste och slänga det i komposten när man
istället kan servera det till gästen? Även ”havets grönsaker”,
till exempel alger och tång, finns det ett stort intresse för.
Vad är det roligaste med att jobba med frukt och grönt?

– Att det är så säsongsbetonat, då hinner man längta efter
grönsaker, som sparris och rabarber som kommer på våren.
Sedan har vi sommaren med svenska jordgubbar och alla vilda
växter och örter och hösten med alla härliga svampar och bär.
Men glöm för all del inte alla fantastiska rotfrukter och
kålsorter som vi främst använder oss av på vintern och som
går att tillaga på alla möjliga sätt. Man ska skörda och äta
råvaran när den är som bäst!
Vilken grönsak, frukt eller bär som kommer på sommaren
längtar du mest efter i år?

– Rabarber och sparris, det är härligt när de kommer! Då vet
man att det är vår och sommar på gång. Det är fantastiskt
härligt med alla primörer som kommer, det blir som en nystart
på grönsaksåret.

熟成スウェーデンチーズ

Vällagrad svensk

多層ステンレス包丁

Vällagrad japan

GRÄNSLÖST HANTVERK
Perfektion tar tid,
tid. Det
det vet
vet
både svenska och japanska
hantverkare. Yaxell Super
Gou är en vällagrad kniv
med 161 lager stål,
stål sprungen
sprungen
ur 700 års smidestradition.

Vi inspireras av:
Gymnasie-SM

Martin & Servera
är stolt sponsor

GRATTIS till
vinnarna i
Gymnasie-SM!
Text & bild Emely Hesselgren

De vinnande lagen i klasserna kök och servering får chansen
att tävla i det Nordiska mästerskapet 2018. Vid en kvalificeringstävling i början av 2018 blir två kockar och två servitörer/
servitriser utsedda och de får senare representera Sverige i detta
mästerskap.
SM är Sveriges äldsta och mest prestigefulla tävling för
gymnasister i årskurs 3, på Hotell och Turism- och Restaurang
och Livsmedelsprogrammet.
Gymnasie-SM för Hotell- och turism- och Restaurang- och
livsmedelsprogrammen arrangeras varje år av Visita.

Vinnare i klass kök:
Amanda Lydahl och Svante Melander
från Wisby Gymnasium

”Det här är framtidens stjärnor inom besöksnäringen.
Tack vare de kunskaper de får genom sina utbildningar
blir de ett värdefullt tillskott till en näring där det finns
gott om jobb.”
Eva Östling, vd, Visita

Vinnare i klass servering:
Caroline Radsten och Zander Flamander
från Gymnasieskolan Vipan i Lund
Vinnare i klass turism:
Oliwia Skog och Felix Nordström från
Rönnowska Skolan i Helsingborg
Vinnare i klass hotell:
Isabelle Olsson och Elias Larsson från
Gymnasieskolan Vipan i Lund
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Klas Lindberg vann OS-guld med
Svenska Kocklandslaget 2011 och stod
samma år som vinnare i Årets Kock.

Totte Steneby, dryckesansvarig på Portal, är även kreativ
ledare för GastroMerits sommelierutbildning.

Färserad vaktel.
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Vi inspireras av
våra kunder:
Portal

Portal
Hemmakänsla och vasst käk

På kort tid har Portal seglat upp som Stockholms nya krogpärla. Sedan premiären i augusti 2016 har de hunnit vinna
både Årets Affärskrog och Gulddraken, men framför allt sina
gästers hjärtan. Möt Klas Lindberg och Totte Steneby.
Text Nathalie Rosenholm Foto Milena Grandi Matbilder Magnus Skoglöf

Klas Lindberg och Totte Steneby lever vitt skilda liv.
– Ett svagt ögonblick av mitt liv ville jag bli hockeyKlas blir väckt klockan fem på morgonen av sina två
proffs, säger Klas. Men bortsett från det har jag alltid
barn. Dagen börjar oftast med Bolibompa och havrevetat att jag vill jobba med matlagning och tycker att
grynsgröt. Totte däremot är allt som oftast på språng
det är fantastiskt att hitta grejer som man kan lägga ner
till en ny destination. Vid sidan av
hela sin själ i. Jag är en vinnarskalle och vet
jobbet som dryckesansvarig på
att det enda som gäller för att nå dit man vill
”Vi har alltid
Portal är han kreativ ledare för
är hård och smart träning. Årets Kock var en
delat tanken om
GastroMerits sommelierutbildning
fantastisk språngbräda som gav mig ett
gastronomi som
och jobbar som Brand Ambassador
oerhört nätverk.
helhet. När vi träfför två amerikanska vinerier.
Teamet på Portal består av 25 personer som
fades på somme– Det finns inga vanliga veckor i
alla brinner för mat och dryck. Klas jobbar
lierutbildningen för
mitt liv. Den här veckan är jag i
fem luncher i veckan och även tre kvällar.
tio år sedan utbytte
Stockholm och har haft fyra services
– Min roll på Portal är att vara mitt
vi mycket erfarenpå Portal. Det har också varit
emellan kök och matsal, säger Klas. Vi har en
heter, vilket har
inventering, så jag har fixat och donat
grym uppställning och hjälper till där det
gjort att vi har
massa. På måndag åker jag till New
behövs. Det jag vill lägga fokus på är det
format varandra.”
York, och jag kom nyss hem från en
trevliga och mjuka bemötandet och att skapa
Totte Steneby
jobbresa i Amsterdam, säger Totte.
en varm miljö.
Båda har vunnit flera priser under
Delaktig personal
sina karriärer. Totte har bland annat vunnit Nordiska
Målbilden, att skapa en gastronomisk helhet, är något
mästerskapen i sommelierie 2010. Klas vann OS-guld
som både Klas och Totte brinner för. Det handlar om
med Svenska Kocklandslaget 2011 och stod samma år
att få till en genomgående känsla. Några av nycklarna
som vinnare i Årets Kock. Det är också den utmärkelse
för att uppnå helheten är värdskap och service.
han värderar högst. På många sätt har den varit
– Vi har alltid delat tanken om gastronomi som
bidragande till att han kunde öppna sitt drömställe.

»
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inspiration Portal

”Love Stew” med potatis,
ägg och Kalixlöjrom.
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inspiration Portal

helhet. När vi träffades på sommelierutbildningen för
tio år sedan utbytte vi mycket erfarenheter, vilket har
gjort att vi har format varandra, förklarar Totte.
– Jag vill jobba med människor som har åsikter. Alla
idéer är välkomna och det är det som driver oss framåt.
Det är viktigt med en mix av supererfarna och mindre
erfarna i kök och matsal, för tillsammans blir vi starka.
Är man positiv och har en vilja att bli bättre så kan
man lära sig allt, säger Klas.
Utvecklar vinlistan

enklare viner. De seriösa rosévinerna som finns på
marknaden tycker jag ska få en chans.
En levande berättelse

Resan från odling och leverantör, vidare till kockarna i
köket och slutligen matsalen, kräver en stark historia.
– Det är viktigt att vi är duktiga på att förmedla det
vi serverar. Vi skapar en ram om hur vi ska jobba men
samtidigt vill vi att personalen vågar släppa in och
addera sin egen personlighet, säger Klas.
– Dryck och mat är båda lika viktigt. Vi lagar inte
mat efter vinerna och väljer inte vinerna utifrån maten.
Vi vill jobba okomplicerat, säger Totte.

Menyerna sätts tillsammans med personalen, i ett
gemensamt experimenterande. Något som även gäller
dryckerna.
Tidlöst med skarpt käk
– Vi kör provningar då och då, alla tillsammans. Det
kan till exempel vara tema norra Italien, och så öppnar Det är många typer av gäster som lockas till Portal. I
den avslappnade och inbjudande miljön
vi tio flaskor vin med hela personakan man äta och dricka gott i timmar.
len. Vi försöker hela tiden utveckla
”Till sommaren
Dubbla akustikmaterial på väggar och i tak
vår servering av vin på glas. När det
är jag sinnesär en del av helhetstänket kring att skapa
gäller vinlistan är alla viner valda
sjukt sugen på
den perfekta miljön.
utifrån dess kvalitet. Vissa kanske är
toppmurklor,
– Jag är så glad att se att vi har fått ett så
trendiga, andra otrendiga, vissa
glasrabarber,
brett spann. Det är jubilarer som firas,
klassiska, andra moderna och vissa
färskpotatis och
ungdomar som softar och sköna businesskonstiga. Den gemensamma
brynt smör.”
luncher. På sen lunch rasar det in ett gäng
nämnaren är att alla är goda. De
Klas Lindberg
barnvagnar och föräldralediga som sitter
levererar vad de ska för sin stil och
och gottar och myser, säger Klas.
sitt pris, berättar Totte.
– Vi sliter hårt med internutbildHårt jobb
ningar. Alla ska kunna känna att mat och dryck är
Så, vad är egentligen framgångsreceptet? Klas förklarar
grejen, säger Klas.
att det handlar om att göra sin läxa. Likväl handlar det
Raka, tydliga smaker
om att våga satsa och köra på, även när det känns
Att Sverige är ett land där säsongerna ska få tala, är
motigt.
något som de är överens om. Detta återspeglas på både
– Jag var byggherre under den tid vi byggde Portal.
mat- och dryckesmenyerna som byts regelbundet.
Jag är inblandad i allt, till och med vilka skruvar som
– Jag älskar variationen med säsongerna och att se
sitter i väggarna. Jag kan säga att jag var livrädd när vi
råvarorna förändras och mogna. Till sommaren är jag
öppnade, men Totte tvekade aldrig utan sa hela tiden
sinnessjukt sugen på toppmurklor, glasrabarber,
till mig att vi kommer att ha fullt. Dag ett kom 92
färskpotatis och brynt smör. I tankarna ligger jag mer
personer, dag två 98, dag tre 100. Sedan har det rullat på.
än ett år före.
– Vi har skapat en tidlös restaurang i utseende och
– Vi odlar mycket själva i Småland och min tjej
till detta har vi adderat skarpt käk. Vi har plockat lite
odlar örter och blommor ute på Ingarö, säger Klas. Vi
munsbitar ur allt; både tagit russinen ur sunk och
jobbar med Martin & Servera, Grönsakshallen
finkrog. Med ett rutinerat kök och team på plats kan
Sorunda och Fällmans. Vi handlar också från Lilla
vi spela på båda sidorna, fortsätter han.
Labäck. Många är inblandade. För mig handlar allt
Klas avslutar med att säga att han har stor respekt
om råvarorna. Vi satsar på skandinaviskt, men adderar
för verksamheten, som blev ruskigt likt det han hade
en uns inspiration och hantverk från andra länder som
föreställt sig. Han är tydlig med att det är mycket slit
Frankrike och Spanien.
bakom framgången och att det inte är något som
– Jag tycker att man ska äta och dricka efter säsong,
kommit gratis.
förklarar Totte. I sommar, när man är utomhus mer,
– Som jag sa tidigare: Den som tränar smartast och
behövs inte lika komplexa viner. Då är det gott med
hårdast, den vinner ofta.
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inspiration GastroMerit

Boka dina kurser på GastroMerit!
GastroMerit, Martin & Serveras kursverksamhet, erbjuder ett
fulladdat kursprogram under 2017. Här är några av nyheterna!
Boka din kurs eller föranmäl dig till resorna redan nu!
Kursledare Peter Davidson och Mats Carlbäck

Nyhet! Tvådagarskurs:
Att starta restaurang
Den här kursen ger dig som ska, eller precis
har, öppnat en restaurangverksamhet,
kunskap om hur du kan stärka din affärsidé
och bli konkurrenskraftig.
Du får arbeta med din affärsplan och ditt
erbjudande. Med enkla övningar stärker du
dina kunskaper och kan definiera vad som
ska göra din verksamhet unik. Du får arbeta
med övningar inom försäljning och
marknadsföring.
Kursen ger fördjupning i ledarskap och
rekrytering, arbetsrätt samt budgetering,
kalkylering och prissättning. Genomgång av
löpande styrning och uppföljning av din
verksamhet.

Innehåll
• Skapa affärsplan
• Budgetering, prissättning och viktiga
nyckeltal
• Marknadsföring och försäljning
• Ledarskap och rekrytering
• Styrning och uppföljning
• S töd och tidplan för hur du kan förenkla
processen vid start av din verksamhet
Aktuella datum till höstens kurser hittar du på
martinservera.se/gastromerit.
Kursavgift: 5 450 kr/deltagare (exkl moms)

”En bättre metodik i ditt projektarbete
leder till nöjdare kunder, en högre
effektivitet och en bättre och mer
kvalitetssäkrad leverans till dina kunder.”
Mats Carlbäck, en av kursledarna för kursen
”Att starta restaurang”, GastroMerit

Arrangeras för tredje
gången i Umeå!

För dig som vill ha
en bredare kunskap
inom de områden som
krävs för att driva ett
framgångsrikt
företag.

Sommelierutbildning –
utbildningen som gör att du
kan titulera dig sommelier
Diplomutbildningen till sommelier sträcker sig över
en termin och är anpassad för dig som vill arbeta
praktiskt som sommelier. Under terminen varvas
teoretiska föreläsningar med dryckesprovningar.
Aktuella datum till höstens kurser hittar du på
martinservera.se/gastromerit.
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inspiration GastroMerit
För dig som
arbetar som kökschef,
köksmästare och är
redo för nästa steg
i karriären.

Stärk ditt ledarskap!
– Som kreativ ledare är min uppgift att ur ett branschperspektiv och
som krögare, vara med och påverka och säkerställa att utbildningen
innehåller relevanta och intressanta ämnen för de som vill ta nästa
steg i karriären, säger Stefano Catenacci, kreativ ledare för GastroMerits nya kökschefsutbildning.
– Kursen kommer att fokusera på att stärka ditt ledarskap, din
relation till dina medarbetare och öka din förståelse för arbetsgivarrollen.
– Du kanske jobbar som köksmästare eller sous chef idag och vill
utveckla dina kunskaper om team och organisation, ledning,
ekonomi, service och produktion. Det som är bra är att du kan
fortsätta jobba under tiden, utbildningen hålls en heldag per vecka
under höstterminen.
– Med ett genomtänkt ledarskap blir det lättare att bygga upp
förtroendet hos dina medarbetare och skapa ett team som ser till att
allting flyter på, trots högt tempo och många gäster.

Ny utbildning: Diplomerad kökschef
med Stefano Catenacci som kreativ ledare

Kreativ ledare är Stefano Catenacci, kökschef
på Operakällaren sedan 1996. Han har tilldelats
flertalet prestigefyllda utmärkelser, bland annat
White Guides hyllning för Långtida betydelsefull gastronomisk gärning 2014.

Diplomerad kökschef är en vidareutbildning
som ger dig fördjupade kunskaper inom
ekonomi, ledarskap, organisation, service
och produktkunskap.
Den diplomerade kökschefsutbildningen
ger dig de verktyg som behövs för att arbeta
som kökschef och ta en aktiv del i företagets
utveckling.
Kökschefsutbildningen är främst teoretisk
men inkluderar även vissa praktiska dagar
samt studiebesök.

Kursstart: augusti 2017.
Antal kurstillfällen: 14 inklusive
examination, främst måndagar
Tid: kl. 9.00–17.00
Plats: GastroMerit, Årsta
Kursavgift: 30 700 kr exkl. moms

Inspirations- och utbildningsresor
med GastroMerit
Är du nyfiken och vill uppleva något helt nytt?
Res med oss på GastroMerit! Du får expertguidning
av GastroMerits noga utvalda kursledare.
Vi utlovar kulinarisk inspiration utöver det vanliga.
Följ med till:
• Seoul, Sydkorea, september 2017
• San Sebastián, Spanien, oktober 2017
• Vinresa till Sydafrika, januari 2018

Anmäl dig på martinservera.se/gastromerit!
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Ekologiskt och närodlat på SJ
Ekologisk och närproducerad mat av högsta
klass – och en massa frikadeller. Det serveras
ombord när Kalf & Hansens mat förstärker det
ekologiska utbudet i SJ:s bistrovagnar.
– Vi tror att det finns ett sug och en längtan
efter snabbmat som inte bara är snabb utan
också god, nyttig och schysst producerad.
Vår mat ska kännas nordisk, vilket vi tycker
köttbullar, fiskfrikadeller och vegetariska
frikadeller är, säger Rune Kalf-Hansen.
Far och son Kalf Hansen, Rune och Fabian,
driver två snabbmatsrestauranger i Stockholm
(Mariatorget samt Hammarby sjöstad) som är
KRAV-märkta enligt högsta nivån.

Nyhet!
Servera dina gäster äkta italiensk glass
och frozen yoghurt med unik
kapsellösning.
Maskinen finns i olika storlekar och
gör det enkelt att servera glass utan
svinn, dessutom med enkel rengöring.
Du plockar bara kapslar efter behov
från frysen, placerar kapseln i maskinen och trycker på en knapp.
Frozen yoghurt finns bland annat i
smakerna mango, skogsbär och
naturell. Glass finns i smakerna jordgubb, choklad, vanilj och cappuccino.
Kontakta din säljare hos Martin & Servera
för mer information.

One shot frozen fruit
lemon, 160 ml,
art. nr. 456475

Hållbara transporter
– Hållbarhet kännetecknar hela vårt logistikarbete, säger
Stefan Bergström Hedmark, logistikdirektör, Martin & Servera.
Det handlar inte bara om transporterna, det är så mycket mer.
Vi jobbar med hållbarhet hela vägen!
Hållbara transporter består av energi

Stefan Bergström Hedmark
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effektivitet från lastning till lossning,
men det handlar också om de krav som
Martin & Servera ställer på sig själva
och sina underleverantörer.
– Vårt uppdrag är att leverera en bra
produkt. Det inkluderar hela hållbarhetskedjan från kvalitetssäkerhet,
matsäkerhet, miljöhänsyn och kostnadseffektivitet. Att jobba med smart
ruttplanering är till exempel en
självklarhet för att skapa just kostnadseffektivitet.
– Smarta transportrutter är dessutom
en av våra allra viktigaste hållbarhetsaktiviteter. Smart planering ger kortare
transportsträckor och därmed mindre
bränslebehov och mindre utsläpp.
– Majoriteten av Martin & Serveras
egna lastbilar drivs med HVO, hydrogenererade vegetabiliska oljor. Det är ett

fossilfritt biobränsle från slaktavfall eller
från växtriket.
– HVO minskar miljöpåverkan med
upp till 90 procent jämfört med vanlig
diesel. En fjärdedel av våra transporter
görs av egna bilar och tre fjärdedelar av
leverantörspartners.
– Vi ställer tydliga krav på våra
transportörer vad gäller miljöansvar –
till exempel systematiskt miljöarbete
med mål och uppföljning, typ av motor
och däck, val av bränsle samt trafiksäkerhet och kvalitet.
Hållbara transporter handlar ju även

om sunda villkor för de anställda,
poängterar Stefan Bergström Hedmark.
– Våra krav handlar därför även om
vikten av kollektivavtal, korrekta löner,
rätt till paus för förarna, underhåll av
bilarna och upprustningsprogram.

Bra färskost behöver inga tillsatser. På Arla® tar vi därför bara mjölk, kärnar den
till grädde och låter den umgås med naturlig syrningskultur. Och så en nypa
salt för smakens skull. Sen är den klar att använda som ingrediens i desserter,
bakverk, sallader, ugnsrätter och bas i kalla röror. Eller helt enkelt direkt som
krämigt smörgåspålägg.

Valrhona

jobbar schysst
och tar ansvar
En choklad som både smakar gott
och gör gott. För Valrhona är det
självklart att chokladen inte bara
är av högsta kvalitet, utan även att
den framställs på ett schysst sätt.
Flera chokladsorter har nu fått både
Fairtrade och ekologisk certiﬁering
som kvitto på att man tar sitt ansvar för både människor och miljö.
Chokladvärlden kan grovt förenklat delas in
i två delar – norra halvklotet som producerar och konsumerar chokladen och södra
halvklotet som producerar kakaoråvaran.
Valrhona, med produktion i Tain l’Hermitage, knappt tio
mil söder om Lyon i Rhônedalen i Frankrike, är en av världens främsta chokladtillverkare, men även en tillverkare
som lägger stor vikt vid sitt samhällsansvar – inte minst
ute i de kakaoproducerande länderna. Till skillnad från
många andra tillverkare använder Valrhona inga halvfabrikat utan tillverkar all choklad från grunden, så kallad
bean to bar.

Live Long är samlingsnamnet för
våra fyra hållbarhetsåtaganden.
På Valrhona är vi övertygade om
att det bara är i samarbete med våra
intressenter som vi kan möta utmaningarna i en föränderlig värld.
Sedan många år arbetar vi sida vid
sida med våra kakaoproducenter
kunder, medarbetare, leverantörer
och samhället.

Flera choklader med ursprung på ekoplantager har de
senaste åren fått både ekologisk certiﬁering och Faitrade
– ett bevis för att verksamheterna uppfyller stränga krav
på miljöanpassning och social rättvisa. I kraven för Fairtrade ingår till exempel att kakaobönderna garanteras en
betalning som överstiger marknadspriset.
FYRA CERTIFIERADE CHOKLADER
Valrhona har hittills fyra chokladsorter med olika ursprung som är
både Fairtrade och ekologiskt
certiﬁerade:
•

Andoa Mörk 70 %. En fräsch choklad med intensiv
och bittersöt karaktär. Kakaoråvara från Peru.

•

Andoa Mjölk 39 %. En len mjölkchoklad med tydliga
mjölk- och chokladaromer. Kakaoråvara från Peru.

•

Acaoba Mörk 60 %. En mjuk, välbalanserad mörk
choklad med subtil sötma och tydliga toner av mogen
och kanderad frukt. Kakaoråvara från Dominikanska
Republiken och Peru.

•

Waina Vit 35 %. Choklad med gyllene nyans, fräsch
mjölksmak ackompanjerad av komplexa toner av
vanilj och brunt socker.

Vår nya hållbarhetsstrategi, Live
Long, består av fyra åtaganden:
•
•
•
•

Live Long Cocoa,
Live Long Environment,
Live Long Gastronomy och
Live Long Together

inspiration Premiumportalen

Så sparade Klappbryggan
Restaurang & Café
50 procent på sina kortavgifter
I Premiumportalen samlar Martin & Servera färdigförhandlade avtal som underlättar för dig som driver
restaurang, bar eller café. En av de mest populära
tjänsterna är kortinlösenavtalet. Jeanette Sangfelt,
ägare av Klappbryggan Restaurang & Café i
Åkersberga, berättar om vad tjänsten betyder för
hennes verksamhet.
Text Nathalie Rosenholm

När anslöt du Klappbryggan till Premiumportalen?

– Jag hade drivit verksamheten ett tag och börjat fundera
på hur vi skulle kunna sänka vissa kostnader. Det som
gjorde att jag tog beslutet var att jag framför allt såg
möjligheten att spara in på kortavgifterna.
Har Premiumportalen hjälpt dig sänka några kostnader?

– Absolut! Jag har kommit ner med 50 procent i kortavgifter sedan jag anslöt mig till Premiumportalen. Jag tror
knappt att det är sant när fakturorna kommer nu för
tiden. Jag borde ha gjort det här mycket tidigare, för jag
hade kunnat spara massor med pengar. Det första en
nyöppnad krog bör göra är att ansluta sig till Premiumportalen!
Hur mycket pengar rör det sig om?

– Jag fick hjälp med en uträkning på hur mycket pengar
jag skulle kunna spara när jag anslöt mig. På ett år blir det
mellan 50 000 och 70 000 kronor.
Hur hjälper dig Premiumportalen i din vardag?

– Premiumportalen är extra bra för småföretagare. Ensam
får jag inte så bra avtal, men genom Premiumportalen blir
man en större aktör med bättre villkor och man sparar in
på alla onödiga utgifter. Tanken framåt är att jag ska se
över alla företagsförsäkringar också.
Är du också intresserad av
Premiumportalens kortinlösenavtal?
Martin & Servera kan hjälpa dig att göra en analys
av din senaste faktura för att se hur mycket du skulle
kunna spara genom att byta avtal. Hör av dig till oss
på martinservera.se/premiumportalen.
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SMAKA PÅ STOCKHOLM 1–6 JUNI 2017
Smaka på Stockholm är en av världens största
matfestivaler och årets evenemang är det 26:e
sedan starten. Martin & Servera finns på plats!
Läs mer på martinservera.se

Hållbarhet & nordiskt:
Natur i Göteborg
På en parallellgata till Avenyn i Göteborg ligger
den lilla familjeägda restaurangen Natur. På Natur
är hållbarhet i fokus och allt går i naturens tecken,
inte bara vad gäller dryck utan även inredning
och råvaror.
Matfilosofin på Natur är nordisk matlagning med enkla och
rena smaker. Miljötänk, hållbarhet och säsongstänk är i fokus
när menyn sätts.
– Att arbeta hållbart är det självklara valet för oss. Vi skriver
exempelvis inget om att menyn är ekologisk. Vi vill istället
försöka normalisera begreppet hållbart. Det ska inte behöva
nämnas, utan vara en självklarhet, säger ägaren Peter Orremyr.
– Vi har medvetna gäster som frågar mycket om allt från
hur det är lagat till var bonden bor som har fött upp grödan
eller djuret. Vi har ett brett åldersspann på våra gäster och det
är bra. Då vet vi att vi har mat som tilltalar en stor grupp,
säger kökschef Martin Yllas Samuelsson. Kvarterskrogen
Natur är systerkrog till Bord 27.

Nyförvärv:
Diskteknik
Martin & Servera hälsar
Diskteknik välkommen till
familjen av dotterbolag.
Diskteknik är Sveriges
ledande företag inom
disk, tvätt och städ.
Företagsgruppen
omsätter cirka 400 Mkr.
– Det är ett strategiskt
förvärv för att stärka vårt
erbjudande inom
rengöring, disk- och
tvättmedel, säger
Håkan Åkerström, vd,
Martin & Servera.
Disktekniks huvudkontor ligger i Vallentuna
utanför Stockholm.
Företaget startade på
1970-talet och har som
mål att utveckla
kunskap, teknik och
produkter inom disk,
tvätt och städ – för att
hjälpa till att skapa bra
hygien, säker mat och
bättre totalekonomi för
kunderna.

Martin Pasko, vd, Diskteknik

– Med Diskteknik i
ryggen kan du fokusera
på din passion, vare sig
du jobbar på en
restaurang, hotell, skola
eller livsmedelsbutik,
säger Martin Pasko, vd,
Diskteknik. Vi blir en del
av ditt team. Vi erbjuder
allt vi är bra på, inte
bara våra produkter
och redskap, utan även
rådgivning och handfasta handlingsplaner
och utbildning för en
god hygien och ekonomi. Dessutom ser vi till
att din tekniska utrustning alltid fungerar som
den ska och att den
drar så lite kemikalier
som möjligt för miljöns
skull. Allt för att din affär
ska bli effektiv, hygienisk
och lönsam.

Foto: Milena Grandi

SÄSONGSK ALE NDE R
På martinservera.se hittar du
Frukt & Grönt Säsongskalendern med tips
om de bästa råvarorna för varje säsong.
54 Läs mer på martinservera.se
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Martin & Servera AB
Box 1003, 121 23 Johanneshov

Hos oss är det lätt att handla
hållbart. Vi har nästan 4 000
ekologiska & miljömärkta
produkter.

Martin & Servera vill bidra till en hållbar framtid.
År 2020 ska vår försäljning av ekologiska och
miljömärkta produkter nå 40 procent av den totala
försäljningen för den offentliga marknaden och
Kontaktuppgifter till våra lokala säljkontor över
hela Sverige hittar du på martinservera.se/kontakt.
Välkommen!

15 procent för den privata. Vi driver utvecklingen inom
ekologiskt och miljömärkt. För dig. Och dina gäster.
Välkommen in på martinservera.se och läs mer
om vårt hållbarhetsarbete.

