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Linn Söderström,
Lisa Lönner Pulkinen,
Henrik Norström,
tryffeljägarna på
Gotland och i Alba,
Per Bengtsson på
PM & Vänner.
Och många fler.

Tillsammans kan vi göra skillnad.
Livsmedelsproduktion har stor påverkan
på miljön. Alla vi som arbetar professionellt
med mat har stor möjlighet att vara med
och påverka. Varje dag tar vi alla en
mängd beslut som är avgörande för att
världen ska utvecklas på ett hållbart sätt.
Vi vill tillsammans med våra kunder arbeta aktivt
för hållbar utveckling i restaurangbranschen.

På Martin & Servera jobbar vi med att titta på alla detaljer
– fullpackade transporter med våra bilar, minska vårt eget
matsvinn, jobba med energibesparing, ställa tydliga krav på
våra leverantörer och öka sortimentet av ekologiska och
miljömärkta produkter. Vi har delat in vårt eget arbete i fem
ledstjärnor och utifrån det tar vi konkreta beslut varje dag. Läs
mer på sidan 6 och framåt.
Hållbarhet handlar om så mycket mer än matproduktion
och maten på tallriken. I vår uppförandekod är vi tydliga med
att det också handlar om bra arbetsvillkor. Allt fler restau
ranger börjar också se över sina personalpolicies. Läs till
exempel om Koka på sidan 12. Det kan också handla om
kreativa idéer för minskat matsvinn. Läs om vad Frida Ronge
tänker på sidan 52.
Tillsammans kan vi göra skillnad. Och vi hoppas så klart att
du vill vara med!

Välkommen till martinservera.se! Här hittar
du information om producenter, bönder och
uppfödare och inspiration i form av recept,
artiklar och filmer.

Vill du läsa ännu mer
om vårt hållbarhets
arbete? Ladda ner vår
års- och hållbarhets
redovisning på
martinservera.se!

Trevlig läsning!
Kristina Ossmark marknadsdirektör, Martin & Servera

Tryffel från tryffeljägarna på Gotland och odlarna
i Alba, Italien.
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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.

På martinservera.se hittar du mer inspiration!

Magasin Inspiration
är tryckt på
Svanen-märkt
papper med
vegetabilisk färg.

Gå en kurs i
höst! Eller åk på
en inspirationsresa med oss på
GastroMerit!

38 respect
Svenska Kocklandslaget.

Läs mer på
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66 mindre svinn

Redaktör: Annika Molin,
Martin & Servera.
Produktion: Lewander & Co AB.
Omslagsfoto: Joel Wåreus
Kontakt med oss:
Följ oss på facebook.com/martinochservera
Följ vår instagram på @martinservera
Mejla oss på info@martinservera.se

Spara pengar.
Läs mer på martinservera.se 3

inspiration hållbara trender

Nu är bina högaktuella igen. De små honungsbina
bidrar med pollinering av vilda växter och hjälper till
att bevara kulturlandskapen. Och de ger dessutom
både bipollen och honung. I USA strösslar hälso
freaksen bipollen på gröten. På Gastrologik kryddas drinken
med bipollen. Titti Qvarnström på Bloom in the Park har tre
bikupor med cirka 150 000 bin på restaurangens tak. Boken
Bisyssla av Joachim Pettersson visar vägen till hållbar biodling.

Joachim Pettersson, författare
till boken Bisyssla.
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Eget, naturligt och hälsosamt

Minskad miljöpåverkan, minskat svinn,
fokus på hållbarhet och fortsatt intresse
för naturen och ekologiska samt
närodlade produkter; de övergripande
trenderna är långsiktiga, resurskloka och
omtänksamma. Här är några exempel.

Björn
Frantzén
konserverar
rönnbär.

Källa: Instagram

hållbara
trender

Hållbarhet är ett ledord i restau
rangköken. God köksekonomi
bygger på resursk lokhet. Trenden
går mot färre men bättre råvaror
på tallriken. Filip Fastén och Joel Åhlin på
Agrikultur går i bräschen och säger: ”Vi gör
den här restaurangen som en hommage till
de svenska bönderna och producenterna som
har det tufft. Utan dem och deras råvaror är
vi kockar ingenting.” Agrikultur är också
ett exempel på en restaurang med en hållbar
personalpolicy. De håller stängt på helgerna.
Filip Fastén
hyllar de
svenska
bönderna.

I säsong

Säsongens råvaror fortsätter att ha
stor betydelse för kompositionen
av smak- och måltidsupplevelser.
”Smakupplevelsen blir en helt
annan om produkten skördas vid perfekt
mognad, snarare än för att klara långa trans
porter. Import är den lätta lösningen för en
kock, speciellt på vintern. Ska man hålla sig
till lokala produkter får man jobba hårdare och
ta tillvara på sommaren även inför vintern”,
säger kocken Emma Bengtsson, på Aquavit i
New York med två stjärnor i Guide Michelin.
Michelinkrogarna Frantzén i Stockholm
och Amass i Köpenhamn inspirerar också på
Instagram med säsongens kompositioner.
Fler drycker från tappkranar
Källa: Instagram

Nu kommer även kaffe och te via
tapp. Resursklokt och hållbart.
Nitrokaffe, coldbrew nitro, är
kallbryggt kaffe där kvävgas pressas
in under högt tryck. Kaffet tappas upp via kran
för att få en mjuk, krämig känsla. Kombucha on
tap, booch, finns på allt fler kaféer, hälsoställen
och barer. Vatten via tappkran är för många
redan en självklarhet istället för kostsamma och
miljöpåverkande flasktransporter.

Färre råvaror men bättre

Regionala hantverksprodukter

De svenska råvarorna kryddas
allt mer med merroir och terroir.
Smakriket, som ingår i Martin &
Servera-familjen, är ett sigill för
råvaror och produkter med ett mycket tydligt
ursprung och hög kvalitet. Smakrikets
producenter arbetar med naturliga processer
där människans hand är närvarande genom
hela produktionskedjan. Målet är att skapa
en riktigt långsiktig ekonomi för varje råvara
och produkt. Älvdalsrommen Oderwilldera,
Spruce granskottsolja och Ängsholmens buffel
mozzarella är några Smakriket-produkter.

Vegetarish, flexitarish och jerkish

Vegotrenden gör det lätt att hitta
god vegetarisk mat. Och det gör det
i sin tur lättare att vara flexitarian.
Vegetariskt till lunch och kanske ett
nötkötts-snacks till mellanmål före träningspasset?
Beef jerkey, torkat nötkött med olika smaksät
tningar, är en stor mellanmålstrend i USA.
Beef jerkey är proteinrikt och har låg fetthalt.

Flexi•tari•an
• var tredje svensk är flexitarian •

Naturens smaker och dofter

Vilda smaker fortsätter att vinna
mark. Allt fler kockar fiskar, jagar
och lär sig mer om konsten att
använda vilda växter och alger i
matlagningen. Andra exempel på smaksättningar är löv, bark och rötter. Många kockar
startar också egna odlingar. Frida Ronge har
till exempel ett ännu så länge hemligt odlings
projekt tillsammans med Ugglarps Grönt.
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Hållbarhetstema
Martin & Serveras
hållbarhetsarbete

Martin & Servera-koncernen driver många olika
hållbarhets- och kvalitetsfrågor. Vårt arbete genomsyrar alla våra verksamheter och vi jobbar enligt fem
ledstjärnor: Resurseffektiv verksamhet, Hållbart
erbjudande, Kvalitet och matsäkerhet, Hållbar
produktion och God arbetsgivare.
Resurseffektiv verksamhet: Minskat svinn
Att jobba resurseffektivt handlar om att minska svinnet,
miljöbelastningen och energiförbrukningen. Martin & Servera
arbetar för en effektiv användning av energi och resurser i den
egna verksamheten. God logistiksamordning, el från förnybara
energikällor och lagerbyggnader med hög energiprestanda
är några av åtgärderna.

Hållbart erbjudande: Fokus på eko
Martin & Servera arbetar för att skapa ett hållbart erbjudande
till kunderna. Vi erbjuder till exempel marknadens bredaste
sortiment av ekologiska och miljömärkta produkter och vi väljer
att aktivt marknadsföra fisk- och skaldjursprodukter
med miljömärkning, till exempel MSC, ASC och KRAV.

Kvalitet och matsäkerhet: Trygghet
Hela varuflödet säkerställs genom en kedja av noggranna
kontrollåtgärder – från produktionen hos leverantörerna, till
varumottagning hos Martin & Servera och ända fram till
leverans hos kund. Kvalitet och matsäkerhet är viktiga hållbarhetsfrågor. Obruten kylkedja, utbildade medarbetare och
tredjepartsrevisioner bidrar till att skapa trygghet.

Hållbar produktion: Omtanke
Hållbar produktion handlar om att de varor vi säljer ska vara
producerade med omsorg om människor, djur och natur.
Det handlar bland annat om god djuromsorg, bra arbetsförhållanden och låg miljöpåverkan. Vår uppförandekod och vår
policy för minskad antibiotikaanvändning vid djuruppfödning är
två viktiga verktyg i detta arbete. Vi arbetar även aktivt med
våra policies kring palmolja och soja.

God arbetsgivare: Mångfald och trivsel
Anställda som trivs och utvecklas är grunden för Martin &
Serveras framgång. Målsättningen är att mångfalden hos
medarbetarna på Martin & Servera ska spegla såväl våra
kunder som samhället i stort. Olikheter berikar och mångfald är
en framgångsfaktor som ger en bättre arbetsplats och tydliga
konkurrensfördelar.
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Storsatsning på ekologiskt
och miljömärkt
Martin & Serveras höga
mål för försäljning av
ekologiskt och miljömärkt

Privata restauranger

Offentlig sektor

2017

Målet är att till 2017 ska Martin & Serveras
egna märkesvaror endast innehålla hållbart
producerad palmolja eller annan vegetabilisk
olja. Fram tills dess köper vi så kallade
Green Palm-certifikat, där pengarna går till
att stödja ansvarsfull produktion.
2015 införde Martin & Servera en policy för
minskad antibiotikaanvändning vid djuruppföd
ning. Prioritet 2016 är att krav på minskad antibio
tikaanvändning är en parameter i avtalsförhand
lingar med underleverantörer inom kött och charkuterier.

Till år 2020 ska ekologiskt och
miljömärkt vara 40 procent av
Martin & Serveras totala
försäljning till den offentliga
marknaden och 15 procent av
försäljningen till den privata
marknaden.
2015 var försäljningen av
ekologiskt till offentliga kunder
25,8 procent och till privata
restauranger 8 procent.

Martin & Servera investerade
under 2015 i två egna vindkraftverk som beräknas
producera cirka 30 %
av Martin & Serveras
årsförbrukning av el.

30%
egenproducerad
el genom egna
vindkraftverk
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Martin & Serveras
hållbarhetsarbete

Ett genomgripande miljö- och
kvalitetsarbete inom hela företaget
Med hjälp av många tydliga mål styrs Martin & Serveras hållbarhetsarbete.
– Vårt hållbarhetsarbete är genomgripande och sker på många olika plan
inom hela företaget, säger AnnaLena Norrman, hållbarhets- och kvalitets
direktör, Martin & Servera.
”Martin & Servera är marknadsledande på den

svenska foodservicemarknaden. Med det följer
givetvis ett stort ansvar. Att tänka långsiktigt
och hållbart kring det sortiment vi erbjuder är
viktigt för oss och för vår affär.
Avdelningen för Hållbar utveckling och
kvalitet är med i samtliga processer när det
gäller att teckna kontrakt med nya leverantörer
eller att revidera avtalen med befintliga
leverantörer. Det gäller våra samtliga affärs
områden. På så vis sätts alltid fokus på vår
uppförandekod, som är en given del av de
signerade avtalen med leverantörerna.

Martin & Serveras uppförandekod
för leverantörer omfattar
följande områden:
1. Säker och hälsosam arbetsmiljö
2. Anställdas rättigheter
3. Yttre miljö
4. Korruption
5. Djuromsorg
Hela Martin & Serveras uppförandekod
hittar du på martinservera.se.
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Våra policies och beslut påverkar också valet av
leverantörer och samarbetspartners.
Vi arbetar för att främja god djuromsorg. Att
djur hanteras och behandlas väl inom livsmed
elsproduktionen – under uppfödning, under
transport och vid slakt – är väsentligt för en
hållbar och etisk produktion.
Att stödja det svenska jordbruket och
tydliggöra mervärdena med svenska råvaror är
en viktig ambition för oss. Därför har vi ett
långsiktigt samarbetsavtal med Lantbrukarnas
Riksförbund.”

AnnaLena Norrman,
hållbarhets- och
kvalitetsdirektör,
Martin & Servera

inspiration hållbarhet

Så här jobbar
vi för att
hjälpa dig
att göra
hållbara val
Fossilfritt biobränsle
”Transporter av varor tillhör Martin &

Serveras kärnverksamhet. Minskning av
bränsleförbrukning och miljöpåverkande
utsläpp från de egna transporterna är därför en
prioriterad fråga. 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.
Majoriteten av Martin & Serveras egna
lastbilar drivs med HVO (hydrogenererade
vegetabiliska oljor). Det är ett fossilfritt
biobränsle som tillverkas av slakteriavfall eller
olja från växter. Bruket av HVO-bränsle vid
transporter gör att koldioxidutsläppen minskar
drastiskt med upp till 90 procent.”

Anders Lindström,
specialist
Hållbar utveckling
och kvalitet,
Martin & Servera

Inköpskraft påverkar
arbetsvillkor
”En stor del av våra egna produkter inom
restaurangutrustning och non food kommer
från Kina. Nu finns vi representerade i Kina via
ett samarbete med Axfoods inköpskontor i
Shanghai. Det ger oss större möjligheter att
påverka alla våra asiatiska leverantörer i rätt
riktning vad gäller vårt hållbarhetsarbete och
vår uppförandekod. Vi kan vara tydliga med de
krav vi ställer på leverantörerna. Det gäller såväl
kvaliteteten på produkterna som de krav på
arbetsvillkor och miljöhänsyn som Martin &
Servera ställer i sin uppförandekod. Från det att
ordern lagts till dess att godset skeppats till
Sverige görs uppföljande kvalitetskontroller och
eventuella produkter som inte klarar kraven sor
teras bort. Genom våra inköp och våra leveran
törskrav kan vi vara med och styra leverantö
rerna på ett positivt sätt.”

Magnus Åberg,
affärsområdeschef
restaurangutrustning
och non food,
Martin & Servera

Förnybara energikällor
och egna vindraftverk
”Vi arbetar systematiskt och kontinuerligt

för att minska den negativa miljöpåverkan
som energiförbrukning, transporter och svinn
medför. Långsiktigt mål är att vi ska sänka
energiförbrukningen med 30 procent till 2020
jämfört med 2015. All Martin & Serveras
inköpta el kommer från förnybara energikällor
som vind, vatten och sol. Den värme som
genereras av våra egna kyl- och frysanläggningar
används för uppvärmning av andra delar av våra
lokaler. Vi skapar hela tiden bättre utnyttjande
av vår distribution, bättre fyllnadsgrad i våra
transporter och högre snittleveransvärde.
Sedan 2015 har Martin & Servera två egna
vindkraftverk som beräknas producera cirka
30 procent av Martin & Serveras årsförbrukning
av el.”

Per-Erik Kanström,
central fastighetschef,
Martin & Servera
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Minskat eget svinn med 15 %
”Vi är mycket engagerade i matsvinnsfrågan. Matsvinn är en kostnad

KRAV och EU-ekologiskt

och att slänga mat känns ju helt galet. Genom en rad olika åtgärder
har vi stadigt lyckats minska vårt eget matsvinn.
Vi jobbar hela tiden med att inventera vårt lager och
sälja ut varor enligt principen först in först ut. Vi
ringer dagligen kunder och erbjuder partier som
börjar närma sig bäst före-datum till ett lägre pris.
Förra året lyckades vi minska svinnet med 15 procent
jämfört med 2014. Att hålla ögonen på lagret är
extremt viktigt om man vill minska matsvinnet.
Vi har också ett pilotprojekt tillsammans med
Fredrik Bergman,
Halmstads kommun. De har fyra kök där kockarna
koordinator
jobbar mer flexibelt med menyerna för att kunna ta
varuförsörjning,
Martin & Servera in varor som närmar sig bäst före-datum.”

”När vi ska teckna avtal med till exempel en ny leverantör

av fisk och skaldjur eller kött och charkuterier är Britta
Ekman från Martin & Serveras avdelning för Hållbar
utveckling och kvalitet alltid med. Vi har tillsammans
vässat kraven som vi ställer på leverantörerna kring
exempelvis minskad antibiotika vid uppfödning, sociala
villkor, god djurhållning – och allt skrivs
in i våra avtal. Som marknadsledare gäller
det att vi alltid har torrt på fötterna och
att vi agerar klokt och hållbart. För att
uppfylla våra ekologiska mål adderar vi
hela tiden fler leverantörer, både svenska
och från övriga Europa. De allra flesta av
våra leverantörer är svenska, en del jobbar
Åke Johansson,
enligt KRAV, andra kör EU-ekologiskt.
affärsområdeschef
Självklart ska alla, både gamla och nya
färskvaror,
Martin & Servera leverantörer, följa vår uppförandekod.”

Köper ekologiska druvskördar
”Inom affärsområdet dryck jobbar vi tajt tillsammans med avdelningen
för Hållbar utveckling och kvalitet. Att leverantörerna följer vår
uppförandekod är en självklar hygienfaktor. Vi utmanar genom att ta ett
större grepp; var odlas ingredienserna till dryckerna och under vilka
förhållanden? Är det hållbara odlingar, där man skapar trygghet och
stabilitet för personalen? I oktober lanserar vi till
exempel iste och lemonad med ekologiska och
Fairtrade-märkta ingredienser, från Lemonaid som
initierat välgörenhetsprojektet Lemonaid & ChariTea.
Vi har ett stort utbud av kvalitetsviner och i Sverige
finns det en ökande efterfrågan på ekologiska viner.
I övriga Europa är det inte lika stort och det är därför
svårt att hitta ekologiska producenter. För att få kvalitet
Per Carlén,
affärsområdeschef och rätt stil på vinerna så tar vi i många fall det
övergripande ansvaret och köper hela den ekologiska
dryck,
Martin & Servera druvskörden från producenten.”
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Svenska råvaror i säsong

Niclas Schöön,
affärsområdeschef
frukt och grönt,
Martin & Servera

”Hållbarhet handlar inte bara om olika miljöcertifieringar,
det handlar också om trygghet och goda arbetsvillkor för de
som arbetar i den gröna näringen. Tillsammans med Sigill,
Axfoundation, dagligvaruhandeln och branschrepresentanter
från den gröna näringen har vi jobbat fram certifieringen IP
Arbetsvillkor. Vi hoppas att certifieringen inom några år
kommer att vara en vedertagen standard för odlarna när det
gäller samarbete med de stora aktörerna. Vi vill köpa svenska
produkter så långt det går, dels för att kunderna efterfrågar
svenska produkter, dels för att främja den gröna näringen i
Sverige. Vi vet att svensk odling är mycket mer restriktiv i sin
användning av bekämpningsmedel än odlare i övriga Europa,
vilket är en utmaning. Vi tror att om vi som ledande grossist
står bakom våra svenska odlare och inte exporterar miljöpro
blemen till andra länder så har vi kommit en bra bit på vägen
mot ett mer hållbart samhälle. Vi ser det som logiskt att satsa
på svenskt jordbruk.”

Flera utvecklingsprojekt
”Tillsammans med våra leverantörer jobbar vi med olika hållbar

hetsprojekt. I oktober lanseras flera ekologiska sylter samt
ekologiskt äpplemos och apelsinmarmelad under vårt eget
varumärke Martin & Servera. Det är resultatet av ett utvecklings
arbete, tillsammans med en av våra svenska leverantörer, som har
pågått länge. I våras lanserade vi också ekologiska matbröd.
Produkterna håller genomgående mycket hög kvalitet.
Martin & Serveras ekologiska havregryn har märkts med nya
ursprungsmärkningen Från Sverige. Vi arbetar även med etiska
märkningar och till hösten lanseras vårt dubbelcertifierade
Kungkaffe. Det är både EU-ekologiskt och Fairtrade-märkt.”

Pia Hedström,
affärsområdeschef
kolonial och
djupfryst,
Martin & Servera
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Vi inspireras av
våra kunder:
Björn Persson,
restaurang Koka

KOKA
Hållbarhet på krogen
Text Lisa Förare Winbladh

Det är lite med hållbarhet som med Pippi
Långstrumps spunk. Ordet ligger bra i
munnen, och många letar ivrigt. Men det är
förstås bra att veta vad det är om man vill
hitta den. Är det närodlat från grannen
eller ekologiskt från fjärran? Etiskt kött eller
veganmat? De flesta krogar med ambitioner
hävdar att de jobbar med hållbarhet. Risken
finns att det blir ännu en klyscha i stil med
”god mat” eller ”fina råvaror”. Därför kan det
vara bra med certifieringar. Björn Persson
valde KRAV-certifiering för sin kroggrupp,
Koka, Björns Bar, Familjen och Spisa.
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Certifiering och diplomering är metoder för att

garantera att hållbarhet är mer än ett snoffsigt ord.
Dessutom har de blivit konkurrensfördelar. Göteborgs
Stad märkte att allt fler konferensarrangörer ställde
hållbarhetskrav, vilket ledde att de i sin tur ökade
pressen på krögarna.
Nu är målet att alla medlemmar i Göteborgs
Restaurangförening ska bli miljödiplomerade på ett
eller annat sätt.
Björn Person har valt KRAV-certifiering för sitt
krogimperium. Koka och Björns Bar var först ut i mars,
Familjen följde efter i maj och snart är det dags för
Spisa. Fördelen med att använda KRAV är att det är ett
välkänt märke för både gäster och personal.

Björn är nöjd med att det finns allt fler ekologiska och
småskaliga alternativ i Martin & Serveras sortiment.
Det har blivit lättare att byta upp sig till mer hållbara

”Ett bra sätt att komma till
rätta med svinn är ju att laga
väldigt bra personalmat.”
Björn Persson, ägare av
Koka, Björns Bar,
Familjen och Spisa.

BJÖRN TIPSAR:
TRE KROGAR I GÖTEBORG
Bord 27
Gött, trevligt, najs. Bra vinutbud.
Trerättersmenyer med eko-feeling.
Sjömagasinet
En institution dit man går och
blir riktigt omhändertagen av
eldsjälar. Göteborgslyx med
brutala fiskanrättningar och
magnifika bourgogner.

Att ta hand om personalen är en självklar del
av hållbarhetstänket inom Koka-gruppen.

produkter. Ofta kan hållbarhetstänk ge spinoff-effekter
i ökad trivsel, något som ligger Björn varmt om hjärtat.
– Ett bra sätt att komma till rätta med svinn är ju att
laga väldigt bra personalmat, säger han nöjt.
Att ta hand om personalen är en självklar del av
hållbarhetstänket.
– Jag förstår inte hur man resonerar på vissa ställen.
Krögare distanserar sig från sin personal och tror att de
bara kan ha auktoritet genom att vara den stora chefen
som bestämmer allt. Men folk vill inte behandlas som
andra klassens människor. Då slutar de.
Han berättar att de har ovanligt höga personalkostna
der eftersom de planerar bemanningen annorlunda.
– Vi skär inte ner på personalen varje gång det är låg
beläggning. Då får man anställda som hela tiden ligger
på gränsen av sin kapacitet. Till sist slits de ut.
Björns krogar har ovanligt låg personalomsättning.

Piga
En tjej som jobbade hos oss har
öppnat en familjär, uppgraderad
kvarterskrog. En lite udda fågel
som är lätt att gilla.

Det är under timmarna med lite mindre att göra som
teamkänslan cementeras, nya idéer föds och energi till
deras genomförande frigörs. Och att låta personalen
genomföra egna idéer är enormt viktigt för att de ska
må bra. Kajodling, Spisas egna bikupor i Halland och
Kokas gästspel på Carousel i London är några av de
hyss som Björn uppmuntrat.
– En bartender på Familjen berättade att han har en
kompis som lirar i ett band och tyckte att vi kunde ta in
dem för några spelningar. Visst, säger jag, vi testar!
I höstas hade Koka besök av den kvinnliga gästspels
gruppen TakeOver. De gjorde sin tolkning av maten på
Koka: grönsaker och hav. Få ingredienser med mycket
smak. Att spegla sig i en outsiders blick kan ge hela
personalen en kick.
– Det var ett tillfälle för oss att visa upp oss och att få
ta del av deras idéer! Jag tycker de fångade vår själ.
Läs mer på martinservera.se 13

inspiration vinjett

Vi inspireras av
våra kunder:
Fridhemsgymnasiet
i Umeå

Nazim Imeri var lagledare för Team Norrsken
som kom på en hedrande delad fjärde plats
när finalen i Skolmatsgastro, SM i Skolmat,
avgjordes den 15 mars 2016. Tävlingsmomentet
består av att lagen ska göra en varmrätt, en
vegetarisk rätt och en soppa. Maten ska vara
näringsriktig, inte kosta mer än 12 kronor
portionen och kunna lagas i storkök. Här syns
Nazim tillsammans med Veronica Nordström.
14 Läs mer på martinservera.se

inspiration vinjett

Nazim Imeri är kökschef på Fridhemsgymnasiet i i Umeå. Härifrån lagas
mat till 3 000 elever på totalt 20 skol- och förskolor. Som före detta
restaurangkock upplevde Nazim en viss frustration över att inte få samma
kontakt med eleverna i de 19 mottagningsköken som på den egna skolan.
Lösningen blev ett turnerande event som fått namnet Restaurangfredag.

Turnerande
Restaurang fredag i Umeå
Text Eva Kvanta Foto Milena S Grandi

Hur fick du idén Restaurangfredag?
– När jag började jobba inom måltids
service ville jag laga mat med ett lite
roligare upplägg, så jag började göra en
speciell fredagsmeny och åka runt till
olika skolor och servera den. Totalt
åker jag runt på tio ställen. Jag började
hösten 2015. Tanken är att det blir
besök på någon av skolorna var tredje
vecka.
Vilka reaktioner har du fått?
– En förälder hörde av sig och
berättade att hennes barn helgen efter
en Restaurangfredag inte hade gjort
något annat än att prata om maten!
Och det var en tjej i årskurs åtta som
skrev ett skolarbete om hur Restau
rangfredag startade och varför. När det
Kroppkaksrulle med kantareller och skogschamp
är matråd brukar barnen önska
injoner samt rårörda lingon var en del av Team
Restaurangfredag – det är sällan tal
Norrskens tävlingsmeny på Skolmatsgastro.
om hamburgare eller pannkakor
nuförtiden.
skola och kök, och få med eleverna på banan
Finns det några andra fördelar med att när vi jobbar för att få ner svinnet. Samar
turnera runt i köken?
bete är verkligen viktigt.
– Vi får en bättre bild av verksam
– Jag har till exempel sett att vissa rektorer
heten och kan hjälpa dem så att alla
är jätteduktiga, de är inne i matsalen och
jobbar på samma sätt. Det blir också
portionerar upp efterrätter – då jobbar man
lättare att skapa ett samarbete mellan mot samma mål.

Hur jobbar ni med matsvinnsfrågan?
– Vi har startat upp ett projekt inom
måltidsservice med några pilotkök. I
framtiden ska alla 120 kök inom
måltidsservice mäta sitt svinn och vi
håller på att ta fram olika hjälpmedel.
– På Fridhemsgymnasiet mätte vi
svinnet och visade eleverna hur mycket
vi slängde, vi kunde ha låtsaspengar som
vi klippte ut, eller glasspaket som visade
hur mycket glass man hade kunnat få för
allt de kastade. Det finns mycket pengar
att spara om man får ner matsvinnet.
Hur ser er vanliga måltidsverksamhet ut?
– Vi har 30 procent ekologisk råvara och
en portion kostar 10 kronor i snitt. 70-80
procent av råvarorna kommer från
Martin & Servera. I hela Umeå har vi
samma meny och recepten görs i ett
kalkyleringsprogram där de även
närings- och kostnadsberäknas.
– Vi kan göra egna tolkningar, om det
står ”pannbiff ” kan jag lika gärna göra
lasagne eller chili con carne så länge jag
använder köttfärs. Till min vanliga skola
gör vi till exempel egna pannbiffar men
de andra skolorna får halvfabrikat. Tack
vare Restaurangfredag blir det också lite
mer rättvist.
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Abba
– med full
koll från hav
till bord
®

Två rediga sillamackor.

Skapa® matjessill på kavring med confiterad
äggula, spröd potatis och friterad lök samt
Abba Löksill på kavring med löskokt ägg,
syltad rödlök och dill.

Kärleken till och respekten för havet har präglat Abba sedan grundaren
Christian Gerhard Ameln började handla med fisk i norska Bergen 1838.
Än i dag utgör ett friskt och rent hav grunden för verksamheten i Kungshamn, där all Abba sill fortfarande lagras och tillreds.
Sillen kommer från Lofoten
Ideérna om kryddningen från dig!
Det handlar om några få veckor under hösten. Inte mer.
Då är sillen som allra bäst uppe vid norska Lofoten,
strax norr om polcirkeln. Det är bara då den berömda
höstsillen hämtas hem och vårt arbete med Skapa® tar vid.
Vi vattnar ur sillen till perfekt konsistens och sälta.
Vi kokar en optimal lag och skär till sillen i lagom stora
krögarbitar, eller behåller den i hela filéer om du föredrar det.
Sedan lämnar vi med varm hand över den fina
råvaran till dig. Allt du behöver göra är att smaksätta
sillen med de kryddor som passar din krog och dina gäster
bäst – klassiskt, trendigt, vågat eller världsinspirerat - bara
fantasin sätter begränsningarna.

16 Läs mer på martinservera.se
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inspiration den goda måltiden

Ida Charpentier, affärschef offentlig marknad,
Martin & Servera, hur ser ni på den ekologiska
boomen?
– Den ökande efterfrågan på ekologiskt
triggar oss jättemycket. Motorn är våra
offentliga kunder och det är verkligen kul.
Vi har mer än 3 000 ekologiska och
miljömärkta produkter i vårt sortiment,
och en stor andel av Martin & Serveras
egna märkesvaror är ekologiska.

Min råvarufavorit
”Broccolin är den stora hjälten i grönsaksvärlden. Man kan äta den
på så många olika sätt – blancherad, lätt ångkokt eller rå i en
sallad. Den har ett högt proteininnehåll, men den har så mycket
annat också, som järn och c-vitamin.”

Ekologisk boom driver
utvecklingen framåt

Magnus Naess, kökschef, Globala gymnasiet, Stockholm

Mer inspiration
på vår webb
På martinservera.se hittar du massor
av kunskap och inspiration, till
exempel fakta om regionala
producenter från hela Sverige, olika
säsongstema, senaste trenderna och
många inspirerande recept.

Ida Charpentier, affärschef
offentlig marknad, Martin & Servera
Vilka utmaningar finns kring ekologiskt?
– Vi letar hela tiden efter nya odlare och leverantörer för att
möta våra kunders ökande efterfrågan på ekologiskt.
Tillsammans med våra leverantörer utvecklar vi också nya
ekologiska produkter inom många områden. Till exempel
lanserar vi flera ekologiska sylter och marmelader i höst.
– Den stora utmaningen är den övergripande bristen på
ekologisk råvara. På konsumentsidan ökade ICA till exempel sin
försäljning med 50 procent under det första halvåret av 2015
och sådant påverkar även Martin & Servera. När efterfrågan
dessutom ökar globalt är vi en liten aktör.

Hur viktigt är det med hanteringen av de ekologiska
råvarorna?

Lär dig mer om hur du
lagar bra mat för seniorer
Karoline Nordefors, kökschef,
Stocksundsgården Danderyd, är
kursledare på GastroMerit och
håller i kursen ”Mat för seniorer”.

Läs mer och anmäl dig på:
martinservera.se/gastromerit
eller via din säljare
Karoline Nordefors vann White Guide Juniors pris för Årets Seniorkock 2016.

– Vi brukar ha dialogmöten med både nya och gamla
kunder och då pratar vi extra mycket om just livsmedelshantering av ekologiska produkter. Hållbarheten kan vara lite sämre
och ett granny smith-äpple ser kanske inte ut som man är van
vid. I det ekologiska mjölet kommer det lättare mjölbaggar så
knepet är att förvara det i kylen.

Hur kan ni säkra upp de volymer kunderna behöver?
– Inom offentlig sektor har många kunder mycket god
framförhållning och beställer mer än en vecka i förväg.
Västerås Stad har till exempel en planering för hela terminen
och det underlättar för oss så att vi kan säkra volymerna hos
våra leverantörer.
– Vi är lyhörda för våra kunders önskemål och vi hjälps åt
med att hitta ekologiska produkter som passar deras verksamhet. Tillsammans kan vi också hitta bra lösningar med
ersättningsprodukter.
Läs mer om Martin & Serveras ekologiska mål på sidan 7.
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inspiration vinjett
Vi inspireras av
våra leverantörer:
Korshags

”Vi röker vår fisk med halländsk
alved, från ett lokalt FSCcertifierat skogsbruk.”
Pernilla Korshag

Korta fakta om Korshags hållbarhetsarbete
• All sill och makrill är MSC-märkt (från hållbart fiske).
• Genom att använda el från vindkraft minskar
Korshags koldioxidutsläppen med ca 580 ton/år.
• Alveden som används för att röka fisken
kommer från ett hållbart skogsbruk (FSCcertifierat) i Sibbarp, 2 mil från Falkenberg.
• Korshags nyttjar spillvärme från kyl- och frys-
aggregat till varmvattnet.
• Mångfald i fokus.

18 Läs mer på martinservera.se

inspiration hållbarhet

Familjeföretag vinnare
i Utmaningen 2015:

Hållbar
produktion
Pernilla Korshag,
delägare och
marknadschef,
Korshags

Att verka för ett hållbart fiskebestånd och motverka utfiskning av
hav och sjöar är viktigt. Men också att jobba med mångfaldsfrågor.
Familjeföretaget Korshags – vinnare i Martin & Servera Utmaningen
2015 – lyckas med båda delarna.
Korshags har rökt fisk sedan mitten av 1960-talet.

Två tredjedelar av produktionen består av färsk
norsk lax som röks eller gravas. Varmrökt makrill
och varmrökt sill är de andra två storsäljarna.
– Att så mycket av vår fisk som möjligt är
miljömärkt är en självklarhet, säger Pernilla. All vår
sill och makrill är MSC-märkt och vi erbjuder
ekologiskt odlad lax, eftersom tillgången på
ASC-certifierad lax än så länge är mycket begränsad.
Socialt ansvar, miljö och kvalitet är tre av
företagets ledord.
– Vi är glada över att Martin & Servera har
samma värde
”All produktion sker i Falkenberg.
ringar som vi och
Makrillen handfileas i Danmark – inte i
ställer krav med
Asien vilket hade varit billigare.”
sin fiskpolicy,
säger Pernilla. Vi
värdesätter långa, seriösa affärsrelationer. Vi ställer
höga krav på våra leverantörer, liksom Martin &
Servera gör på sina. Vårt hållbarhetsarbete byggs
dock i störst utsträckning inifrån vårt eget företag.
Företaget vann Martin & Servera Utmaningen
2015 som hölls på temat Mer mångfald.
– Tävlingen var lite av en ögonöppnare för oss i
vårt arbete med mångfald, säger Pernilla. Det blev
ett sätt att tydliggöra var vi står både internt och
externt. Efter vinsten i Utmaningen har vårt arbete
utvecklats ytterligare.
– För oss är det viktigt att sammansättningen av
våra medarbetare speglar samhället i stort. Vi är
övertygade om att en mix av människor ger mer än
om alla är stöpta i samma form. Vi tror att bättre
beslut fattas som i sin tur ger bättre resultat och på
sikt nöjdare kunder. Det får verksamheten att växa,
vilket skapar fler arbetstillfällen som gagnar hela
samhället.

Korshags arbetar kontinuerligt med att effektivi
sera produktionen och erbjuder till exempel
hittelön till den som kan hitta på bra sätt att
minska svinnet och använda spillprodukter.
– Mycket av vårt spill håller samma goda kvalitet
som ordinarie produkter och används nu bland
annat som ingrediens i våra laxsallader, patéer eller
till produkter som salmon flakes eller pulled
salmon.
Korshags använder el från vindkraft och utnyttjar
spillvärme från kyl- och frysaggregaten till varm
vatten. Att ha så korta transporter som möjligt är
också viktigt. All produktion sker i Falkenberg.
Makrillen handfileas i Danmark – inte i Asien
vilket hade varit billigare. Laxen levereras till
Falkenberg två dagar efter slakt i Norge. Laxen
köps färsk och fulltrimmad, det vill säga putsad och
klar, vilket innebär en dyrare råvara, men också
uteblivet svinn för kunden.
– Vi röker vår fisk med halländsk alved, från ett
lokalt FSC-certifierat skogsbruk, säger Pernilla.
Den levereras på stock och så flisar vi den själva
efter behov. Att köpa färdigflisad ved på säck hade
varit både billigare och smidigare, men smaken på
den rökta fisken blir bättre och naturligare så här.

OM KORSHAGS
• Familjeföretag i Falkenberg.
• Certifiering ISO 22000 FSSC, MSC-certifikat sill
och makrill, ekologisk produktion, FSC-certifikat.
• 50 årsanställda.
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Vi inspireras av
våra kunder:
PM & Vänner

Hållbart erbjudande:

PM & Vänner

Hållbart erbjudande handlar om att ge kunderna möjlighet att
göra aktiva och långsiktiga val. Ett brett ekologiskt sortiment
hjälper PM & Vänner, som har ordet tavarsam som ledstjärna. Per
Bengtsson, kreativ ledare för PM & Vänner, berättar om hur det
småländska ordet för sparsamhet stärker deras hållbarhetstankar.

Per Bengtsson, kreativ ledare,
PM & Vänner.

– Vårt arbete kring hållbarhet utgår från det småländ
ska ordet tavarsam, säger Per Bengtsson. Det betyder
inte att vara snål utan är mer ett uttryck för ett sätt att
leva resursklokt.
Tavarsam präglar det resurskloka från ax till limpa:
råvaruinköp, tillredning av råvaran, energi och elför
brukning, personalomsorg och minimering av svinnet.
På PM & Vänner sorteras matresterna, både kökets
egna matrester och gästernas. Resterna återvinns till
fossilt bränsle, som biogas. Det finns ett medvetet
system kring hållbarhetsarbetet.
– Vi är Svanen-märkta och KRAV-certifierade på
nivå ett och jobbar aktivt med hållbarhet, bland annat
genom inköp av ekologiska produkter.
Bra ekologiska produkter skapar en ökad omsorg om
råvaran. PM & Vänner har idag 30 procent ekologiska
råvaror och målet är att nå 40 procent.
– Martin & Serveras stora utbud av ekologiskt är en
stor fördel, det är en av anledningarna till att vi
kommer att kunna öka till nästa nivå. Det gör att vi kan
växla upp organiskt och successivt, säger Per. Vi växer
steg för steg med sortimentet. Det är viktigt för oss att
Martin & Servera driver viktiga frågor och hela tiden
utökar sitt ekologiska sortiment.
– Men vi är inte fundamentalister, säger Per. Smaken
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avgör vad vi köper in. Vi har ett terroir-tänk, ibland
väljer vi att köpa lokalt före ekologiskt – om vi måste
välja. Vi värnar om vännerna, det vill säga våra lokala
producenter. Närproducerat och ekologiskt är ju inte
samma sak.
Gastronomin ska bära och genomsyra hela upplevelsen

på PM & Vänner. Det är viktigt att vara transparent
och leva upp till det man utger sig för att vara.
– Vi använder många udda styckningsdetaljer, till
exempel, för att ta vara på hela djuret. Det underlättas
av att vi har så många olika serveringsmöjligheter, från
bistro och fine dining till festvåning.
– För att få lönsamhet gäller det att knäcka koden.
Martin & Servera hjälper oss i det arbetet genom sin
erfarenhet. De erbjuder en enorm bas genom sitt utbud.
På det sättet får vi en trygghet som gör att vi kan finlira
med detaljerna.
Det hållbara arbetet är en viktig värdegrund för PM
& Vänner internt, det är företagets hjärta och hjärna.
Gästerna noterar satsningarna och väljer upplevelsen
hos PM & Vänner i allt större utsträckning just för
detta.
– Allt fler stora lokala aktörer, som kommunen och
länsstyrelsen, har egna hållbarhetsmål. Hållbarhet ger oss
affärer. Det är helt klart en av våra konkurrensfördelar.

inspiration hållbarhet

PM & Vänner jobbar långsiktigt för att spara och tjäna

pengar, som sanna smålänningar vet de att långsiktighet
lönar sig.
– Fullastade bilar och färre transporter är viktigt, säger Per.
Vi har byggt speciella kylrum för grönsaker, fisk och kött
samt mejeriprodukter. Vi tar emot allt vid ett avlastnings
ställe och kör sedan själva produkterna till de rätta statio
nerna i huset.
Förut hade PM & Vänner tre leveranser per vecka till olika
adresser, idag är det två leveranser till en och samma adress.
– Det ger ekonomiska fördelar för både oss och för Martin
& Servera. Det är bra för affären med ökade volymer och
minskat antal leveransdagar.

”Fullastade bilar och färre transporter är viktigt.
Vi har byggt speciella kylrum för grönsaker, fisk,
kött samt mejeriprodukter. Vi tar emot allt
vid ett avlastningsställe och kör sedan själva
produkterna till de rätta stationerna i huset.”

OM PM & VÄNNER
PM & Vänner är en grupp av restauranger, hotell, bageri och
mötesplatser i Växjö. Bolaget har 65 heltidsanställda inklusive
housekeeping, kockar, bagare och konditorer.
KRAV-certiering nivå 1, det betyder att minst 25 procent av
inköpta livsmedel hos PM & Vänner är KRAV-godkända.
2010 tilldelades PM & Vänner utmärkelsen Årets hållbara
gastronomi av White Guide.
2015 utsågs PM & Vänner till Årets hållbara krog på
Restauranggalan.
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Vi inspireras av
våra kunder:
Nordic Choice Hotels

Nordic Choice Hotels:

Arbetar för
minskad
miljöpåverkan
Resurseffektivitet innebär att använda jordens begränsade resurser
på ett effektivt och hållbart sätt med minimal miljöpåverkan.
Nordic Choice Hotels jobbar med frågan i flera områden: energi,
vatten, avfall, kemikalier, transporter och resurseffektivitet i produktval.
Cathrine Dehli, Head of sustainability,
Nordic Choice Hotels

– Hållbarhetstankarna genomsyrar hela

vår verksamhet, i allt från samhällsansvar
till sociala och ekonomiska resultat, säger
Cathrine. Hur kan vi servera nyttig och
hållbar mat och samtidigt få nöjda gäster?
Hur ska vi kommunicera med dem kring
hållbarhetsfrågorna?
Att vara en god granne, det vill säga vara
aktiva lokalt och säkerställa att hotellkedjan
är en god kraft i samhället, är också en
viktig del i det långsiktiga arbetet.
– Arbetet hos oss är för många första
steget in i arbetslivet, oavsett om du är
flykting, ungdom eller jobbar för Samhall.
Vi erbjuder jobb i många olika funktioner.

Nordic Choice Hotels har en egen lista
över rödmarkerade fiskar och skaldjur.
Hotellkedjan har också stränga regler kring
palmolja i livsmedelsprodukterna – all
palmolja ska vara ansvarsfullt producerad.
Redan 2013 blev alla produkterna på ett av
hotellen helt fria från palmolja.
– Här spelar vårt samarbete med Martin
& Servera – och de krav de ställer på sina
underleverantörer – stor roll, säger
Cathrine. Att Martin & Servera har en
uppförandekod och satsar aktivt på
ansvarsfullt producerad palmolja bidrar på
ett positivt vis även till vår utveckling.
– Ekonomi handlar i grund och botten
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om resurseffektiv verksamhet, det vill säga
allt som vi gör och använder och som
påverkar miljön; energi, vatten, avfall,
kemikalier och transporter samt resurs
effektivitet i produkterna vi använder.
Matsvinn och matavfall är en viktig fråga
för den nordiska hotellkedjan.
– Vi betalar lika mycket för det som
slängs som vi gör för det som äts. Två
tredjedelar av matsvinnet kommer från
restauranggästerna, säger Cathrine.
Mindre tallrikar på hotellen har gett en
minskning av matsvinnet med 20 procent.
Skyltar med budskapen ”Vi älskar tomma
tallrikar” och ”Eat smart” har även det
bidragit med en 20-procentig minskning av
svinnet.
– Det är bra att Martin & Servera är
aktiva och beslutsamma i arbetet för att
motverka matsvinn, att vi kan köpa
produkter i mindre portionsstorlekar är en
bra väg framåt, säger Cathrine.
Genom besök hos leverantörer uppstår
ofta innovativa idéer. En laxtartar gjord på
en del av fisken som tidigare slängdes är ett
sådant exempel som uppstod vid besök hos
en fiskleverantör. Att skapa maträtter av
höna är ett annat.
– Ett annat konkret exempel är att våra
mindre bröd har fått ett specialanpassat

mindre skinkpålägg som matchar frallans
lilla storlek.
– Att placera kötträtterna sist i buffé
linjen är ett sätt att medverka till ett
minskat ätande av det röda köttet. Prins
korv med kycklingråvara och blomkålsmix i
hamburgarna är två andra exempel.
Samarbetet med Martin & Servera är
extra viktigt för att informera leverantö
rerna om vikten av hållbarhet och för att
kunna ställa krav.
– Goda idéer, smart innovation och
strategiska samarbeten behövs för att skapa
resurskloka beslut. För vår del får Martin &
Servera gärna vara ännu mer proaktiva i sitt
viktiga arbete.
OM NORDIC CHOICE HOTELS
Nordic Choice Hotels är
ISO-certifierat enligt 14001.
180 hotell med måltal för de fem viktiga
områdena energi, vatten, avfall, transporter
och kemikalier.
12 000 anställda i Norge och Sverige.
2008: Beslut om att öka andelen ekologiska
produkter.
2012: Skapas projektet Matplattform.
2013: Beslut om projekt Matavfall.
2014: Eat Forum skapas.
Läs mer om projektet Eat Forum på sidan 78.

Skyltar med budskapen ”Vi älskar
tomma tallrikar” och ”Eat smart”
har även det bidragit med en
20-procentig minskning av svinnet.

inspiration vinjett

”Att placera kötträtterna sist
i buffélinjen är ett sätt att
medverka till ett minskat ätande
av det röda köttet. Prinskorv
med kycklingråvara och blomkålsmix i hamburgarna är två
andra exempel.”

Bilder från Quality Hotel View i Stockholm.
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Vi inspireras av
våra
samarbetspartners:
TakeOver

På bilden: Linn Söderström, Lisa Lönner Pulkkinen, Malin Karlsson och Birgit Martin Malmcrona.
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TAKEOVER:
Kvinnliga kockar på turné
Nätverket TakeOver tar tillfälligt över köken på några av Sveriges bästa
restauranger. De bjuder på sina tolkningar av restaurangernas olika matfilosofier och har fått stående ovationer från hela branschen och sina gäster.
Text Milena S. Grandi Foto Joel Wåreus

TakeOver är ett nätverk med kvinnliga kockar
– Vi blev ett gäng i hennes nätverk som hade
som vill påverka och utveckla branschen för att få
ambition att tävla. Det resulterade i att vi bildade
in fler kvinnliga kocktjejer i restaurangköken. Idag en tävlingsgrupp på sju personer.
har cirka 95 yrkesverksamma kockar inom den
Lisa initierade också ett gästspel på restaurang
högre gastronomin – alla är kvinnor – anslutit sig
19 Glas, Gamla stan, Stockholm.
till deras nätverk.
– Vi lagade varsin rätt som speglade både
Efter ett fullbokat och lovprisat gästspel på 19
krogen och oss själva och som samtidigt harmo
Glas under 2015 föddes idén till en turné. Turnén
nierade med de andras fem rätter. Det blev en
drivs och projektleds av Linn Söderström, känd
fantastisk sexrätters-meny som serverades.
som ”Kock-Linn” på P3 och frilan
– När informationen gick ut att vi
sande privatkock, samt Lisa Lönner
skulle ha ett kvinnligt gästspel blev
”Att nätverka,
Pulkkinen som driver restaurangen
det fullbokat på en halv minut. Det
komma ut och
Husmor Lisa Fine Home Dining och
var en fantastiskt rolig kväll som
laga mat på fina
är kock på Pontusgruppen.
blev en succé. Vi fick mersmak. Det
ansedda krogar
– Våra gästspel har varit fantastiskt
här ville vi göra fler gånger. Det var
har väldigt stor
lyckosamma och uppskattade av alla,
då idén till TakeOver föddes. Det
betydelse.”
både krögare och gäster. Vi har haft
var många krögare som hörde av sig
fullsatt vid alla våra gästspel. Det är så
och var intresserade av att samarbeta
kul och inspirerande att få utmana sig själv. Det
med oss.
känns som det vi gör ligger helt rätt i tiden, att
– Vi arbetade hela förra året med att gå igenom
kliva in och ta över en restaurang och göra vår grej våra värderingar och hur vi ville ha det, skulle vi
lika bra som killarna, säger Lisa.
ha sponsorer eller inte, säger Lisa Lönner
Pulkkinen. Det tog cirka ett år att arbeta igenom
Det hela började egentligen då matjournalisten
allt och det var bra.
Lisa Förare Winbladh startade ett stödnätverk för
– Det är viktigt att hålla en hög nivå och att alla
kvinnliga kockar år 2014.
som arbetar under TakeOver-hatten ska få bra
Nätverket heter Kirke – Kraftkvinnor i köket.
betalt. Viktigt var också att inte hamna i något
Lisa driver även ett sidospår där hon coachar
ideellt projekt.
kvinnliga kockar som vill söka till Årets Kock.
– Vi har så många duktiga och proffsiga

»
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inspiration TakeOver

”Vi tror att TakeOver är jättebra för branschen
i många avseenden, som att förbättra
stämningen och bidra till en mjukare
och trevligare jargong i köken.”

Örtstekt ren med grönkål i yuzukoshu,
shisokräm och rostad potatispuré
av Birgit Martin Malmcrona.

26 Läs mer på martinservera.se

Till höger: Myskmadrakräm med vit choklad,
blåbär och citron, marinerad i vanilj och olivolja
samt färska hasselnötter av Linn Söderström.

inspiration takeover

kvinnliga kockar. Det är dem vi vill
– Många tjejer står ensamma i sina
hjälpa och lyfta fram genom vårt
kök och har inte samma möjlighet att
nätverk.
visa upp sig. Vi tror att TakeOver är
– Att nätverka, komma
jättebra för branschen i
ut och laga mat på fina
många avseenden, som
”TakeOver har
ansedda krogar, har
att förbättra stämningen
givit mer än vad
väldigt stor betydelse. Vi
och bidra till en mjukare
vi kunde drömma
har haft förmånen att
och trevligare jargong i
om. Vi hoppas att
gästspela under året på
köken. Vi behöver
vi kommer kunna
Ekstedt, Pontus Atelier
jämvikt och bra kvinnliga
ha fler gästspel
23 i Stockholm, Bloom
förebilder för tjejer som
under nästa år.”
in the Park i Malmö och
vill satsa på kockyrket.
Koka i Göteborg.
– TakeOver har givit
– Eftersom det inte är
mer än vad vi kunde
så många kvinnliga kockar i restau
drömma om, säger Linn Söderström.
rangvärlden tycker vi att det är viktigt
Vi hoppas att vi kommer kunna ha
med nätverk för att träffa likasinnade.
fler gästspel under nästa år.

TakeOver stödjs av
Martin & Servera.
Vill du söka till TakeOver och vara med
på något av deras gästspel, ska du
vara yrkesverksam kock på en
restaurang. Sedan söker du till varje
projekt med din egen tolkning av
restaurangens filosofi med bild och
recept. Linn och Lisa väljer sedan ut de
rätter som ser mest spännande ut.
För att kontakta TakeOver för medlemskap mejla Linn Söderström på
linn.soderstrom@icloud.com eller
Lisa Lönner på lisa@husmorlisa.se,
eller inboxa via Facebook messenger
eller instagramkonto takeovergastspel.
Följ TakeOver på Facebook och
Instagram!
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notiser

Martin & Servera har drygt 200 Fairtrade-märkta produkter
i sortimentet. Allt från kaffe, te, drickchoklad, kakao, socker,
juice, frukt, glass och kakor till kryddor och vin.

Årets finalister
Tävlingen Unga Ekokockar är
Sveriges största tävling för framtidens unga kockar. Tävlingen
har hållbarhetsfrågan i fokus,
något som Martin & Servera
gärna är med och stöttar.

Unga Ekokockar är en ungdomstävling där
tävlingens syfte i första hand är att nå ut
till så många blivande kockar som möjligt
och diskutera hållbarhetsfrågorna ur ett
restaurangperspektiv. Tävlingsutmaningen
är att laga en meny som är ekologisk och
har fokus på hållbar utveckling.
Tävlingen Unga Ekokockar skapar
miljömedvetna kockar med gastronomisk
spets. Och det behöver branschen!
Efter fem spännande semifinaler är
finalisterna i årets upplaga av Unga
Ekokockar klara.
Under sommaren och tidig höst deltog
finalisterna i Unga Ekockar i ett antal
evenemang och fick även vidareutbildning
inom hållbarhetsfrågor. Den 16 och 17
november hålls riksfinalen i Malmö.
Årets finalister
Stockholms Internationella Restaurangskola,
Stockholm – Louise, Elin och Hanna
Fridhemsgymnasiet, Umeå
– Elina, Linnea och Malin
Tannbergskolan, Lycksele – Johanna,
Moa och Ebba
Ester Mosessons Gymnasium, Göteborg
– William, Marcus och Edwin
Ryssbygymnasiet, Ryssby – Anton, Jenny
och Patrik
Lyckseles lag från semifinal 2 – Johan,
Kristoffer och Natalie

Följ Unga Ekokockar på Facebook och Instagram!
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FAIRTRADE FOKUS
10–23 oktober 2016
– Fairtrade handlar inte bara om att bidra till en bättre ekonomisk
situation, säger AnnaLena Norrman, hållbarhets- och kvalitetsdirektör, Martin & Servera. Kriterierna främjar också demokratin,
organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Fairtrade
motverkar även barnarbete och diskriminering.

Fairtrades årliga
Fairtrade Challenge
”Ju fler vi blir som
kampanjveckor.
betyder att det är dags
fikar Fairtrade-märkt,
hålls 10–23
för årets stora fikadag
desto större skillnad
oktober och
den 20 oktober.
gör vi för de männsamlar butiker
Fairtrade Challenge
iskor som odlar
och konsumen
arrangeras för åttonde
och producerar
ter, politiker och
året i rad. Förra året
Fairtrade-varor.”
andra engage
samlade det över
rade för att
630 000 fikadeltagare.
Anmäl din fikapaus på
gemensamt sätta
Varför inte arrangera
fairtradechallenge.se!
fokus på
en egen Fairtrade-fika
Fairtrade under
och utmana andra att
två veckor.
fika den 20 oktober? För ju fler vi
Målet är att fler ska upptäcka hur blir som fikar Fairtrade-märkt,
lätt det är att göra skillnad för
desto större skillnad gör vi för de
odlare och anställda i länder med
människor som odlar och produce
utbredd fattigdom.
rar Fairtrade-varor.

.
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Med våra nya och förbättrade flytande koncentrerade fonder blir
det ännu enklare att få rätt smakprofil på dina favoriträtter. Vi
har nämligen lyft fram huvudingredienserna ytterligare. Samtidigt passar vi på att sänka salthalten och literpriset. Först ut är
våra nya och förbättrade Fisk-, Hummer- och Grönsaksfonder.
Finns hos din grossist.
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Vi inspireras av
våra kunder:
Joel Lindqvist

Luftig örtmousse, gröna jordgubbar,
pistageglass och myskmadramaräng.

Passionerade
desserter
Joel Lindqvist har startat en liten mat- och chokladstudio i centrala Malmö
där han ger sig hän åt hejdlöst experimenterande, ordnar popupper och ger
kurser. Samtidigt är han ansvarig för de hyllade desserterna på
Clarion Hotel & Congress menyer. Att jobba hållbart är en självklarhet.
Text Lisa Förare Winbladh Foto Nyxfoto
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”Vi tycker om gran och smultron. Men du
får fria händer.”
Konditorn Joel Lindqvist har just fått en
beställning på bröllopstårta som är helt i
hans smak. Man måste applådera brudparet
för djärvheten att ge en av Sveriges mest
egensinniga konditorer fria händer.
Vi var många som satt bänkade runt
Dessertmästarna 2015. Inte bara för att det
var den starkaste säsongen, man måste ju
bara få veta vad i herrans namn Joel skulle
ta sig för härnäst. Exakt hur långt kunde
han pressa en stackars blekselleri? Vilka
hyss skulle drakfrukten utsättas för? Juryn
jublade över de oortodoxa desserterna. Joel
vann.
Nu har Joel startat en liten mat- och
chokladstudio i centrala Malmö där han ger
sig hän åt hejdlöst experimenterande,
ordnar popupper och ger kurser. Samtidigt
är han ansvarig för de hyllade desserterna
på Clarion Hotel & Congress menyer.
Det finns två hemligheter bakom Joels

framgångar. Den första är att han är kock
från början. Kockar och konditorer lever
lite i olika världar, menar Joel. Konditorer
är fantastiska på finish, teknik och att skapa
små konstverk.
– Det börjar ofta med att man skissar.
Sen blir det lite som att fylla i en färglägg

Här äter Joel Lindqvist gärna
i Malmö:
Bord 13
”Jag skulle vilja kalla det dansk matlagning. Här finns en enkelhet med färre
komponenter men mer tryck i smakerna.
Less is more.”
Kv. Åkern
”Härligt ställe! Du kan äta fyra rätter
välkomponerat, superenkelt.
Säsongsanpassat.”
Kin Long
”De lyckas riktigt bra när de försöker laga
kinesiskt autentiskt. Dessutom är de
fruktansvärt trevliga.”

ningsbok. Fast med smaker. Lite blåbär här.
Lite mandel där.
Ibland när Joel saknar inspiration jobbar
han också så, det är en bra nödlösning. Men
oftast tänker han mer som en kock:
– Man får en svinhärlig råvara … Som
förra söndagen när det kom in fem kilo
surkörsbär som måste tas om hand på
direkten. Jag gjorde puré som blev till
sorbet samma dag. Några mjölksyrefermen
terades, några står inne i köket med socker.
En del körsbär saltade jag in, nu torkar jag
dem i ugnen.
Sen blir den förädlade råvaran utgångs
punkt för fortsatt skapande. Kockar och
konditorer har mycket att lära varandra,
menar Joel. När båda yrkesgrupperna finns
i samma kök kan det bli magiskt.
Joels andra hemlighet? Det kan låta

konstigt men han är inte är särskilt förtjust
i desserter. Därför faller han inte för de
vanliga enkla tricken med socker och fett.
En dessert måste vara mycket, mycket mer
än så för att Joel ska gå i gång.
Joels stora uppvaknande kom efter 2005,
när det nya nordiska köket briserade i
matvärlden. Menyerna fylldes av närodlade
rotsaker och smaker som ramslök, rölleka
och harsyra. Joel häpnade över att desser
terna fortfarande bestod av trötta klassiker

»

Joel Lindqvist är kursledare på GastroMerit
och leder bland annat kursen
Säsongsanpassade gröna desserter
den 13/10 i Malmö och den 16/11
i Göteborg.
Läs mer och boka på
martinservera.se/gastromerit

Malörtsmousse, chokladkaka doppad i
Nocino, salt karamell och wasabi.
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inspiration passionerade desserter

”Du kan inte köpa dig fri från skuld genom att köpa
ekologiskt om du slänger trettio procent. Man måste hela tiden
tänka efter: Kan jag använda skalet? Blasten?”
Joel Lindqvist

Lakritsfudge, lakritscrumble, yuzuglass
och karamelliserat mjölkskinn.

som crème brûlée och brownie. Trots allt är
desserten det sista gästen äter på krogen
och enormt viktig för totalintrycket. Här
fanns ett outforskat land! Joel antog
utmaningen och migrerade till det söta
köket med kocktänket i bagaget.
Sakta började han skapa moderna
desserter med lägre sötma och hittade en
egen stil. Det gräddtunga lättas upp med
kärnmjölk och filmjölk. Jolmig vit choklad
får karaktär med hjälp av kryddig rotselleri.
Favoriten libbsticka används som överrask
ningsmoment lite överallt. I höst är det
djärva utflykter i svampskogen som står på
dagordningen. Djärva eftersom det är en
ingrediens som Joel ännu inte känner utan
och innan.
– Mamma var livrädd för giftsvamp, så
jag är uppvuxen på champinjon, bekänner
Joel med ett leende.
Stabilt tekniskt konditorkunnande är
självklart a och o när man improviserar
med oväntade råvaror. Ändå är Joel trött på
att höra att allt ska vara på grammet.
32 Läs mer på martinservera.se

– Bara att säga så dödar kreativiteten.
Visst, man höftar inte med en tårtbotten
hur som helst, men man måste låta
matglädjen komma fram. Jag vill inte att
folk ska se mina recept som något absolut.
Skippa de bitar ni inte orkar göra. Dra i
mer syra om ni gillar det.
Joels passionerade relation till ekologi och
hållbarhet genomsyrar hans arbete och kan
faktiskt fungera som ytterligare en inspira
tionskälla.
– Du kan inte köpa dig fri från skuld
genom att köpa ekologiskt om du slänger
trettio procent. Man måste hela tiden tänka
efter: Kan jag använda skalet? Blasten?
Joel gillar att ge kurser för att få fler att
våga mer. Men är kreativitet något man kan
lära ut?
– Absolut! Man kan alltid lära folk att
våga mer.
Okej, kanske kan man lära ut kreativitet.
Men ärligt talat kan den lätt gå till överdrift
på moderna krogar när någon mindre
smaksäker än Joel rattar desserterna. Går
smaksäkerheten också att lära ut? Joel

funderar ett tag.
– I början är det väldigt bra att låta någon
annan smaka. Sen måste man träna.
Smaksinnet är som en muskel, det kan
tränas upp.
En av de bästa saker Joel gjort för att
finslipa sin smaksäkerhet är att gå en
sommelierutbildning för att kunna sätta ord
på smaker. Inte bara vin kan ge associatio
ner till gräs och asfalt.
– Nu tänker jag ofta på smaker som
färger. Det hjälper mig när jag kombinerar.
Om något smakar läder tänker jag på det
som mörkbrunt och lite rött. Då passar det
ofta med en röd smak till.
Fortfarande tveksam att gå kurs med Joel?
Låt mig uttrycka det så här: När jag lämnar
Joel och hans smakstudio har jag köpt
bakelser, lakrits- och rödbetsmacroner, vild
yuzujuice, en tårta med kärnmjölk, krusbär
och pistasch. Dessutom hans bok med det
blygsamma namnet ”Dessertrevolution” och
tre presentkort på kurser att ge bort i
present. Behövs det sägas mer?

notiser

Foto: Per Erik Berglund

Jimmis vinnartallrik
i Årets Kock 2016 .

Martin & Servera
är stolt
samarbetspartner
till Årets Kock.

Årets Kock 2017:
Att ha det som krävs
Att vinna Årets Kock är
något många drömt
om, men det är få som
fått chansen att göra
drömmen verklig. För de
som söker till tävlingen
väntar en resa som är
både krävande och rolig.

– När jag ser tillbaka på min tid innan
och under Årets Kock, så förstår jag att
det är jättemycket som krävs för att man
ska nå hela vägen till vinsten, många
punkter som ska falla på plats och alla
detaljer är viktiga när man tävlar på så
hög nivå som Årets Kock, säger Jimmi
Eriksson, Årets Kock 2016.
– När jag väl hittade den rätta
grundtanken i mitt tävlingsbidrag så
gällde det att utveckla rätten därifrån

genom olika smaksättningar och
tillagningsmetoder, säger Jimmi. Jag
kände hela tiden att jag tjänade mycket
på att bjuda in erfarna kockar för att
testa min mat för att få feedback på vad
som behövde bli ännu bättre. De var
bollplank och kunde ofta sätta fingret på
de små detaljerna som behövde
förbättras. Det krävs otroligt många
timmar att förbereda sig för finalen.
Semifinalen genomförs i Helsingborg
den 23 november. Finalen hålls den
2 februari 2017 och arrangeras för
första gången i Malmö.

Missa inte
FAST FOOD &
CAFÉ den 1–2
februari 2017!

hem
Jimmi Er iksson tog
ck 2016.
Ko
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Vinnarresan gick till San Francisco

.

Martin & Servera
finns såklart med
på Kista-mässan
med massor av
smakprover.
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Vi inspireras av
våra leverantörer:
Warbro Kvarn

WARBRO
KVARN:
Renässans för enkorn, dinkel och emmer

De kallas för kulturgrödor, de gamla sädesslagen enkorn, dinkel och
emmer, och nog är det kulturarbete när Warbro Kvarn mal säd med
tusenårig historia. Dessa spannmålssorter var länge ute ur bilden,
men har fått en renässans på grund av smak och näringsinnehåll.
Text Ann-Helen Meyer von Bremen
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inspiration warbro kvarn

”De gamla sädesslagen
innehåller betydligt mer
näring, mineraler och vitaminer än vårt moderna vete,
men ger lägre skördar.”
Kerstin Björklund, Warbro Kvarn

Svart emmer
Här är kvarnen utanför Sköldinge i Sörmland, där allting startade.

Fakta om kultursorterna
Det var slumpen och en fruktsallad med hel

dinkel som fick Kerstin Björklund och de
övriga i hennes familj att få upp ögonen för
kulturgrödorna. Dinkelkornen smakade
gott, men dinkel var då ett spannmål som
inte var helt lätt att få tag på.
I familjens ägo fanns en gammal kvarn,
vars stenar inte hade malt sedan 1960-talet,
men som var helt intakt och 2003 beslöt
man sig för att väcka den till liv igen. Första
skörden bestod av 20 ton dinkel som maldes
till mjöl.
Idag säljer Warbro Kvarn cirka 500 ton
mjöl och har sex personer anställda. Dessutom finns ett tiotal kontraktsodlare på
gårdar i Mälardalen som odlar inte mindre
än fem olika kulturgrödor: Dinkel, emmer,
enkorn, nakenhavre och naket korn. Warbro
Kvarn köper också in och säljer vanligt vete
och råg, men det är kultursorterna som har
blivit deras signum.

Alla produkter från Warbro Kvarn är

ekologiska och KRAV-märkta. Ekologisk är
även den egna gården Linds gård i Sköldinge

som Kerstin och hennes man Thomas
driver. När de ställde om gården till
ekologisk odling för drygt 20 år sedan, var
det främst av ekonomiska skäl, men med
tiden har de blivit allt mer övertygade om
det ekologiska jordbrukets fördelar för
hälsan och miljön.
– Ju mer jag läser på om kost och mat,
desto mer övertygad blir jag om att det är
eko som gäller. Har man väl börjat är det
svårt att gå tillbaka. Jag vill heller inte äta
något som jag inte vet om det är skadligt
eller inte, plus att många ekoprodukter
smakar mycket mera, säger Kerstin.
De goda smakerna har också drivit deras
arbete med de gamla spannmålssorterna.
När hon möter andra mathantverkare, fram
står ofta mjöl som lite torftigt bland alla
lufttorkade skinkor, ystade gårdsostar och
mikrobryggda pilsnerflaskor.
– Mjöl lyfts sällan fram som något sexigt
och det är för att det är så bortglömt, men
de gamla kultursorterna är inte bara nyttiga
och rika på protein, de är också mycket
goda!

»

Enkorn är vetets urmoder och
började odlas i Mellanöstern
för cirka 10 000 år sedan.
Enkorn har bara en kärna i
varje ax, därav namnet. Mjölet
är gulaktigt eftersom det innehåller karotenoider som är en
antioxidant.
Emmer uppstod för ungefär för 8 000 år
sedan genom en korsning mellan enkorn
och gräset getöga. Emmer har ungefär
samma näringsinnehåll som dinkel.
Dinkel är en korsning mellan emmer
och treuddigt borstvete, det är cirka
5 000–6 000 år gammalt. Dinkel kallas
även för spelt. Det innehåller mer protein,
mineraler och nyttiga fettsyror och har
dessutom en fylligare arom än vanligt
vetemjöl. Dinkel kan ersätta vete i alla
slags bakverk.
Nakenhavre har fått sitt namn av att
kärnornas skal lossnar under tröskning.
Nakenhavre innehåller mer protein än
vanligt havre och har dessutom gott om
nyttiga fettsyror och E-vitamin.
Hela korn av alla sädesslagen passar
utmärkt att koka och äta som ett
alternativ till ris, bulgur eller couscous
och även i sallader, efterrätter och
liknande.
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inspiration warbro kvarn

Källa: Instagram

2017 kommer Warbro Kvarn att kunna erbjuda mikrobryggerier och
whiskytillverkare möjlighet att köpa malt på de gamla kulturgrödorna.
Det är många kockar och
konditorer som gillar mjölet
från Warbro Kvarn.

Nej, det är inget tomt prat från Kerstins sida. De gamla

sädesslagen innehåller betydligt mer näring, mineraler och
vitaminer än vårt moderna vete, men ger lägre skördar.
Kerstin jämför dagens vete med en utspädd saft. Det är
mycket volym, men lite näring.
– Det är bättre att äta en god dinkelmacka än tio skivor
vitt formbröd som man ändå inte blir mätt på, säger hon.
Warbro Kvarn har fått en rad priser för att man är ett
innovativt matföretag och det arbetet fortsätter. Just nu
håller Thomas Björklund på att utveckla två lokala
vetesorter, ett höstvete och ett vårvete. Han blandar 8-10
olika gamla sorter som kommer att anpassa sig till gårdens
klimat och mylla och successivt utvecklas till egna lokala
vetesorter.
– Det kommer att vara ett vete som består av en
blandning av en rad olika gener och det har många
fördelar. Om det blir sjukdomar eller andra angrepp
kommer inte hela vetefältet att slås ut eftersom det består
av olika sorter, där en del kan vara mer motståndskraftiga.
Nästa år kommer man också kunna erbjuda alla mikro
bryggerier och whiskytillverkare möjligheten att köpa malt
på de gamla kulturgrödorna.
– Nästan alla bryggerier köper idag sin malt från ett och
samma företag. Det är ju som om alla skulle köpa mjöl
från Kungsörnen och det går ju inte, säger Kerstin med ett
skratt.
Och sedan planerar man att bygga ett eget vindkraftverk.
Visserligen drar inte kvarnen särskilt mycket el, men det
skulle ändå kännas bra om att vara självförsörjande. Det
ligger också i linje med det som verkar vara företagets
grundidé – hållbara goda smaker.

36 Läs mer på martinservera.se

Stenmalet mjöl är vad som gäller på
Warbro Kvarn. Detta traditionella sätt att
mala är inte längre så vanligt, men det ger
ett mjöl som har kvar mer av sädeskornens
nyttigheter än det vanliga valsmalda
mjölet. Färskhet är viktigt för fullkornsmjöl,
särskilt om man ska baka surdegsbröd.
Bäst blir det om mjölet bara är några
dagar gammalt.
Siktat mjöl behöver dock ”stå till sig”
några veckor för att utveckla bra
bakningsegenskaper.
Att baka med gamla sorter som dessutom
är stenmalda, innebär oftast att det går åt
mindre mjöl än om man bakar med vanligt
vetemjöl. Degen ska gärna vara kletig och
degar på emmer och enkorn, som har
svagt gluten och därför är svåra att forma
till ett bröd, behöver bakas i form.
För att inte använda för mycket mjöl och
därmed få ett torrt bröd, är ett tips att inte
blanda i allt mjöl på en gång.
Rör först i en del av mjölet till en gröt som
får stå en liten stund och svälla. Tillsätt
sedan mera mjöl så att det blir en kladdig
deg.
Dinkel är det mjöl som är lättast att
ersätta vetemjölet med, men även där
gäller ofta mindre kvantiteter.

Warbro Kvarns produkter hos
Martin & Servera:

Emmer, hela kärnor, KRAV, 12 x 1 kg,
art. nr. 282236
Mjöl dinkel, ljust, 15 kg, art. nr. 455717

Mjöl dinkel, virvel, 15 kg, art. nr. 758532
Müsli fyrkorn, art. nr. 282152

notiser

Martin & Servera är stolt samarbetspartner till Årets Kockelev!

Fredrik Kristensen är
Årets Kockelev 2016!
Foto: Magnus Sandberg

Fredrik Kristensen vann med en rätt som var en variation på
kål och lök, en tartar på råräka samt stekt kungsflundra och
sås på fiskens rostade skrov. Han jobbar till vardags på
restaurang Yolo, Djursholm, som Jonas Lagerström, Svenska
Kocklandslaget, driver. Det är också Jonas som har pushat
Fredrik till att tävla. Fredrik har även vunnit Gymnasie-SM
och kommit tvåa i Unga Ekokockar.

Här hittar du även flera av
Martin & Serveras egna varor;
över 400 produkter.

Martin & Servera
Restaurangbutiker
finns i Årsta, Bromma
och Göteborg.

Välkommen till nya
Martin & Servera
Restaurangbutiker!

Lätt att hitta och
rejäla storhushålls
förpackningar.

I Martin & Serveras helt nybyggda
Restaurangbutik i Bromma, Stockholm,
hittar du allt från färskvaror, frukt och
grönt till engångsmaterial, porslin, glas
och köksmaskiner. Restaurangbutiker
finns även i Årsta utanför Stockholm
och i Göteborg.

Massor av färsk
varor, frukt och
grönsaker.

I Martin & Servera Restaurangbutiker hittar
du mer än 10 000 artiklar. Du som har
serveringstillstånd kan även köpa vin, sprit
och öl alla sju dagar i veckan.
Vår kunniga personal hjälper dig att
hitta rätt produkter. Martin & Serveras
Restaurangbutiker har allt du behöver för
servering från din food truck, ditt café och
färskvaror till restaurangen.
Martin & Servera Restaurangbutiker
hette tidigare Martin Olsson Cashar.
Ju mer du handlar desto större
bonus får du på dina inköp.

Söker du någon speciell produkt?
Fråga vår personal om hjälp!
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Vi inspireras
av
inspiration
vinjett

våra
samarbetspartners:
Svenska
Kocklandslaget

RESPECT
FOR THE
RESOURCES
Alla råvaror är valda utifrån ett hållbarhetsperspektiv och så mycket
som möjligt av råvaran ska användas. Kockkläder och förpackningar
ska vara miljövänligt framställda. Transporterna ner till Culinary
Olympics i Erfurt ska göras så miljövänligt det bara går. Medlemmarna
i Svenska Kocklandslaget utmanar sig själv genom att tänka hållbart i
varje liten detalj.
Foto Joel Wåreus

”Kocklandslaget skapade menyerna till artistcate
ringen under sommarens Way Out West. Vi och
Way Out West har ett väldigt lika tänk i hur vi måste
agera för att kunna vara med och påverka klimatet
till det bättre. Festivalen har i många år arbetat aktivt
med klimatfrågor och vi ville sprida budskap om vårt
tema ”Respect for the Resources”. Därför kändes det
som en självklarhet att laga mat på klimatsmarta
råvaror till artisterna på festivalen. Sammanlagt
handlade det om 600 portioner mat per dag och det
innefattar fyra mål mat om dagen under festival
dagarna. Allt var såklart helt vegetariskt.”
Sebastian Gibrand, lagkapten, Svenska Kocklandslaget
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inspiration vinjett

Martin & Servera
är stolt
samarbetspartner
till Svenska
Kocklandslaget.

”Vi vill ta vårt hållbarhetsarbete några snäpp längre.
Inte bara tänka ekologiskt och närproducerat. Man
måste se helheten. Vi använder till exempel viltkött,
inte nötkött. Det är mer resursklokt. Vi försöker att ta
hand om hela grönsaken. Man måste tänka till hela
tiden.
Tidigare vakuumpackade vi varorna och slängde
plasten. Nu tar vi med oss dem i plast- eller metallbe
hållare som vi diskar ur efteråt och återanvänder. Att
minska svinnet vid tävlingsmatlagning är svårt. Låt oss
ta potatis som ett exempel, för att få 10 perfekta
potatisar måste vi ta hem kanske 25 potatisar. Nu har vi
börjat ge bort resterna och plocka hem efter träningen.
Vi kockar är bra på att minska svinnet, det handlar ju
om köksekonomi. En viktig sak som fler konsumenter
borde lära sig är att bäst före-datum inte är lika med
döden för produkten. Det är ju bara producentens
ansvar som slutar där. Använd det sunda förnuftet –
smaka, lukta och kläm.”
Pi Le, Svenska Kocklandslaget
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inspiration respect for the resources

”Att välja mat efter säsong är mitt bästa tips – inte
bara när du vill laga smakmässigt överlägsen mat,
utan också ur hållbarhetssynpunkt vilket är prioritet
för mig när jag lagar mat och tar fram nya rätter. Just
nu är det säsong för jordärtskocka eller savoykål som
man kan göra många enkla och smakmässigt
spännande rätter med.”
Jonas Lagerström, Svenska Kocklandslaget
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inspiration respect for the resources

”Alla medlemmar i Svenska Kocklandslaget tänker
hållbarhet och respekt för resurser och råvaror – även
i våra egna verksamheter och när vi agerar rådgivare
åt andra. Ett uttalat hållbarhetsfokus är en självklar
het. Det handlar bland annat om att välja små partier
av kvalitetsråvaror från lokala producenter. På så sätt
tillåts menyn förändras i takt med säsongen och vi
kan vara med och bidra till en mer hållbar matkultur.
Ett annat tips är att använda allt även när du jobbar
med frukt och grönt. Morotsblast, rotblasten på
blomkålen och broccolistammen är till exempel
jättegott i sallader. ”
Fredrik Juhlin, Svenska Kocklandslaget
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Ansvarsfull
antibiotikaanvändning
i köttuppfödning
Martin & Servera arbetar aktivt, genom att ställa
konkreta krav på leverantörerna, för att motverka
överanvändning av antibiotika i djuruppfödningen.
Antibiotika är ett läkemedel som används för att behandla
bakteriesjukdomar hos människor och djur. Bakterierna kan
dock anpassa sig och bli motståndskraftiga mot antibiotika.
Resultatet blir att medicinerna gradvis förlorar sin effekt. Det
här är en av vår tids stora folkhälsoutmaningar.
Enligt WHO används det globalt sett mer antibiotika till
friska djur än till sjuka människor. Främsta orsaken är att anti
biotika ges till samtliga djur i en grupp för att stimulera
tillväxt eller förebygga sjukdom. I USA är det till exempel
fortfarande tillåtet att utan veterinärordination använda
antibiotika i tillväxtstimulerande syfte och för att förebygga
sjukdom hos djur.
I Sverige är förekomsten av antibiotikaresistens låg Det
beror på att vi i Sverige under lång tid arbetat för friska djur
och en ansvarsfull antibiotikaanvändning. Sverige var först i
världen 1986 med att förbjuda antibiotika i foder i syfte att
öka djurens tillväxt. I de flesta länder ges ungefär 90 procent
av all antibiotika som gruppbehandling i foder eller vatten. I
Sverige är motsvarande siffra drygt 10 procent.

Elisabet Qvarford,
vd, Svenskt kött

Ett flertal initiativ togs under 2015 av olika globala aktörer,

till exempel av WHO och Världsorganisationen för djur
hälsa (OIE). Trots dessa globala initiativ så är regelsystemen
i länder utanför EU ofta underutvecklade.

– Vi på Martin & Servera vill bidra genom att arbeta för
klok antibiotikaanvändning i djurhållning och har därför
infört en antibiotikapolicy, säger AnnaLena Norrman,
hållbarhets- och kvalitetsdirektör på Martin & Servera.
– Det första steget har varit att föra en tydlig dialog med
de största köttleverantörererna. Idag ställs konkreta krav i
standardavtalet med alla nya leverantörer.

Ny rapport
om nötköttets
klimatpåverkan
Under de senaste åren har konsumtionen
av kött hamnat i fokus och nötkreaturen
har blivit något av syndabockar i frågan om
den globala uppvärmningen. Men hur stor
är egentligen deras klimatpåverkan?
– I den här rapporten försöker vi
kartlägga vad som är sant och vad som är
falskt om nökreaturen och klimatet, säger
Elisabet Qvarford, vd Svenskt kött. Min
slutsats är att det svenska nötköttet vinner
i en internationell jämförelse, även när det
gäller klimatfrågan.
Läs mer på svensktkött.se.
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Granbarksost kittost ekologisk 400 g, art. nr. 453241

Jürss Mejeri:
Småskalig ostproduktion av hög kvalitet
Kerstin och Claes Jürss driver eget mejeri i Flen. Ostarna
från Jürss är flerfaldigt prisbelönta. Det är exklusiva ostar
av hög kvalitet. Ostarna är även ekologiskt certifierade.
– Målsättningen är att vara ett småskaligt företag som
lägger all vikt vid smak och kvalitet, inte vid stora volymer
och ständig tillväxt. Under ett år tillverkas 18–20 ton ost
och mycket mer än så kommer det aldrig att bli, säger
Kerstin Jürss.

Löfsta Herrgårdsmejeri:
Krämig hantverksost
Rena smaker, lång lagring i naturliga jordkällare och
kontroll på hela kedjan är synonymt med Löfsta, som
uteslutande ystar ostar på mjölk från egna djur.
Att arbeta med färsk mjölk ger flera fördelar. Det ger
ett naturligt skydd mot bakterietillväxt. Ostarna får en
len, krämig textur och de blir naturligt fasta för att de
behåller de kalciumbindningar som annars förstörs
när man kyler ner mjölken. Dessutom spar det energi
att inte kyla ned och sedan värma upp mjölken.
– Vi har kontroll på hela kedjan, från naturbetesmarkerna som djuren betar på, till de färdiga ostarna,
säger Marie Backrud Ivgren, mejerska på Löfsta
Herrgårdsmejeri.
Resultatet blir fylliga ostar, rika på rena smaker och
med en unik sötma.
– När vi ystar är mjölken aldrig äldre än 12 timmar.
Oftast börjar vi arbeta med den direkt från mjölkningen
vilket innebär många fördelar för osthantverket.
Löfsta har en jordkällare som de inrett med hyllor av
gran från egen skog, där de flesta av ostarna får
mogna i lugn och ro.

Port Löfsta, kvart, 1 kg, opastöriserad, lagrad, halvhård
kittost med kraftfull, rik smak, len konsistens och lång
eftersmak, art. nr. 461368

Martin & Serveras tävling för ökad hållbarhet

Det finns massor med kreativa människor i vår
bransch. Vi träffar dem dagligen. Därför handlar
Utmaningen 2017 om idéer – goda idéer som
utvecklat er verksamhet och som driver hållbar
utveckling för branschen. Idéer och åtgärder som
genomförts eller påbörjats och som kan visa på
lyckade resultat. Var med och tävla i Martin &
Serveras Utmaning 2017 – Hållbara Idéer!
Anmälan på martinservera.se: 20 september – 15 december 2016.
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Vi inspireras av
våra leverantörer:
Royal Greenland
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inspiration royal greenland

Royal Greenland:

Med hållbart fiske i fokus

– Hållbarhet omfattar både ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar,
säger Marianne Kragh Rottbøll, nordisk marketing manager på
Royal Greenland. Företaget som tar sitt ansvar på största allvar
är dessutom Grönlands största arbetsplats. »
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inspiration vinjett

De allra flesta av Royal Greenlands produkter som
säljs via Martin & Servera är MSC-märkta.

Royal Greenland är en global verksamhet

som har sina rötter djupt rotade i det
grönländska samhället. Det är nämligen det
Grönländska Självstyret som äger företaget.
Royal Greenland är Grönlands största
arbetsplats och detta medför bland annat ett
stort miljö- och samhällsansvar.
– Som Grönlands största arbetsgivare är vi
mycket väl medvetna om att vi har ett stort
inflytande, säger Marianne Kragh Rottbøll.
– Det är vår främsta uppgift att utveckla
och bearbeta de marina resurserna med
bästa möjliga nytta för det lokala samhället
och våra grönländska ägare, vilket måste ske
på ett hållbart sätt, både när det gäller
resurser och ekonomi.
Då resultatet alltid kommer att vara en
viktig faktor för ett företag, handlar det för
Royal Greenland lika mycket om människor
och miljö, eftersom företaget existerar i syfte
att stärka det grönländska samhället som
helhet.
– Duktiga medarbetare på alla nivåer är
avgörande för Royal Greenland. Vi erbjuder
våra medarbetare en grundlig utbildning och
i vissa fall även kurser i personlig utveckling
till både dem och deras familjer, säger
Marianne.

När det kommer till miljön deltar Royal
Greenland i stora forskningsprojekt, senast
om livsmiljöer och ekosystem på havsbotten
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Martin & Serveras fisk- och
skaldjurslista för hållbart fiske
Martin & Servera vill bidra till levande
hav och sjöar, nu och i framtiden. Ett
hållbart fiske är bra för dig, bra för dina
gäster och bra för miljön. Martin &
Serveras sortiment av fiskprodukter är
granskat och anpassat för att motsvara
kraven på hållbarhet. Generellt gäller
att alla MSC-, ASC- och KRAV-märkta
fiskar är godkända. För fisk och skaldjur
som inte är tredjepartscertifierade tar vi
beslut om vilka arter, vilka ursprung och
vilka fångstmetoder vi godkänner eller
avstår från att sälja.
Våra beslut baseras på information från
miljöorganisationer, myndigheter och
branschorganisationer.
Huvudsakliga källor är:
• ICES (International Council for the
Exploration of the Sea)
• HaV (Havs- och Vattenmyndigheten)
• WWF (Världsnaturfonden)
• Naturskyddsföreningen
Martin & Servera vill medverka till en
omställning i fiskeflottans redskap och
fiskemetoder, så att bifångster
minimeras, men vi är positiva till att
sälja bifångster som avräknas mot kvot
på vårt färskfiskflöde. Vi anser att fiskar
och skaldjur som redan tagits upp ska
tas till vara.
Listan hittar du på martinservera.se

så att yrkesfiskarna kan få kunskap om var
de bör vara uppmärksamma på känsliga
ekosystem. Dessutom tar företaget också en
kritisk ståndpunkt när det kommer till bland
annat fångstredskap.
– Våra räkor fångas exempelvis med trål
som är försedd med sorteringsgaller och
flyktpaneler som låter fiskarna simma
tillbaka ut i havet. På detta sätt undgår vi i
stort sett bifångst när vi fiskar efter räkor,
säger Marianne.
Efter fångst är nästa steg att utnyttja hela

fisken eller räkan för att undvika spill. Även
här tar Royal Greenland en aktiv roll.
Till exempel används räkskalen till att
producera räkmjöl på Royal Greenlands
fabrik i Ilulissat och för liten grönländsk
hälleflundra är utnyttjandegraden i genom
snitt 91 procent då endast skinn och ben
kasseras.
När vi talar om hållbarhet kan vi inte
undgå att tala om MSC. Till exempel är
räkor, stenbitsrom, rödspättor och torsk
redan MSC-certifierade men Royal
Greenland arbetar ständigt för att kunna
sätta det lilla blå märket på fler produkter.
– Vi anser att arter och fiskeri kan vara
hållbara utan MSC-certifiering men
MSC-kontrollen kommer generellt att
stärka administrationen, forskningen och
studierna inom fiskesektorn, säger Marianne.

inspiration royal greenland

”Våra räkor fångas med trål som är försedd
med sorteringsgaller och flyktpaneler som
låter fiskarna simma tillbaka ut i havet.”
Marianne Kragh Rottbøll

Royal Greenland deltar i stora forskningsprojekt, senast om livsmiljöer
och ekosystem på havsbotten så att yrkesfiskarna kan få kunskap om var
de bör vara uppmärksamma på känsliga ekosystem. På bilden nedan ses
ett exempel på long line fishing på Grönland.
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Tryffel från tryffeljägarna på Gotland eller
från italienska Tartuflanghe i Alba?
Pelle Bosta på Grönsakshallen Sorunda
berättar om höstens storsatsning på tryffel.

TRYFFEL
på menyn i höst

Den svarta tryffeln är svart och
täckt med vårtliknande utväxter.
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I säsong

”Nu kan vi erbjuda tryffel efter
säsong året runt. Säsongerna
avlöser varandra.”
Pelle Bosta, Grönsakshallen Sorunda

– Nu kan våra kunder köpa tryffel från våra
utvalda tryffeljägare på Gotland och från
vår nya italienska samarbetspartner Tartuf
langhe i Alba, säger Pelle Bosta, Grönsakshal
len Sorunda. Vi erbjuder tryffel efter säsong
året runt. Säsongerna avlöser varandra.
– Tartuflanghe ligger i Alba i regionen
Piemonte. Företaget har funnits i mer än
femtio år och drivs av en familj som tidigare
hade en restaurang i Alba. Tryffelinköparen på
Tartuflanghe är en familjemedlem och på
tryffelmarknaden kallas hon enbart för La
Donna. Hon är den enda kvinnliga tryffel
inköparen i regionen.
– Tartuflanghe jobbar hållbart och har
nyligen investerat i fantastisk frystork, vilket
gör att de kan ta tillvara på allt efter rens
ningen av tryfflarna. Inget slängs utan används
i till exempel produkter som tryffelsmör.
– Vi har också ett utökat samarbete med
flera gotländska tryffeljägare. Bourgogne, den
svarta sommartryffeln Tuber Aestivum/
Uncinatum, växer vilt på Gotland. Växtplat
serna är hemliga och omgärdade av stor
sekretess eftersom tryffeln är en värdefull
råvara.

Tryffeln från Gotland finns från månads
skiftet september/oktober till slutet av
december och ibland ännu längre vid mild
temperatur.
– Under den här perioden är tryffeln god
och välparfymerad.
– Gotlandstryffeln behöver en sommar med
en väl avvägd blandning sol och regn för att
den ska växa bra och bli god.
På Gotland ”jagar” man tryffel med hund.
För att hundarna ska bli intresserade av tryffel
ger man hundtikarna tryffel så att valparna får
det i modersmjölken.
Svart tryffel kallas ofta för den svarta

diamanten. Den finns under sen höst och tidig
vinter cirka 10–15 cm under jord, gärna vid
bok-, ek-, hassel- eller lönnrötter. En mogen
tryffel ger ifrån sig en distinkt doft som
hundar eller tryffelsvin känner och som
hjälper dem att upptäcka tryfflarna på flera
meters håll.
Tryffel passar bra tillsammans med smör,
grädde, ägg och fet ost. En global favorit är att
riva färsk tryffel över en gräddig pastarätt.

Om tryffelsorter och säsong

Tuber Melanosporum:
Italiensk svart vintertryffel som
finns från januari till mars.
Tuber Borcelli ”Bianchetto”:
Finns under våren.

Tuber Aestivum:
Vit italiensk sommartryffel som
finns från april till slutet av
september.
Tuber Magnatum:
Den exlusiva vita tryffeln från
Alba kommer in i början av
oktober och finns under hela
november.

Tuber Aestivum/Uncinatum:
Den gotländska svarta sommar
tryffeln. Finns från början av
oktober till slutet av december.
Säsongskalendern
På martinservera.se. hittar du under
Frukt & grönt Säsongskalendern med tips
om de bästa råvarorna för varje säsong.
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notiser

72%

”När intresset för KRAV-märkt mat
nu ökar snabbt, så vet vi att många
restauranger är intresserade av
KRAV-certifiering av sin verksamhet.”
Johan Cejie, försäljningschef KRAV

ekologiska inköp

Vellinge kommun:
Vinnare av Ekomatsligan
Vellinge kommun i Skåne vann
återigen Ekomatsligan och
med större marginal än vid
vinsten förra året. Vellinge har
uppnått 72 procent ekologiska
inköp under 2015 och fortsätter
därmed att ligga högst på
Ekomatsligan.

På delad andra plats kom Lund och
Södertälje med hela 55 procent
ekologiska inköp vardera, tätt följda av
Malmö stad, Eskilstuna och Örebro.
Därmed har sex kommuner passerat
den magiska gränsen, 50 procent
ekologiska inköp.
Region Kronoberg blev bästa
landsting/region med 48 procent
ekologiska inköp. Ekomatsligans
Raket blev Askersunds kommun som
ökat sina ekologiska inköp med 97
procent under 2015. Södermanland
blev för andra året i rad bästa län med
40 procent ekologiska inköp.
EkoMatCentrum, är en ideell
förening som jobbar för en hållbar
utveckling i livsmedelskedjans alla led.
Föreningen verkar genom att sprida
information om ekologiska produkter
och därmed bidra till en ökad
konsumtion av ekologiska livsmedel.
EkoMatCentrum vill verka för att
små och stora företag i livsmedelsked
jans alla led ställer höga miljökrav vid
köp och handel med livsmedel.
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Hjälp med KRAV-certifiering
via Premiumportalen
Nu kan Martin & Serveras kunder få hjälp
med KRAV-certifiering via Premiumportalen.
Det innebär bland annat att restaurangen
kan KRAV-certifiera sig utan att betala
licensavgift till KRAV under det första året.
Hållbarhetsfrågorna är sedan länge en
viktig del i Martin & Serveras egen verksamhet. Nästan 13 procent av total försäljning
under 2015 var KRAV-märkta och ekologiska
produkter.
Nu stärks Martin & Serveras abonnemangstjänst Premiumportalen genom ett samarbete med KRAV och certifieringsorganet
SMAK AB.
– Vi är glada över att kunna lyfta in
KRAV-certifiering för restauranger som ett
mervärde inom ramen för Premiumportalen, säger Johan Granlund, chef
Restaurangtjänster på Martin & Servera.
Vi stöttar KRAVs ambitioner att öka antalet
KRAV-certifierade restauranger i Sverige.
Premiumportalens abonnenter kan nu
KRAV-certifiera sig utan att behöva betala
licensavgift till KRAV under det första året.
KRAV erbjuder också en grundkurs för

restaurangens personal och en prenumeration på Magasin Måltid utan kostnad.
Dessutom får kunderna 10 procent rabatt
på själva certifieringsavgiften från SMAK AB
för år ett och därefter 5 procent rabatt på
den årliga certifieringskostnaden.
– När intresset för KRAV-märkt mat ökar
snabbt, så vet vi att många restauranger
är intresserade av KRAV-certifiering av sin
verksamhet, säger Johan Cejie, försäljningschef på KRAV. Tillsammans med Martin &
Servera gör vi det nu enklare för restauranger att komma igång.

Premiumportalen är en abonnemangs
tjänst från Martin & Servera som ger
konkurrensk raftigt prissatta avtal,
färdigförhandlade och klara. Allt från
kortinlösenavtal till förmånliga rabatter
på både egenkontrollprogram och
kontorsmaterial.
Du hittar allt om Premiumportalen på
martinservera.se

Vi tillför ingenting
Sous Vide betyder ”i vakuum” vilket är ingenting. Något vi särskilt tagit fasta på i Signature,
vårt premiumsortiment. Här finns ingenting annat än saftigt, mört kött med naturliga
smaker och ingenting som en driven kock inte vill ha.
I Lithells Signature Sous Vide finns ingenting som onödiga tillsatser; bara förhöjd köttsmak
och textur utan tillsatt vätska.

Anmäl dig till Årets Sous Vide-kock!
Vinn en Smart Car!
Mer information om tävlingen hittar du på
www.atriafoodservice.se
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Vi inspireras av
våra kunder:
Frida Ronge

Frida, tång & Tak
Minska svinnet genom att ha färre komponenter av högre kvalitet.
Japanska rätter av överblivet sushiris. Fisk i säsong. Hållbart odlad lax.
Svenska alger. Egen odling på Ugglarps Grönt. På nya restaurang Tak
bygger Frida Ronge in hållbarhet i systemet från början.
Text Lisa Förare Winbladh Foto Magnus Skoglöf

– Jag ska ta det lugnt i höst, säger Frida Ronge med

bestämd röst.
Lugnt? Gästkockande på Terroir Talk i Berlin, och
matansvar för femhundra gäster på Restauranggalan i
Stockholm. Praktik i japansk bryggerirestaurang … Och just
det – hennes första kokbok, den som ska vara färdig
till jul!
Det här är ändå bara grädden på tårtan; Frida har sedan
januari jobbat heltid med projektering och planering av en
krog med en totalyta på tusen kvadratmeter, på de två
översta våningarna granne med det nya hotellet At Six,
Petter Stordalens nybygge på Brunkebergs torg i Stock
holm som öppnar i mars 2017.

Knallgrön rörhinna är Fridas senaste algförälskelse.
”Jag rimmar den, torkar, vänder i maizena och friterar.
Vet du? Det smakar jättemycket som tryffel! Svingott!”

Första gången Frida fick frågan om att ha totalansvar för
projektet sa hon tvärnej. Men nu ångrar hon inte att hon lät
sig övertalas.
– Det här har varit min dröm, säger hon. Att få göra en
sådan här stor krog från grunden. Till och med trycket på
take away-kopparna är jag med och planerar.
Att kalla det ”en krog” är lite missvisande. Det handlar
om flera koncept under samma paraply. Den stora krogen
Tak, högst upp, blir en nordisk-japansk restaurang med à la
carte-servering redan till frukost.
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Efter att ha huserat på Göteborgskrogen Vrå med trettio
åtta platser i fyra år, kan det vara lätt att få torgskräck. Eller
svindel. För medan Vrå inte ens hade fönster, bjuder Taks
panoramafönster på utsikt över slottet. Kroginredningen
kommer att bli en diskret spegelbild av Frida och hennes
mat: svensk, men med finurlig japansk influens.
Våningen ovanför Tak kommer att rymma en liten hörna
där det serveras rå havsmat och en lättsammare bardel med
hamburgare och andra klassiker. Alla färgade av Fridas
smakpalett. Och massor av japanskt influerade snacks.
– Glöm wasabinötter! Det blir mycket grönsaker. Tänk
sotade spritärtor med misoemulsion.
Jo tack, det tänker jag gärna!
Att bygga in hållbarhet i systemet från första början är en
självklarhet. Här finns en fördel att jobba i en hotellkon
cern som har inarbetade rutiner som till exempel vägning
av sopor för att hålla koll på svinnet.
Men Frida vill också utmana trötta konventioner. Vi
förenas i en diskussion om varför så många gillar en
gigantisk frukostbuffé där hälften av maten lämnas på
tallriken, eftersom den ofta har en bismak av ointresse.
Med ett fåtal perfekta komponenter på en bricka och à la
carte minskar frukostsvinnet dramatiskt.
Då kan krutet och pengarna läggas på kalasfina produk
ter. Samma sak gäller de andra menyerna. Färre komponen
ter, högre kvalitet. Och genomtänkt i minsta detalj. Redan i
somras torkades stora fång av skirt rosa gräslöksblommor
som ska användas till exempelvis topping.

»

inspiration tång & tak

Frida Ronge är
aktuell med
• Gästspel
• Restauranggalan
• Tak på Brunkebergstorg
• Kokbok
• Egen odling på
Ugglarps Grönt

FRIDAS KROGTIPS I STOCKHOLM
Gro
”Jag känner igen mig i maten även om
den inte smakar som min. Mycket
grönsaker och fantastisk service och
viner.”
Pizzeria Café Dello Sport
”De har en pizza som heter porchetta,
hoprullad som en wrap med massor
av färsk spenat. Man känner sig
nästan fräsch när man går därifrån.
Om man nu kan göra det efter en
pizza …”
A bowl
”Världens härligaste lunch! Ett
hawaiianskt sätt att äta rå fisk med
mycket smak. Jag brukar ofta ta skålen
med svart ris, tonfisktartar, mango,
cashewnötter och avokado.”

Forellsashimi, ponzu-dashi, forellrom.
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inspiration tak & tång

Frida vet att det kommer att bli sushiris över varje kväll.

Sushiris kan nämligen inte kylförvaras utan att förändra
smak och konsistens – utan måste vara ständigt ångande
nykokt. Omgång efter omgång ända till stängningsdags.
Tanken är att resterna ska förvandlas till en fiffig japansk
resträtt dagen därpå.
Tro nu inte att du måste lämna huset med magen full
av ris. Ugglarps Grönt har satt igång odlingar för Fridas
räkning. Ett hemligt projekt med närhet till havet för att
fördjupa havssmaken i vegetabilier. Att ha avtal med egna
odlare är ett sätt att säkra tillgången, samtidigt är det
viktigt att använda sig av stora pålitliga leverantörer.
Logistiken måste klaffa perfekt när man arbetar med
stora volymer och alla leveranser ska gå halvvägs till
himlen med hissar.

Catxalots alg-sortiment finns att köpa
under varumärket Smakriket.
Följ Catxalot på instagram @catxalot.

Fridas matinspiration hämtas främst från havet och
stranden. Blir det inte väldigt snävt att navigera runt röda
miljömärkningar på allt mer utfiskade hav?
– Det vi försöker göra är att lägga aktivt arbete på att
arbeta med fisk som är i säsong. När makrillen kommer
kan vi till exempel laga tre helt olika rätter på den för
restaurangens olika delar. Året runt använder vi de mest
hållbart odlade alternativen, säger Frida.
Hon påminner om att det finns mer mat från havet än
fisk. Just nu är Frida mest nyfiken på alger, inte minst de
svenska.
Hon botaniserar sig nogsamt genom det lilla företaget
Catxalots sortiment. Till exempel ger hon gärna sushiris
en umamiskjuts. Till det används en egengjord variant av
den japanska smaksättarblandningen furikake. Fridas
spinoff består av vallmofrön, rökta solrosfrön, jäst,
bonitoflingor och olika sorters malda torkade alger och
sjögräs. Knallgrön rörhinna är den senaste algförälskelsen.
– Jag rimmar den, torkar, vänder i maizena och friterar,
Vet du? Det smakar jättemycket som tryffel! Svingott!
Hållbarhet och personal är en annan av Fridas hjärte

frågor. Grundlig information, medarbetarinflytande och
delegering är måsten om arbetet ska flyta. Appar ska
utvecklas för att ge alla medarbetare enkel tillgång till de
recept som används.
Det är fullkomligt omöjligt att inte bli lycklig av Fridas
entusiasm, driv och kunnighet. Inte konstigt att hon
blivit nästan ihjälkramad av kockkollektivet sedan hon
flyttade tillbaka till Stockholm. Hon har hunnit med
gästspel både på Frantzén och hos Fredrik Eriksson på
Långbro värdshus.
– Jag har aldrig i mitt liv känt mig så välkommen,
säger Frida.
Det är hon.

Chirashisushi, ägg, alger.
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inspiration ölandslök

Den öländska löken
Det är framförallt i södra Sverige som det odlas lök.
Från Öland kommer ungefär en femtedel av den
svenskodlade löken. På den långsmala, soliga ön i
Östersjön finns det gamla lökodlartraditioner som hänger
ihop med att odlingsförhållandena är så gynnsamma här.
Löken trivs i det milda klimatet och de lätta jordarna.
Varje person i Sverige äter ungefär 9 kilo
lök per år och det odlas cirka 65 000 ton.
2015 var den svenska lökskörden mer än
dubbelt så stor som 2005.
Av frilandsodlade köksväxter kommer
löken nu på andra plats, efter morot.
Ungefär hälften av den lök som säljs i
Sverige är importerad och kommer främst
från Holland och Danmark.
Men nu är de svenska lökodlarna oroade
över Kemikalieinspektionens beslut om att
förbjuda ogräsmedlet Stomp som används
vid odling av bland annat lök och bönor.
Beslutet kom i mars 2016.
– Att inte få använda Stomp är en
katastrof för svensk lökodling. Det finns
andra växtskyddsmedel men de tar inte
alla ogräs. Mekanisk rensning är ett dyrt

och orealistiskt alternativ, säger Agneta
Sundgren, växtskyddsexpert på LRF.
Stomp är tillåtet i alla andra EU-länder
och om den svenska odlingen minskar
kommer import av lök från andra länder
att öka.
– Alla pratar om hur värdefullt det är
med närodlade grönsaker, men i det här
läget undrar man hur politiker och
myndigheter resonerar, säger Thomas
Isaksson, vd på Kalmar Ölands Trädgårds
produkter som är en ekonomisk förening
med 160 odlare.
Han berättar att det i andra länder, som

till exempel i Holland och England, är
tillåtet att använda betydligt fler växt
skyddsmedel än i Sverige och att beslutet

skapar omöjliga konkurrensvillkor för de
svenska odlarna.
– Följden blir troligen att en del av de
svenska lökodlarna kommer att ge upp
men läget är inte nattsvart, just nu pågår
det försök med nya odlingsmetoder som
ska utvärderas vid höstens skörd, säger
Thomas Isaksson.
Vid ekologisk odling används inga
bekämpningsmedel men endast fem
procent av den lök som odlas i Sverige är
ekologisk.
– Vi kan inte odla mer ekologiskt än vad
det finns efterfrågan på. Ett annat problem
är att få fram tillräckligt med gödsel till de
ekologiska odlingarna, säger Thomas
Isaksson.
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Vi inspireras av
våra kunder:
Restaurang Roady
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inspiration våga vego

Kan en vägkrog i nordligaste Norrland börja servera
vegetariskt, bli KRAV-certifierad och dessutom bli så
populär att man måste boka bord på helgerna?
Svaret är ja men helt självklart var det inte.
Satsningen var dock så djärv och så framgångsrik att
Roady i Töre, Kalix kommun, tilldelades hederspriset
i Martin & Servera Utmaningen 2016.

Sveriges första KRAV-märkta
vägkrog vågar vego
Text Cina Risberg Foto Milena S Grandi

2012 tog bröderna Rickard och Robert Lundbäck över
den lilla vägkrogen som ligger i knytpunkten mellan E4
och E20. Planen var att bygga en hamburgerrestaurang.
Men Robert som precis kommit tillbaka från en lång
resa och många stopp på vägkrogar var less på maten.
I sista minuten bestämde de sig istället för att satsa på
en vägkrog med mat lagad från grunden på närprodu
cerade råvaror och efter säsongens utbud. En djärv
satsning som skulle visa sig vara helt rätt i tiden.

”Gästernas intresse för matens ursprung började
vakna och det förstärktes av att vi satsade på
bra och närproducerade råvaror och berättade
var de kom ifrån.”
Kocken Mattias Bergström fick fria händer att utveckla
konceptet efter sin egen övertygelse och när ryktet om
att de blivit Sveriges första KRAV-certifierade vägkrog
spred sig tog verksamheten fart på riktigt.
Eftersom säsongens råvaror tog stor plats på menyn
var det ett naturligt steg att introducera grönsaker i
större utsträckning och efter ett tag började de yngre
gästerna efterfråga vegetariska alternativ.

2015 introducerade Mattias vegetariskt på à la cartemenyn. Sallader, pastarätter och kikärtsbiffar blev de
första trevarna.
– Det är klart att en del rynkade på näsan. Det är
många lastbilschaufförer och grovarbetare som kommer
hit och de vill ha en stadig måltid. Den roligaste
utmaningen har faktiskt varit att ändra deras uppfatt
ning om vegetarisk mat, säger Mattias.
Kvittot på detta ser de i försäljningsstatistiken. Vissa
dagar säljer Roady 70-80 procent vegetariskt på
luncherna och det blir bara fler som frågar efter det.
Det må ha gått långsamt i början men nu kan förvån
ade gäster bli tvungna att vända i dörren om de inte
bokat bord på helgerna.
– Under juli månad, när vi har som mest gäster, har
det hänt att gästerna valt att sitta i bussen och äta för
att vi haft så fullt. Mat har vi alltid och vi tackar aldrig
nej till en gäst, säger Mattias.
Mattias söker inspiration till nya rätter i kokböcker
och kurser. Senast på Martin & Serveras kurs i
vegetarisk matlagning med Carina Brydling.
– Det var en riktigt bra kurs. Man behöver inspira
tion och tips som gör att man lämnar sin bekvämlig

»
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hetszon, säger Mattias. Mina stora matförebilder är
Mathias Dahlgren och Ove Åhman som var min förre
köksmästare. Åker jag till Stockholm går jag alltid till
Matbaren för att äta. Där får jag alltid inspiration.
Mattias tror att det är två faktorer som varit viktigare
än andra för framgången. Den första är tajmingen och
den andra råvarorna.
– Vi låg rätt till i tiden när vi drog igång. Gästernas
intresse för matens ursprung började vakna och det
förstärktes av att vi satsade på bra och närproducerade
råvaror och berättade var de kom ifrån. Nu förväntar de
sig bra bra mat när de kommer hit och det har satt
press på oss att hålla hög kvalitet.
– Att få Martin & Serveras hederspris i Utmaningen
är stort, säger Mattias. Det är ett erkännande från
branschen som visar att vi lyckats med det vi gör. Vi
hoppas att det är inspirerande för andra vägkrogar. Vi
har visat att det går att servera bra mat på fina råvaror
till rimliga priser och introducera vegetariskt på menyn.
Restaurang Roady är numera både en vägkrog och en
samlingsplats för familjer, föreningar och bröllopsfester.
Från att ha varit ett stopp på resan är restaurangen idag
lika ofta målet för resan och därmed har de visat att det
går att få den mest inbitna snabbmatsfantasten att våga
vego.
Läs mer om Martin & Servera Utmaningen på sidan 43 samt på
martinservera.se.

”Att få Martin & Serveras hederspris
i Utmaningen är stort. Det är ett
erkännande från branschen som
visar att vi lyckats med det vi gör.”
Mattias Bergström, kock på Roady
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EN STEKARE I
VÄRLDSKLASS

Bäst i tidningstester i all ära men CTX är en belagd stekpanna från Scanpan som har genomgått de tuffaste
tester en panna kan göra. CTX har varit med och kammat hem priser i prestigefulla kocktävlingar så som OS,
VM, EM, och SM i matlagning. Scanpans patenterade non-stickbeläggning Green Tek, är en beläggning helt fri
från PFOA, som är riktigt tuff. Den tål metallredskap och klarar att gå varm i restaurangkök dag ut och dag in.
CTX är en stekare i ordets rätta bemärkelse och en stjärna i världsmästerskapen såväl som i hemmaköket.

Vi inspireras av
det samiska köket:
Kristoffer Åström

TREND:
Naturen på tallriken
Den samiska matkulturen handlar mycket om hållbarhet och resursklokhet.
Att ta vara på det naturen ger. Halva året jobbar kocken Kristoffer Åström
med sameslöjd och snidar knivskaft och kosor. Andra halvan jobbar han
som frilansande kock och föreläser om samisk mat.
Foto Henrik Lewander

”Gräddstuvad ängssyra
blir en grym sås.”
Kristoffer Åström

Allt fler kockar inspireras av det samiska köket.
Kocken Oskar Pettersson bjöd försommaren
2016 in Kristoffer Åström för ett samiskt gästspel
på restaurang Mathias Dahlgrens Matbordet.
Med sig från Lappland hade Kristoffer de
finaste råvaror säsongen i Lappland har att
erbjuda, som ren, älg och fisk. Eftersom snön
ligger kvar länge så stod Lisen Sundgren för det
gröna, som skördats i Stockholmstrakten.
– Samisk mat för mig är rena smaker av natur,
säger Kristoffer. Alla samiska barn lär sig
hushålla med naturens gåvor. De lär sig laga
mat av mormor eller farmor och får kunskap
om konsten att konservera maten; salta in
köttet och fisken, röka köttet och ta tillvara på
alla växter. Djur, natur och miljö speglas på
tallriken.
Ren och älg står såklart ofta på en samisk
meny, speciellt efter höstslakten och jaktsä
songen i september och oktober. Fisken är
framför allt sik, harr, röding och öring. Till det
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serveras hällbröd, ett traditionellt samiskt
tunnbröd – gaahkoe – gjort på vete och råg,
som indisk chapi ungefär.
– Gamsoe, blodklimp, är som en samisk pasta,
det vill säga en typ av gnocchi, fast gjord av
renblod, mjöl och renfett.
Ängsyra, jåamoe på sydsamiska, plockades
och användes förr i tiden för att syra mjölken
och öka hållbarheten. Dessutom ger ängsyra
C-vitamin.
– Gräddstuvad ängssyra blir en grym sås,
säger Kristoffer. Kvanne, angelica arc, är en
annan härlig ört.
På våren är björkens blad och sav viktiga
ingredienser. Den iskalla färsktappade saven
direkt från björkstammen släcker törsten.
Hundkex är också gott, det smakar lite som
palsternacka eller selleri, enligt Lisen.
– I Lappland är det svårt att klara en köttfri
meny. Det går inte att leva på bara grönt när
snön ligger tungt, säger Kristoffer.

inspiration det samiska köket

Kristoffer Åström

Oskar Pettersson

Lisen Sundgren

”Gamsoe är blodklimp – en typ av gnocchi,
gjord av renblod, mjöl och renfett.”
Kristoffer Åström

Samisk meny att inspireras av:
Renblodpudding med sirapsmör och souvas
(Renblodpudding: Rågmjöl, vetemjöl, renblod,
renfett, smör, mörk öl, rött vin, äpple.
Sirapsmör: Sirap, smör.)

Pocherad sik med björk, körvel, kirskål,
harrom och 65-graders ägg
(Björksås: Björklöv, mjölk, citron, honung, salt,
ängsyra, kirskål, körvel.)

Kallrökt älghjärta med äpple i cognac
och viol
(Äpple: Rörsocker, smör, cognac, salt.)

Rygg av renkalv med palsternackspuré,
vinkokt lök och renfondsky
(Palsternackspuré: Mjölk, smör, grädde, salt,
citron, peppar. Vinkokt lök: Vitt vin, socker, salt.
Renfondsky: Renben, rött vin, palsternacka, gul
lök, rotselleri, äpple.)

Souvas ”ros”, hängd yoghurt och honung
( Yoghurt: Yoghurt, honung, skogsviol,
rödplister.)
Smörstekt renkalvlever med gran och
gräddkokt vitkål
(Granskottsås: Granskott, smör, citron.
Vitkål: Grädde, salt, vitt vin.

Snabbgravad röding med ängsyra,
häggblomma, lindblad, vassle, urvattnad
gul lök och syrlig dressing
(Ängsyrakräm: Citron, rapsolja, salt, socker.
Syrlig dressing: Citron, ängsyra, häggblomor.)

Hundkex smakar lite som
palsternacka eller selleri.
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Syrad grädde är
perfekt till:
Grytor
Pastasåser
Maträtter som
Stroganoff med
gräddbas
Gräddstuvningar
Gratängsåser
Såser
Soppor
Desserter, söta
mousser, krämer,
bavaroise, glass
eller som en syrlig
gräddklick på söta
jordgubbar.

”Jag sökte efter
en gräddprodukt
med perfekt syra.
En produkt som kan
förenkla arbetet i
restaurangkök och
se till att maten blir
ännu godare.”
Andreas Hedlund

Genvägen till den
perfekta syran
Syra har en fantastisk förmåga att höja smaken, ge maten en friskare
touch och öka salivproduktionen. Det smakar mer helt enkelt. Att få till
rätt syrlighet i feta och söta rätter är viktigt, eftersom de annars blir lite
väl mäktiga. En väl balanserad syra lyfter hela smakupplevelsen.
De vanligaste sätten att höja syran är att

tillföra till exempel ättika, citron, lime,
vinäger, vitt eller rött vin. Dessutom blandar
man ofta grädde med crème fraiche för att
få till syran.
Det var utifrån detta som Arla bestämde
sig för att utveckla en syrad grädde. En
produkt som har både krämighet och syra.
Jämfört med crème fraiche som är något
”tjock” att arbeta med, är den syrade
grädden mer lättflytande och enkel att
använda.
Syrad grädde är precis vad namnet beskriver.
En grädde som syrats med mjölksyrabakterier
för att ge den en lätt syrlig smak.
Den syrade grädden är utvecklad tillsammans med kocken Andreas Hedlund.
Med sin milt syrliga smak och krämiga
konsistens ser den till att såsen, grytan,
ugnsrätten och desserten alltid har den
perfekta balansen mellan syrlighet och
krämighet.
– Den syrade grädden lyfter smakerna

och ger fräschör. Jag kan lova att era
matgäster kommer känna skillnaden. Det
blir en twist på smakerna som överraskar,
säger Andreas och fortsätter:
– Jag sökte efter en gräddprodukt med
perfekt syra. En produkt som kan förenkla
arbetet i restaurangkök och se till att maten
blir ännu godare.
Andreas är noga med att påpeka att de
allra flesta kockar behärskar det här med
balanserade smaker, men ibland räcker inte
tiden till för att få såsen att smaka exakt
som man vill.
– Jag tycker att man ska prova den här
produkten, den är redo att användas precis
som den är. Den höjer smaken där man
annars skulle behöva tillsätta syra för att
balansera upp det. Den är perfekt till
maträtter där lite söta råvaror ingår som
svamp, lök, rotfrukter, skaldjur och fisk.
– Gör en enkel gräddsås med syrad
grädde, det blir så gott att man vill dricka
såsen.

ANDREAS TIPSAR

Hitta balansen, för smakens skull
För att lyckas med en sås gäller det
att hitta en bra balans mellan
sälta, sötma och syra. Här kommer
Andreas tips:
”Syra gör maten friskare, den
förändrar smakupplevelsen och
ökar salivproduktionen. Att få rätt
syrlighet i feta och söta rätter är
viktigt, eftersom de annars lätt blir
lite väl mäktiga. De vanligaste
sätten att höja syran är att tillföra till
exempel ättika, citron, lime, vinäger,
vitt eller rött vin. Tomatpuré tillför
syra men även sötma. Syrade
mejeriprodukter som crème fraiche
och yoghurt ger lite tjockare
konsistens. Här erbjuder Arla Köket
Syrad Grädde en genväg till den
perfekta syran.
Motsatsen till syra är sötma
Sötma behövs för att balansera syra
och sälta på ett bra sätt. Dessutom
gör sötma att aromerna blir lite
fylligare. Var försiktig med sötman
och börja med någon tesked av
exempelvis socker, honung,
bärgelé, koncentrerad svartvinbärssaft, balsamvinäger, portvin eller en
söt sherry.
Rätt nivå på sältan
En bra regel är att börja med att
jämna ut surt och sött i din sås och
sedan avsluta med att salta och
peppra. Minskar man på saltet i
maten så får man öka syran istället
eftersom syra förhöjer upplevelsen
av sälta. Smaka dig fram och du
kommer att lyckas.”
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inspiration GastroMerit

Gå en kurs i höst eller åk på resa i vår!
Utveckla ditt vegetariska matlagningsspår? Åka på matinspirationsresa till
New York? Lära dig mer om gröna desserter? Oavsett vad du känner för att satsa
på så erbjuder GastroMerit, Martin & Serveras kursverksamhet, ett fulladdat
kursprogram under 2016–2017. Kursledarna är handplockade för sin förmåga att
inspirera och lära ut. Möt till exempel Maximilian Lundin och Anders Ramsay.
För dig som vill få
djupare kunskap i hur
du lagar mat med
plantbaserade råvaror
och komponerar goda
veganska maträtter.

Nyhet!
Vegansk matlagning med
Maximilian Lundin

Foto: Erik Olsson

Perfekt för dig som vill lära dig laga god vegansk mat.
Med enkla förändringar på din meny möter du en ökad efterfrågan
på vegetariska och veganska maträtter. Det kan också bidra till ökad
lönsamhet. Den här kursen ger dig en bred kunskap i allt från näringsinnehåll och ekonomi till smaker, konsistenser och tillagningstekniker.
Kursen ger dig också kunskap om baljväxternas olika egenskaper vid
tillagning.
Du får veta mer om nötter och fröer och hur de kan bearbetas.
Vi lägger även stort fokus på såser och dressingar.

Innehåll
• Näring, konsistenser och tillagningstekniker
• Baljväxter, nötter och frön
• Ekonomi och god lönsamhet
• Såser och dressingar

Kursdatum:
9/11 09.00 – 16.00
Stockholm
17/3 2017 09.00 –
16.00 Stockholm

För dig som vill lära
dig mer om vegetarisk
matlagning ur ett fine
dining-perspektiv och
en växtbaserad
avsmakningsmeny.

Kursledare Anders Ramsay är köksmästare med stor
erfarenhet av vegetarisk matlagning på fine diningnivå.
Han har bland annat vunnit Årets Gröna Kock samt The
Vegetarian Chance 2015. Anders föreläser om mat, skriver
artiklar samt kokböcker med fokus på vegetarisk matlagning.
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Kursledare Maximilian Lundin är kock och föreläsare
med inriktning på ekologisk och hållbar produktion och
konsumtion. Han medverkar regelbundet som vegankock
i media. Maximilian driver Stockholms första renodlat
ekologiska och veganska restaurang, The Plant. Han har
även skrivit boken Miljödieten.

Nyhet!
Vegetarisk fine dining med
Anders Ramsey
För dig som vill utveckla dina kunskaper kring vegetarisk fine
dining-matlagning. Kursen är både teoretisk och praktisk. Du får
tillaga en 5-rätters vegetarisk avsmakningsmeny, dagen avslutas
med ett teoretiskt pass. Vi går igenom och diskuterar allt från
näringslära, texturer och bindemedel till presentationer och
säsongsbetoning. Du får också lära dig hur du bygger en ”long line”,
ett genomgående sammanhang, i din avsmakningsmeny. Kursen
ger dig även konceptidéer och visar hur du kan förädla och
kombinera alla grönsaker på bästa sätt.

Innehåll
• Planera din vegetariska meny
• Så här jobbar du med mise en place
• Avancerade tekniker och alternativa
bindmedel

Kursdatum
25/11 09.00 – 16.00
Stockholm
23/2 2017 09.00 – 16.00
Stockholm

inspiration GastroMerit

Nyhet!
Följ med på en kulinarisk
inspirationsresa till New York!

Resan vänder sig till dig
som är nyfiken på
trender och som söker
inspiration för att
utvecklas i din yrkesroll.

Du får besöka såväl klassiska som
helt nyöppnade restauranger och
uppleva den fantastiska mix av all
världens mat som finns i New York.
Femdagars studieresa
Det här är en resa där du får insikt i bredden och
utbudet av restauranger och smakupplevelser i
New York. Vi besöker krogar med egna rooftopodlingar, testar olika sorters barbeque, njuter av
såväl italienska delikatesser som kinesiska
dumplings och besöker bland annat street foodoch matmarknader.
Dagsprogrammet skickas separat inför resan.
Preliminärt datum:
Maj 2017. För mer information kontakta oss på
gastromerit@martinservera.se så hör vi av oss
med uppdaterade datum och pris.

Anmäl dig på martinservera.se/gastromerit!
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inspiration vinjett

Vi inspireras av
våra
samarbetspartners:
Rikard Lindqvist

Spara, tjäna och öka!

Minska svinnet och optimera vinsten
– så räknar du rätt på maten
Trots att mat som slängs i onödan kostar svenska restauranger stora
summor varje år så är kunskapen om problemet, och hur det kan minskas,
relativt begränsad. Rikard Lindqvist är specialiserad på att hjälpa
krogar till ökad lönsamhet och han ger sina bästa tips.
Text Daniel Rietz
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Rikard Lindqvist är kursledare
på GastroMerit och håller
bland annat kurserna Revenue
Managment och tvådagars
kursen Ekonomi för ickeekonomer. Läs mer på
martinservera.se/gastromerit.

Så mycket som trettio procent av all mat

som produceras i världen slängs. I Sverige
handlar det om 1,3 miljoner ton som varje år
går till spillo. Enligt en undersökning från
Naturvårdsverket minskar visserligen mängden
matavfall i landet, hos restauranger och butiker
rör det sig om mellan 15 och 35 procent. Men en
stor del utgörs fortfarande av matsvinn.
Men vad är egentligen svinn och hur
påverkar det krogarnas lönsamhet? Rikard
Lindqvist driver företaget Vinstoptimering
och enligt honom är det viktigt att skilja på
olika typer av matavfall.
– Det finns två varianter, dels rör det sig
om mat som skulle kunna ha ätits men som
slängs, dels handlar det om ett oundvikligt
avfall, exempelvis ben och skal. I Norden är
vi duktiga på att hantera det oundvikliga
avfallet. Krogarna är uppfinningsrika, de får
hela tiden nya idéer om hur de kan förädla
restprodukter, det handlar om allt från att
göra egen buljong av skal till att servera
råbiff i ett ben. Det skapar synergieffekter i
form av nya produkter.

Enligt Rikard Lindqvist har kunskapen om

svinn successivt ökat i krogbranschen. Men
det som fortfarande saknas är rutiner.
– Grunden är att bli medveten om hur det
påverkar miljön, samhällsekonomin och
respektive krogs lönsamhet. Lite förenklat
handlar det om att få koll på hur råvarorna
ska hanteras redan innan de beställs. Det är
en viktig analys att göra för varje restaurang.
En utmaning inom köksekonomi är att
gästernas köpmönster är oregelbundet, det
gäller särskilt under lunchservering. Det är
svårt att förutse hur många som kommer
och att förbereda rätt mängd mat.
– Därför gäller det att börja arbetet innan
man skapar sina menyer: hur mycket kostar
varje produkt? Vad händer om vi byter ut en
råvara? Om vi lägger på x antal gram lök?

Rikard Lindqvist har en gedigen krogbak

grund och han fick först upp ögonen för
effektiva produktflöden när han var matoch dryckesansvarig på lyxhotellet Burj Al
Arab i Dubai.
– Vi byggde upp ett produktionskök på
hotellet där vi kontrollerade allt: varje
ingrediens var individuellt paketerad och vi
jämförde transportmetoder minutiöst. Här
lärde jag mig mycket av det jag jobbar med
idag, att hela tiden mäta och analysera.

Genom företaget Vinstoptimering tar han
”Man måste mäta allt och

kontrollera hur mycket
som går till spillo.”
Rikard Lindqvist

Ska vi ha en annan storlek på take away?
Man måste mäta allt och kontrollera hur
mycket som går till spillo, säger Rikard
Lindqvist.
En bransch att inspireras av enligt honom

är företag som tillverkar elektroniska
komponenter: hur de producerar, utvärderar,
förbättrar och testar på nytt. För restau
ranger handlar det om att ha fokus på själva
produkten och att se effektiviseringsarbetet
som en del av den dagliga agendan.
– Här är de anställda själva nyckeln, att de
har kunskapen att kunna prioritera rätt.
Idag finns datorprogram som hjälper till att
styra produktflöden och med e-handel
underlättas arbetet. Det går att få fram
parametrar på hur många rätter det går att
laga på en viss mängd kött, till exempel.
De siffrorna är tydliga, men det gäller att
kunna använda dem, och här är det viktigt
med utbildning.

fram lösningar åt restauranger som effektivi
serar den dagliga driften. Det handlar om
allt från utbildningar till konkreta verktyg,
ett typiskt uppdrag är en så kallad detaljbe
räkning.
– Här tittar vi på hur lång tid det tar att
förbereda respektive maträtt, hur mycket
svinn det är på varje råvara och vi kontrolle
rar att kunden har en bra råvarukostnad.
Vi kan ge förslag om att ändra priset så att
gästerna väljer produkter med ett högre
täckningsbidrag.

Genom ett samarbete med Martin & Servera
jobbar Rikard Lindqvist just nu med
lönsamhetsanalyser åt kunder.
– De utförs i kundens egna lokaler och här
går vi igenom nyckeltal, gästflöden och
beläggning. Vi gör en menyanalys där vi ser
hur mycket respektive maträtt kostar och
hur mycket som säljs. Det syns tydligt var i
kedjan det brister: om det är för mycket
potatismos på en rätt, fel fisk eller en för stor
köttbit. Vi lyfter de här frågorna och ger res
taurangen rutiner och en agenda.

Har du något råd till den som vill komma igång?
– Man måste våga analysera sin verksam
het för att kunna förbättras. Den insikten är
första steget.
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inspiration vintrender

Vinet har
huvudrollen
En av höstens trender är fler vinbarer, fortsatt
fokus på ekologiska och biodynamiska viner och
intresset för vin från Östeuropa. På Deli & Wine
by Carotte serveras vinerna även på halvglas för
att locka gästerna till att våga pröva något nytt.
Birger Jarlspassagen räknas som Stockholms minsta
galleria och är en vacker jugendinspirerad skapelse från
1800-talets slut. Vid entrén ut mot Smålandsgatan och
Norrmalmstorg öppnar Deli & Wine by Carotte klockan
07.30 varje vardagsmorgon för att förse finanskvarteren
med frukost. Och vid lunch är kön till borden och take
away-kassan lång. Kvällstid förvandlas det vitkaklade
krypinet till vinbar och maten serveras på brädor av
japanskt cederträ. Deli & Wine by Carotte är en levande
plats från frukost till lunch och vidare till sen kväll.

Kents höstfavoriter:
• Vit Bourgogne, gärna
Meursault, till en piggvar
med tillbehör som har lite
kraftigare smak.
• Chablis Premier Cru och
ostron. Alltid en favorit.

”Vi har delat in vinlistan i tre olika delar; Något
gott, Något flott och Något Annorlunda.”

– Här serverar vi internationella smårätter med smaker
från världens alla hörn, en mängd spännande viner och alla
finns att beställa på glas, säger Kent Vouti, sommelier på
Deli & Wine by Carotte.
– Till skillnad från många andra ställen anpassar vi oftast
menyn efter vinlistan och inte tvärtom. Våra gäster
uppskattar att överraskas och upptäcka nya, spännande
smaker, därför erbjuder vi även halvglas för att gästerna ska
våga göra lite oväntade val.
– Vi har delat in vinlistan i tre olika delar; Något gott,
Något flott och Något Annorlunda. Gästerna uppskattar
våra innovativa val i annorlunda-utbudet.
– Vi tar in små kvantiteter och uppdaterar ofta vinlistan.
Det finns alltid något nytt att prova.
– En av höstens trender är fortsatt fokus på ekologiska
och biodynamiska viner, säger Kent.
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”Vi anpassar oftast
menyn efter vinlistan
och inte tvärtom.”
Kent Vouti, sommelier

Deli & Wine by Carotte
ingår i Carotte-koncernen,
ett catering- och restaurangbolag med över 50
anställda, sex egna
restauranger och ett stort
cateringkök på
Tegeluddsvägen.

Läs mer på carotte.se

Fler vinbarer i Stockholm:
Under hösten expanderar
Niklas Ekstedt med café och
vinbar, ett stenkast ifrån
restaurang Ekstedt i
Stockholm. Här kommer det
att serveras såväl kaffe som
vin och enklare mat, öppet
från morgon till kväll.

inspiration hållbar dryck

Lyon

Vienne
Norra Rhône
Valence

Södra Rhône
Orange
Avignon
Arles

Marseille

Vinkooperativet
CAVE DE TAIN

jobbar för hållbarhet
i vinodlingarna
Cave de Tain är ett kooperativ som ligger i staden
Tain l’Hermitage i norra Rhônedalen, mitt emellan
Valence och Lyon, precis nedanför Hermitageberget.
Cave de Tain arbetar för hållbarhet och långsiktighet
via organisationen Vignerons Développement Durable.
De vidareförmedlar kunskap om vinodling och jordbruk,
stöttar unga vinproducenter och arbetar för att minska
vattenkonsumtionen.
Det kontinentala klimatet i norra Rhône balanseras av
svala vindar från norr och Medelhavets värme och
fuktighet från söder. Klimatet gör det exceptionellt även
för fruktodlare så hälften av bönderna i norra Rhône
dalen odlar frukt och den andra hälften vin. Därför
växer ofta vinrankor och aprikosträd om vartannat.

”Testa Crozes Hermitage Cave de Tain till ett
rosastekt krispigt vildandsbröst, med en puylins
och panchettaragu tillsammans med en tryfferad
palsternackspuré och rosmarinsky.”
Patrik Eklund, specialistsäljare Stockholm, Martin & Servera

CAVE DE TAIN CROZES
HERMITAGE ROUGE GRAND
CLASSIQUE
Frankrike, Rhône
Förpackning: 12 x 75 cl
Torrt rött vin med en intensivt djup
röd färg med aromer av björnbär,
blåbär och vanilj.
Smakrikt med fin balans mellan
fruktighet och tanninerna. Fin smak
av svarta vinbär, viol och orientaliska kryddor.
Passar till grillat kött, nöt, lamm,
vilt, grytor och smakrika ostar.
Art. nr. 781450
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inspiration vinjett
Vi inspireras av
våra kunder:
Henrik Norström

Vilt & fisk

Henrik Norström älskar jakt och fiske. Gös är en favoritråvara
från Mälaren. Från skogen är det vildand, vildsvin, rådjur,
älg och hjort. Färre detaljer på tallriken och minskat
svinn genom användning av hela råvaran är
kännetecken för alla hans restauranger.
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Bilderna kommer från Henriks bok Åtta råvaror:
rådjursstek med karljohansvamp samt rostad gös.

”Vi serverar plommon när de är som
allra saftigast, bock när jaktlyckan
varit god och fänkål när den nyss
skördats. Menyn skiftar
från dag till dag.”
Henrik Norström

I boken Åtta råvaror beskriver Henrik
Norström hur viktig råvaran och hante
ringen av den är för ett bra slutresultat.
– Vi arbetar nästan uteslutande med hela
djur idag, säger Henrik. Vi har nästan inget
svinn eftersom allt används. På luncherna
serverar vi ofta en bearbetad rätt som till
exempel hemgjord korv, terriner och patéer
och kan på det sättet få användning av det
mesta. Våra rätter består alltid av mycket
grönsaker för att få en fin balans på
rätterna.
– Idag har vi färre detaljer på tallriken
oftast fyra till fem mot tidigare åtta till nio.
Mycket skalades tidigare bort och gick till
spillo för att man bara ville ha de bästa
bitarna. Idag använder vi till exempel hela
moroten mot tidigare bara mittbiten.

– Vårt hållbarhetstänkande är att arbeta
med helheten. Vi har en lokal fiskare här i
Mälardalen, Per Vidlund, som vi har arbetat
med i tretton år. Han är en liten fiskare och
vi köper all fisk han tar upp. Det är i huvud
sak gös vi vill ha, men det kan bli allt från
lake, gädda, abborre och sutare. Fiskaren är
glad och vi är nöjda när vi vet varifrån
fisken kommer och att den går direkt till
oss.
– Under jaktsäsongen jagar jag en gång i

veckan. Det vi skjuter serverar vi här på
restaurangen och det uppskattas jätte
mycket av våra gäster. Klövviltsjakt är
fantastiskt kul, när man går på pyrschjakt
utan att störa naturen. Drevjakt med hund
ger ett adrenalinpåslag, när hundarna far

fram i full fart. Det är grymt kul och
spännande.
– För att komplettera köper vi även vilt
under hösten, säger Henrik. Rådjur och
dovhjort är populära viltslag som säljer bra.
Dovhjort har till skillnad från andra viltslag
en fettkappa som gör köttet mört och
väldigt smakfullt och är den vara som
säljer bäst.
Räka i lake,
MSC-märkt,
art. nr. 618314

Tips till menyn

Dovhjortytterfile,
art. nr. 570325
Rådjursadel,
art. nr. 570283

Svensk MSC-märkt
gös med skinn,
art. nr. 275966

Blåmusslor med skal,
MSC-märkta,
art. nr. 208256
Ostron fine de clair,
MSC-märkta,
art. nr. 599530
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Sigtuna Brygghus
växer organiskt
När Sigtuna Brygghus startades bryggdes de
första ölen med mjölkbondeutrustning köpt
på Blocket. Nu storsatsar de – siktet är inställt
på export och en årlig produktion av fem
miljoner liter. En avgörande del i utvecklingen
är bryggeriets fokus på hållbarhet.

Tidigt 00-tal och Peter Forss är ute på en

pubrunda i Stockholm. På Oliver Twist
och Akkurat möts han av en ny typ av
smakrik öl – en skummande våg av
amerikansk IPA har börjat skölja över
Sverige och han faller pladask.
– För mig var det nytt med IPA,
väldoftande öl med humlekaraktär och
mycket smak, det kändes helt fantastiskt.
Något tändes i mig, det var ingen gedigen
marknadsundersökning, men en känsla av
att trenden som var stor i USA, med
innovativa småbryggerier, den skulle
kunna växa här också.

Tillsammans med hembryggaren David

Meadows och Kenneth Sköld startade
Peter Forss Sigtuna Brygghus 2005. De
köpte maskiner på Blocket, en hel del
bestod av begagnad mjölkbondeutrust
ning.
– Det var några tvåtusen liters-tankar
som de använt för att pastörisera mjölk.
Tack vare Kenneth, som är elektriker,
kunde vi bygga om det till vörtkokare och
mäskningskärl. Det första året handtap
pade vi ölen från tidig morgon till sent på
natten, sedan lastade vi kartongerna i vår
Volvo och körde till Systembolag i
Uppsala, Stockholm och Norrtälje.
De två första åren bryggdes 20 000 liter
per år, sedan ökade produktionen
successivt och 2009 nåddes 90 000 liter.
För varje år har den siffran mer eller
mindre dubblerats.
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bara köpa el som är producerad på ett
hållbart sätt, genom vind och vatten. Vi
har också investerat i en ny ånggenerator
som tar vara på returångan. Vi ser att ju
mindre vi belastar miljön desto mer
energi och pengar sparar vi – det blir som
ett kretslopp.

”Vår storsäljare är Sigtuna
Organic Ale, den produceras
helt ekologiskt och det är
viktigt för oss.”
Peter Forss, Sigtuna Brygghus

Idag har bryggeriet tolv anställda och
producerar 1,5 miljoner liter om året. Det
rör sig om ett tjugotal olika sorter,
exempelvis Sigtuna Organic Ale, Sigtuna
Jumbo (en dubbel-IPA) och Sigtuna
Organic Lager.
– Vår storsäljare är Sigtuna Organic
Ale, den produceras helt ekologiskt och
det är viktigt för oss.
Enligt Peter Forss är de i full färd med
att definiera bryggeriets hållbarhetsmål.
Tanken är att de under året ska lägga upp
en plan för hela verksamheten.
– Det handlar om allt från energiåtgång
till att våra arbetskläder ska vara orga
niska. Vi bestämde för många år sedan att

Bryggeriets inriktning har visat sig vara
ett framgångsrecept och efterfrågan på
deras ölsorter växer. Nu har brygghuset
byggts ut och målet är att öka från dagens
1,5 miljoner liter till 5 miljoner liter innan
2019.
– För första gången har vi en kapacitet
som är större än efterfrågan.
Nu kan vi tacka ja till export,
ett område som kommer starkt.

Sigtuna Organic Ale,
33 cl, alkoholhalt 4,5%,
art. nr. 760512

Alla produkter från Sigtuna Brygghus
bär miljömaskotarna Windy och Sharky,
för att påminna om företagets
miljövänliga energiförsörjning på
vind- och vattenbaserad elkraft.
Det är en del av Sigtuna Brygghus
hållbarhetsmål.

inspiration hållbar dryck

En perfekt ekologisk
cava till skaldjuren
CASTELLBLANC
ORGANIC BRUT NATURE
Spanien, Katalonien.
Förpackning: 6 x 75 cl

Castellblanc är ett av de äldsta cavaproducerande
vinerierna i Penedès. Det startade som ett litet
familjeföretag 1908 av familjen Parera. Vineriet
ligger utanför Barcelona i byn Sant Sarduní
d’Anoia. Specifikt för Castellblanc är deras
egenodlade jäst, som är anpassad för just denna
typ av vin och karaktär. Jäststammarna bevaras år
efter år. Friskt och fräscht!

Ljust gulgrön cava med
doft av citrus, äpple och
örter. Krämig, frisk smak
med toner av äpple och
citrus. Perfekt som aperitif,
till lättare rätter av fisk och
skaldjur och sallader.
Art. nr. 783126

Gjord på KRAV-märkt ekologiskt
spannmål och ekologiska kryddor.
Destillerat på den sörmländska
landsbygden!

Nyhet!
The Homestead Series från Bellingham
Vinerna i The Homestead Series från Bellingham
har fått sitt namn för att hylla den historiska platsen
där Bellinghams vinodlingar i Cape Winelands,
Sydafrika, startade redan 1693. Alla Bellinghams
vinstockar beskärs och skördas för hand för att
säkerställa det bästa urvalet av druvor.
Kombinationen av hantverk och modern teknik
gör att vinserien från Bellingham håller en hög och
jämn kvalitet.
I serien finns fyra viner. Förutom Shiraz finns även
Pinotage, Chardonnay och Sauvignon Blanc.
Genuint och druvtypiskt!
BELLINGHAM HOMESTEAD SERIES SHIRAZ

har aromer av plommon, svarta vinbär och peppar
med inslag av mörk choklad. Utmärkt till kryddiga,
grillade och slow food-rätter med nötkött eller
fläskkött.
Art. nr. 785220

Nils Oscar Tärnö Gin Ekologisk

är en unik ekologisk gin för den
sanne finsmakaren. Den har en
mjuk, frisk och krispig karaktär.
Den är framställd av de bästa
ingredienser som KRAV-märkt
ekologiskt spannmål och ekolo
giska kryddor.
Den utsökta smaken uppnås
genom att blandningen av
kryddor varsamt destilleras i
bränneriet på Tärnö Säteri i
hjärtat av den sörmländska lands
bygden. Resultatet är en klassisk
gin av typen London Dry.
Nils Oscar Tärnö Gin
Ekologisk kan drickas i ensamt
majestät eller i en drink som
Dry Martini eller Gin & Tonic.
Art. nr. 719690
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NU OCKSÅ LAKTOSFRI!
Philadelphia är originalet, känd för sin fräscha smak och krämiga konsistens. Philadelphia kan bredas, spritsas, vispas m m, och
tål både spädning, kokning och frysning. Philadelphia ersätter med fördel många andra mejeriprodukter. Och med färre råvaror finns
fördelar både i form av ekonomi, minskat matsvinn och hållbarhet. Det ger också en trygghet i samtalet med gästerna kring innehållet. Nu finns klassiska Philadelphia även som Laktosfri 1,5 kg med hela 27 % fetthalt – här i en supergod Philadelphia-fudge …
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Receptet ”Kola med salt och Philadelphia” hittar du på www.martinservera.se/recept

notiser

Malin beskriver resultatet och samarbetet

Malin satsar på nudging
– Man vill så gärna. Sen kommer verklig
heten, säger Malin Söderström med ett
skratt. Men sedan några år tillbaka har
hennes krogar på Moderna Museet och
Restaurang Hjerta fått hjälp av nätverket
Hållbara restauranger.

som ”superduper”. I början hade de ganska
täta nätverksmöten.
– Dels fick man träffa andra som brottades
med samma saker, dels öronmärktes
verkligen tid för miljöarbete – och man såg
till att göra sin hemläxa!
Dessutom fick varje restaurang besök av
en coach som jobbade med tankar och idéer
på plats. Regelbundna avstämningar,
vägning av rester och bättre kommunika
tion med gästerna är viktiga, menar Malin.
– Våra gäster är jättebra. Det är vi på
krogarna som har mest att lära inte mest att
spinna loss och berätta för gästerna vad vi
gör och varför.

Malins kök jobbar mycket med bufféer, då

är portionsstorlek otroligt viktigt.
– Det måste vara fina, rejäla bitar av till
exempel kött. Samtidigt är det viktigt att

bitarna är så små att gästerna kan ta exakt
så mycket de vill. Möra fiskar lägger vi
gärna upp hela sidor av, då blir det mindre
snuttar.
Nudging är ett honnörsord på Hållbara
Restauranger. Metoden innebär att med
små diskreta puffar förändra gästernas
beteende. En enkel nudge är att minska
tallriksstorleken när det serveras buffé,
vilket gör att svinnet minskar.
För något år sedan började Malin och
hennes team leka ”gömma grisen” på
Moderna Museets återkommande gröna
veckor. En stor grön buffé dukades upp och
om gästerna verkligen ville kunde de hitta
små portioner av karré från klimatcertifie
rad Nibblegris – fast en liten bit bort.
Köttåtgången minskade med två tredjedelar och gästerna var mycket nöjda, visade
utvärderingarna. Ett bra hållbarhetsarbete
har många vinnare.

Nyhet!
Martin & Serveras FÄRSKVARUBIL

Har du koll på de nya
märkningarna?
Från Sverige och Kött från Sverige
Märkningen Från Sverige och Kött från Sverige visar
vägen till svenskproducerade råvaror, livsmedel och
växter.
När du väljer en vara som är godkänd och märkt
med Från Sverige eller Kött från Sverige, stödjer du
svenska bönder och hjälper till att bevara de öppna
landskapen. Så håll utkik efter märket nästa gång.

Patrik Dolk, säljare på
Martin & Servera, vad är
Färskvarubilen?
– Färskvarubilen rattas av tre av
våra innesäljare som enbart säljer
färskvaror. De är ute en dag var i
veckan och träffar köksmästare för
att diskutera och presentera
produkter som passar till deras
menyer. Det är jätteviktigt för oss att
möta våra kunder personligen. De
bästa affärer görs genom goda
relationer.
Var hittar jag Färskvarubilen?
– Färskvarubilen körs i Stockholmsområdet. Dessutom kan våra
kunder ringa direkt till sina säljare
för att boka in ett besök.

Vad är fördelarna för mig som är
köksmästare och krögare?
– Du får träffa en person som är
expert på färskvaror, vi har ett
fantastiskt färskvarusortiment som vi
gärna berättar mer om.
Finns det ett hållbarhetstänk
bakom bilen?
– Absolut, det är en hybridbil, som
drivs på el och diesel. Och – om
kunden idag handlar sina
färskvaror från andra leverantörer
får de genom att samla sina
beställningar hos oss färre
leveranser till sin restaurang.

På bilden syns innesäljarna Jennie
Bergqvist, Liselotte Garcin och
Oscar Lind, Martin & Servera.
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Vi inspireras av
våra leverantörer:
New Belgium

Så blev New Belgium ett av
USA:s mest hållbara bryggerier
Det Colorado-baserade New Belgium Brewing ses som ett av
de mest hållbara ölbryggerierna i USA. De får all sin el från
vindkraft och återvinner nära hundra procent av sitt avfall.
Sedan 2013 ägs bryggeriet dessutom av medarbetarna.
Och här används thumbs up för att rösta om beslut.
Text Daniel Retz

Att brygga öl är energikrävande och för att
minimera sin påverkan på naturens resurser
har det amerikanska bryggeriet New
Belgium Brewing investerat betydande
summor i energieffektivitet och värmeåter
vinning. Ett exempel på deras engagemang
i frågan är att de 1999 som första bryggeri
fick hela sitt elbehov tillgodosett från
vindkraft.
Bryggeriet har drivits miljövänligt från
första stund. Kanske är det ingen slump att
grundaren Jeff Lebesch 1988 gav sig ut på
en resa genom Europa på just cykel. Som
passionerad hembryggare inspirerades han
av belgisk ölproduktion. Och väl hemma i
Fort Collins i Colorado startade han och
hans fru, Kim Jordan, New Belgium
Brewing 1991.
Ett av bryggeriets första kommersiella öl
var Fat Tire Amber Ale, vars recept
inspirerades av Jeffs cykeltripp mellan
bryggerierna i Belgien. Under åren har den
belgiska inriktningen fortsatt och genom
att bryggmästaren Peter Bouckaert adderats
till teamet har de utvecklat en mängd sorter.
I bryggeriets breda sortiment finns idag
ett tiotal året runt-öl samt tjugo experi
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ment- och säsongsöl. De mest kända ölen
är, förutom Fat Tire Amber Ale, New
Belgium Abbey, 1554 Enlightened Black
Ale, Ranger IPA, La Folie, Trippel och Lips
of Faith.
Framgångarna har inte låtit vänta på sig,

206 nåddes en produktionsvolym på över
112 miljoner liter och med över sjuhundra
anställda är New Belgium Brewing det
fjärde största hantverksbryggeriet i USA.
Bryggeriet har vunnit ett oräkneligt antal
priser vid Great American Beer Festival
och World Beer Cup. Men minst lika
många spaltmeter har skrivits om deras
hållbarhetsarbete. Förutom att deras el
kommer från vindkraft så återvinner de
99,8 procent av sitt avfall. De har även
reducerat vattenförbrukningen markant.
Bryggeriet bidrar också med pengar till
miljöinriktade organisationer och genom
sin medverkan i kampanjen Brewers for
Clean Water har de donerat nära en halv
miljon dollar för att rädda lokala vattendrag.

Ett av deras mest uppmärksammade projekt

bland ölentusiaster är samarbetet med Ben

& Jerrys. Tanken med New Belgium Salted
Caramel Brownie Brown Ale – en mörk ale
smaksatt med vanilj och choklad – är att
öka kännedomen om organisationen
Protect Our Winters, vars syfte är att
minska effekterna av klimatförändringar i
USA.
Att driva ett företag på ett hållbart sätt kan

handla om mer än valet av elleverantör eller
graden av återvunnen energi. Det blev
bryggerivärlden varse 2013. Då kallades
samtliga medarbetare på New Belgium
Brewing till ett stormöte. Företagets vd,
Kim Jordan, hade en nyhet att berätta. Och
inte vilken som helst.
När hon sa att hon hade sålt bryggeriet
tappade hela lokalen kollektivt hakan – sålt
till vem?
Hon bad personalen att öppna de kuvert
som placerats ut på deras stolar. Inuti fanns
en spegel, vilket var hennes sätt att säga att
medarbetarna nu var de nya ägarna.
Kanske kommer New Belgium Brewing
att gå i bräschen även för ett ökat medbe
stämmande i branschen, som ett naturligt
steg i bryggeriets hållbarhetsarbete.

inspiration hållbar dryck

Grundaren Jeff Lebesch
gav sig 1988 ut på en resa
genom Europa på cykel.
Som passionerad hem
bryggare inspirerades han
av belgisk ölproduktion
och startade New Belgium
Brewings 1991.
Följ New Belgium på Facebook!

Besök Craftbeer.se!
En samlingsplats för allt
om craftbeer. Här finns
allt du inte visste att du
behövde veta om
craftbeer.
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Michael
Pollan:
”Ät mat.
Riktig
mat.”
Hur kan vi skapa ett klimatvänli
gare jordbruk, frågade sig den
amerikanske författaren och
journalistprofessorn Michael
Pollan under sommarens
EAT-konferens i Stockholm.
Konferensens tema var hur vi
skapar en uthållig livsmedelsför
sörjning som klarar klimathotet
och jordens växande befolkning.
Michael Pollan efterlyser ett
jordbruk som producerar en

mycket större mångfald av
grödor.
– I århundraden har all växtför
ädling gått ut på att få grödor att
väga mer, inte en tanke har
ägnats åt att få dem mer hälso
samma att äta, säger Michael
Pollan. Dagens enorma storjord
bruk med monokulturer är varken
bra för människor eller miljö.
Hans råd är: ”Ät mat. Inte för
mycket. Mest växter. Om du bryr
dig om din hälsa, då bör du
antagligen undvika produkter
med hälsopåståenden på. Därför
att ett hälsopåstående på en
produkt betyder att den antagli
gen inte är mat. Och mat är vad
du vill äta.”

Smaker nära dig
Genom Smakriket får du som vill arbeta med lokala
råvaror snabbt koll på vilka uppfödare, mejerskor,
fiskare, charkuterister och övriga producenter du har
i ditt närområde.
Titta in på nydesignade webbplatsen smakriket.se
och upptäck alla härliga producenter.
Smakriket har lager på fem platser i Sverige:
Östersund, Stockholm, Mora, Nyköping och
Göteborg. Det gör att du lätt och snabbt får
produkterna till din restaurang.
Smakriket är en del av Grönsakshallen Sorunda.

EAT Stockholm Food Forum är en unik konferens där globala
ledare från vetenskap, politik och näringsliv delar kunskaper,
diskutera utmaningar och möjligheter som anknyter till mat,
hälsa och hållbarhet. Grundare är Gunhild Stordalen.

Global Gastronomy Award
till Dan Barber

Nya KRAV-märkningen för restauranger
Nu kan gästerna inte missa att de äter på en
KRAV-certifierad restaurang. Märk din
restaurang med KRAVs nya märke, som finns
i svart och grönt. Antalet ifyllda stjärnor visar
restaurangens certifieringsnivå. KRAV har i
början av hösten skickat ut startpaket med
det nya skyltmaterialet. Märket finns även för
nerladdning på krav.se.
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Dan Barber driver Blue Hill at
Stone Barns, i Rockefellers gamla
bondgård utanför New York samt
ett forsknings- och utbildnings
center, Stone Barns Center for
Food & Agriculture. I boken The
Third Plate (2014) argumenterar
han för en omställning av hela
vår livsmedelsförsörjning, både i
metoder och inriktning.
Vid det trendseminarium som
hölls i samband med prisutdel
ningen konstaterade Dan Barber
att den råvarusyn som råder på
många håll i världen – one size
fits all – inte är en hållbar väg i
framtiden. Han har många
projekt igång med odlare för att
på prov odla fram kultursorter av
olika grödor, till exempel majs.
Dan Barber förklarade också att

hans dröm är att se en korsbe
fruktning mellan en storskalig
producent och en småskalig
odlare för att para deras kun
skaper med varandra.
Global Gastronomy Award utdelas av
White Guide i samarbete med Electrolux.

Global Gastronomy Award
tilldelades kocken och matfilosofen
Dan Barber vid ett gästspel på
Fotografiska i Stockholm i början av
september 2016.

Vi är inte precis först med att lobba för växtbaserat framför animalier. Men vi är
definitivt inte sist! Fler och fler har börjat fundera över vad vi egentligen stoppar i oss och hur det påverkar miljön. Att leva mer hållbart. Och visst, det kräver
förstås en del förändringar; inom lantbruket, livsmedelsproduktionen, kring våra
matvanor, osv. Men allt kan inte ändras över en natt. Man får ta ett steg i taget.
Du kan till exempel börja med att byta ut din matlagningsgrädde till iMat som är
gjord på svensk, ekologisk havre. Det ger 77% mindre växthusgasutsläpp, 50% mindre
landandvändning och 75% mindre energiåtgång*. Ganska härliga siffror, eller hur?
Länge leve vår planet!

* LCA av ekologisk iMat: Florén & Nilsson (2015)
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Martin & Servera AB
Box 1003, 121 23 Johanneshov

Hos oss är
det lätt att 
handla hållbart.
Vi har mer än
3 000 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.

