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Möt
Johan Backeus
Årets Kock 2017
Vi tar pulsen
på Malmö
Hett i Västerås

Steam
Hotel

SIMON
LAITI

Hemmagastronomi i Luleå

Kött från
en gård
nära dig
Vi inspireras av
Malin Söderströmstipendiaterna, Orto Novo,
restaurang Spis, Icehotel
och många, många fler.

Hösten är en aktiv och spännande period
för restauranger runt om i Sverige.
Hösten är också en fantastisk skördetid med
många fina svenska produkter i säsong.

8I2A0806.CR2

Fler och fler bryr sig om vad de äter, varifrån
maten kommer och hur maten är producerad.
Vi på Martin & Servera vill bidra med inspiration
kring den gröna trenden och jobbar för hållbart
odlade produkter, både
vad gäller arbetsvillkor
8I2A0805.CR2
och produktion.
I detta nummer reser vi både söderut och norrut i vårt avlånga
land och inspireras av fantastiska lokala råvaror med tydligt
ursprung. Läs gärna artiklarna om Malmö som restaurangstad, om
Simon Laiti i Luleå och om Spis Mat & Dryck i Kiruna.
Att vara med och driva förändring och utveckling av branschen är
en självklarhet för oss på Martin & Servera. Det handlar helt
enkelt om att vara med och ta sitt ansvar. Därför är samarbeten
med till exempel Svenska Kocklandslaget och Årets Kock så
viktiga för oss. Liksom utvecklingen av föreningen Exceptionell
råvara och ursprungsmärkningen Från Sverige.
Digital utveckling som underlättar för våra kunder är också något
som vi gillar. Därför har vi lagt till många smarta tjänster och
funktioner i vår e-handel. Allt fler av våra kunder handlar nu också
via mobilen. Har du inte kommit igång ännu? Prata med din
säljare redan idag så får du hjälp.

8I2A0804.CR2
Läs våra reportage
på webben!
På martinservera.se
hittar du många
härliga reportage och
vår säsongskalender.

Läs bland annat mer om
höstens grönsaker och
frukter: Blomkål, broccoli,
brysselkål, grönkål, jordärtskocka, kålrot, lök, morötter,
palsternacka, persiljerot,
potatis, purjolök, rotselleri,
rödbetor, rödkål, salladskål,
savojkål, vitkål, stjälkselleri
och äpple.

Härlig höst & trevlig läsning!
8I2A0803.CR2

8I2A0800.CR2
Kristina Ossmark marknadsdirektör,
Martin & Servera

8I2A0799.CR2

Ur innehållet:
Årets Kock 2017,
Johan Backeus
Läs mer på
sidan 34.
10 Kalix löjrom

14 Orto Novo

18 Malmö

21 Västerås

Ursprungsskyddad.

Möt Alvar Kårfors.

Moderna hybrider.

The Steam Hotel.

Viktigt vara
med och
påverka.
Läs om Martin
& Serveras hållbarhetsarbete på
sidan 24.

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

Följ med på
mat- & inspirationsresa!

26 Kiruna
Spis Mat & Dryck.

30 Dryck
Tips om höstens bästa.

Läs mer om
GastroMerits
nyheter på
sidan 40.

Redaktör: Emely Hesselgren,
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Produktion: Lewander & Co AB.
Omslagsfoto: Matilda Lindeblad
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Kontakt med oss:
CMYK / .eps
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Följ oss på facebook.com/martinochservera
Följ vår instagram på @martinservera
Mejla oss på info@martinservera.se

Is & sol i Jukkasjärvi.
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inspiration Trend

Foto: Fabian Björnstjerna

Veganskt på tallriken
Aldrig tidigare har det varit så lätt att välja
vegetariskt eller veganskt. Allt fler väljer också att
aktivt äta mer grönt utan att för den skull kalla sig
vegetarian eller vegan. Fravocado är en veganglass
gjord på kokosnötsmjölk och avokado. Jackfruit är släkt
med mullbäret och kommer från Sydostasien. Konsistensen
påminner lite om pulled pork – vilket gör att den passar
perfekt i burgaren. Taku-Taku är en vegansk snabbmatskedja
som öppnat i Sverige, med inspiration från Indien. På den
helt veganska menyn finns rätter som Bhangra tacos, Ssäm
och Tempel bowls men även egentillverkade såser, inläggningar och kryddblandningar för den som vill köpa hem.

Chili Linser Kål Salsa Fresco

Bulgogi Tofu Shitake Champinjoner Sesam

Vindaloo Eggplant Svarta bönor

Strawberry No Cheesecake Chimichanga
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inspiration Trend

Sju

Shopping med lockmat
Restaurangupplevelsen blir en
lockvara och en konkurrensfaktor
för köpcentrum. Det gäller att locka
ut folk från nätshoppingen och alla
andra upplevelser på nätet. I USA lockar stora
modemärken och inredningsbutiker med att
bjuda på restaurangupplevelser under shopping
rundan. I Sverige bjuder bilverkstäder på mat
medan du servar bilen. Inom H&M-gruppens
satsning på Arket-butiker har man utvecklat ett
kafékoncept, tillsammans med Martin Berg,
Mathias Dahlgrens parhäst. Syftet är att få
kunden att stanna längre, shoppa mer och njuta
av en nordiskinspirerad kafémeny.

trender

Tillbaka till framtiden
Kanin, majrova, getmjölk och
frystorkat är några av de produkter
som kommer stå på våra inköpslistor
i framtiden enligt rapporten
”100 år och framåt”. Filip Fastén, restaurang
Agrikultur, och två elever från Grythyttan har
utifrån rapporten skapat fem rätter för år 2040:
Kanindolmar, tortilla på rotselleri, soppa på
favabönor och tång, vetepizza med ost och skogssvamp samt buljong med frystorkade grönsaker,
torkade larver och fiskrom. Rapporten ”100 år
och framåt” finns att läsa på icagruppen.se.

Lokal dryck
Trenden med lokalproducerad mat
håller i sig och nu fylls dryckeslistorna också med lokalt producerade
dryckesalternativ, som de norrländska
succéerna Hernö Gin och Box Destilleri, ekologiska öl från skånska Råå Bryggeri eller Sigtuna
Brygghus i Mälardalen. Lokala drycker är en
stark internationell trend.

Minskat svinn i industrin
Allt fler stora livsmedelsföretag
börjar ta vara på biprodukterna som
blir över vid tillverkning av andra
varor. Företaget Sir Kensington
tillverkar vegansk majonnäs av spadet som blir
över vid produktionen av kikärtor. Det amerikanska företaget Eco-Olea använder bland annat
vattnet från sin olivoljeproduktion som bas i en
serie hushållsrengöringsprodukter.

All världens olika smaker
Autentiskt tillagad mat från olika,
gärna lite okända, hörn av världen är en
starkt växande trend. Fokus ligger på
det filippinska, koreanska och orientaliska köket. Augusti månads burgare på Vigårda,
skapad av Rickard Nilsson, hade alla rätt med
sin smak av Korean BBQ ; kimchi, ingefärsgurka
och sojamajonnäs. Vi väntar med spänning på vad
höstens övriga gästkockar, som alla vunnit titeln
Årets Kock, kommer att använda för smaker.

Från garnering till superfood
Koriander, gurkört, grönkål, solros,
pak choi, bladrädisa – mikrogrönt ,
micro green, micro leafs är olika ord för
samma lilla sak; skott med små blad. De
har gjort en snabb klassresa från garnering till
superfood. De små pinfärska näringsrika bladen
är krispiga, smakrika och boostar i stort sett allt.
Matskribenten Lina Wallentinson har skrivit
den inspirerande boken Groddar, skott och
mikrogrönt (Bonnier Fakta).
Läs mer på martinservera.se 5

PÅ BESÖK HOS
HEMMAGASTRONOMI
I Norra Hamn i Luleå har Simon Laiti skapat och byggt upp
Hemmagastronomi. Här ryms matbar, deli och bageri. Kvalitet, råvarufokus,
säsongstänk och norrbottniska råvaror är grundstenarna för Luleåsuccén.
Text Sofia Härdig Foto Milena Grandi

Fröet till Hemmagastronomi såddes för nio år sedan.

Efter en sväng i Skåne, några år på stjärnkrogar i
Göteborg och en tur till Övertorneå bestämde sig
Simon Laiti för att återvända till hemstaden Luleå
för att tillsammans med sin fru Emma starta Hemma
gastronomi. Emma har en gedigen bakgrund från
stjärnkrogar där hon arbetat som servitris.
Hon ansvarar nu för delin och för personal.
– Att flytta från Avenyn till Övertorneå blev en
kontrast, säger Simon. Det var fantastiskt roligt att
driva en egen restaurang och det fick mig att vilja flytta
hem till Norrbotten. Jag är glad att vara här igen. Det
känns bra att få vara med och vidareutveckla den här
landsänden. Unika råvaror som ren, olika bär, Kalix
löjrom och siklöja finns direkt utanför dörren. Det är
en av fördelarna med att jobba i Norrbotten, en annan
fördel är närheten till odlare och producenter. Resultatet blev mycket, mycket bättre än vad jag trodde från
början.
De unika råvarorna med begränsad tillgång är
centrala delar i upplevelsen på Hemmagastronomi som
ligger intill havet i Norra Hamn i Luleå centrum.
– För mig är det viktigt att tänka på vad naturen ger,
säger Simon. Jag vill respektera råvaran och hur den
växer. Det gäller att inte förstöra skogen som ger en
stor del av de frukt och bär vi äter varje år. Allt har att
göra med klimatet. Vissa år blir det mycket bär och
andra år tryter tillgången. Det är den varierande
tillgången som gör råvaran unik. Vi måste lära oss leva
med säsongerna, att allt inte finns alltid.
6 Läs mer på martinservera.se

Utbyggnad i etapper

Att Hemmagastronomi har lyckats fånga sin publik är
det ingen tvekan om. Sedan starten har verksamheten
byggts ut i etapper. Matlagningskurserna, som var
starten, finns kvar på måndagar och resten av veckan är
det fullt fokus på matbaren, bageriet och delin.
– I delin kan kunderna köpa norrbottniska härligheter som ren, men också unika produkter från Europa
som kan vara svåra att få tag på i dagligvaruhandeln,
berättar Simon. Vi har blivit Luleås lilla saluhall.
Kunderna sporrar oss att utöka sortimentet. Vi jobbar
nära leverantörer och producenter som är verkligt
engagerade i sina produkter och kan få tag i det mesta.
Det finns så många som, precis som jag, tänker på
maten som ett hantverk.
Matbaren är öppen alla dagar i veckan förutom på
måndagar. Då arrangeras istället vinprovningar,
gästspel, temamiddagar eller andra inspirerande event.
– Dels är eventen till för att inspirera de som jobbar
här, dels är de till för företag och boende i Luleå och
hela Norrbotten. I kväll är det en Winemaker’s dinner
där Dr. Loosen besöker oss. Matbaren är fullbokad och
de trettio gästerna ska prova tio olika viner tillsammans
med en femrättersmeny, säger Simon.
Mellanrätter med rena smaker

I Hemmagastronomis matbar serveras dagens lunch
som mot kvällen byts ut till mellanrätter. Med mindre
rätter får gästerna uppleva så mycket som möjligt av
Hemmagastronomis erbjudande. Visionerna för maten

»

Vi inspireras av
våra kunder:
Simon Laiti

“När tillfället att starta eget
i Tornedalen dök upp så
tänkte jag: jag kör bara –
hur svårt kan det vara?”
Simon Laiti
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inspiration Luleå

“Vi funderar på vilka
råvaror som är i säsong och
börjar sedan bygga efter
det. För mig är det viktigt
att alla är delaktiga.”
Simon Laiti, Hemmagastronomi

är tydliga. Det är säsong, råvarutänk och norrbottniska
råvaror. Det kompromissas inte. Är något slut eller ur
säsong, då är det så. Produkten smakar som den ska.
Den kryddas inte sönder, utan har kvar sina rena
smaker.
– Vi jobbar med råvarorna när de smakar som bäst
och då ska gästen känna kvaliteten. Kryddorna får inte
ta över. Vi hängmörar nötkött, från djur som kommer
från lokala bönder. Från selekteringen kan vi hängmöra
köttet i 30 dagar. Det finns inte jättemycket kött av den
kvaliteten. Är det slut så är det. Vårt val att jobba med
lokala råvaror beror dels på att vi vill stödja bönderna,
dels på produkternas höga kvalitet och smaken, säger
Simon.
Kreativa möten

Bakom Hemmagastronomi står, förutom Simon och
Emma, fem kockar, två pastry och tre bagare. De har
alla en avgörande roll när nya rätter komponeras.
– Vi har kreativa möten där vi sitter ned och brainstormar, säger Simon. Vi funderar på vilka råvaror som
är i säsong och börjar sedan bygga efter det. För mig är
det viktigt att alla är delaktiga. Teamet betyder mycket.
De som jobbar med service ska också smaka av rätterna
och kunna sätta rätt dryck till allt som serveras.
De utvecklar ständigt nya rätter. Tre–fyra rätter byts
ut åt gången. Det är några råvaror som alltid finns på
menyn: färsk fisk, färska skaldjur, vilt och fågel.
8 Läs mer på martinservera.se

– Varje kväll sätter vi också upp en trerättersmeny.
Där får vi möjligheten att experimentera och vara
flexibla. Får vi in en speciell produkt, som ripor, av våra
lokala jägare så är det den råvaran vi skapar menyn på.
Det gör att vi alltid kan testa vad som funkar innan vi
tar in det på den fasta menyn, säger Simon.
Systerkrog på gång

Utvecklingen står inte still och lokalerna räcker inte till
för alla ambitioner. Tankarna på expansion finns
ständigt hos Simon. Nyligen blev ett hundra kvadratmeter stort bageri klart.
– Jag känner mig aldrig helt nöjd, säger Simon. Det
handlar om att alltid bli bättre och vidareutvecklas. Jag
vill fortsätta att göra det här för Luleå, för Norrbotten
och för mig själv. Med en familj där mor och far alltid
drivit sommarrestaurang och café blev det ett naturligt
val att gå i restaurangskola och bli kock. När tillfället att
starta eget i Tornedalen dök upp så tänkte jag: jag kör
bara – hur svårt kan det vara?
Nästa projekt är en systerkrog i Södra Hamn. Det blir
en renodlad, lite större restaurang med kvaterskrogs
känsla vid porten till Luleås skärgård. Inriktningen är
samma som på Hemmagastronomi: råvarufokus och
kvalitetstänk.
– Vi har vuxit och vidareutvecklats under åren tack
vare kunder, gäster och medarbetare. Det är fantastiskt
roligt att gå till jobbet, säger Simon.

inspiration Regionalt

Vilda smaker
Martin & Servera erbjuder ett stort utbud av viltprodukter,
bland annat från Polarica och Tvärskogs Vilt. Ren, älg
och hjort är näringsrikt och magert kött med unik
smak av naturen – ett klimatsmart alternativ.

Vilt från Tvärskogs Vilt
I Ljungbyholm, strax söder om Kalmar, ligger Tvärskogs Vilt.
Företaget drivs av Tomas Nilsson. Köttet kommer i första
hand från gods och gårdar i Östergötland, Sörmland och från
Kristianstad. Tomas Nilsson hämtar själv djuren och besiktigar
dem. På så vis har Tvärskogs produkter hundra procents spårbarhet och kan dessutom reservera utvalda produkter åt
kunder med specifika önskemål.
Tips på några produkter från Tvärskogs Vilt:
Älgbogstek nätad, fryst, Premium, art. nr. 172478
Älgentrecôte, fryst, Premium, art. nr. 535534
Dovhjortsrostbiff, fryst, Premium, art. nr. 261065
Fasan hel, fryst, Premium, art. nr. 509091
Silja kronhjort pistol, fryst, Premium, art. nr. 524355
Vildand hel, fryst, Premium, art. nr. 509190
Vildsvin gourmetgrytbitar, fryst, Premium, art. nr. 520890

Vilt från Polarica
Polarica är Europas ledande leverantör av råvaror från vildmarken,
bland annat viltkött. Företaget startade 1972 och huvudkontoret
ligger i Haparanda i svenska Lappland. När det är jaktsäsong
erbjuder vi färskt viltkött, fryst viltkött finns året om – allt från
viltskav och viltburgare till stekar och grytbitar.
Tips på några produkter från Polarica:
Renentrecôte, 1/4 kg, fryst, Premium, art. nr. 308734
Rensadel med ben, 2,5–4,5/9 kg, fryst, Premium, art. nr. 058388
Renytterfilé, 400 g, kylt, Premium, art. nr. 513689
Reninnanlår, 1 kg, kyld, Premium, art. nr. 292979
Renstek enrisrökt, 2,5 kg, kylt, art. nr. 610576

Fler produkter
hittar du i
Martin & Serveras
e-handel.
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inspiration Skyddad ursprungsbeteckning

Silat, sköljt och saltat:

Kalix löjrom
Text Kristina Risberg Foto Teija Aho och Milena Grandi

Kalix löjrommen betyder allt för fisket mellan Piteå och
Haparanda. De flesta som fiskar löja gör bara det och inget
annat under året. Fisket pågår endast fem veckor om året.
Mellan Haparanda och Piteå finns 35 båtar som har tillstånd
att fiska Kalix löjrom. Samtliga är MSC-certifierade.

Från den 20 september till och med
oktober är det viktigt att allt stämmer för
att så många som möjligt ska få njuta av
havets guld. Problemet är att ”allt är inte
guld som glimmar”. Tidigare har löjrom
från både Finland och Vänern försökt
passera som Kalix löjrom vilket ledde till att
fiskarna i trakten själva drev på om kravet
om skyddad ursprungsbeteckning.
Skyddet trädde i kraft 2010 och som
resultat av de hårdare kontrollerna har
fusket minskat och den som köper Kalix
löjrom kan känna sig säker på att det är vad
man får.
Hantverk på tid

Löjfisket sker genom partrålning, det vill
säga två båtar kör med nät emellan sig.
10 Läs mer på martinservera.se

Mellan Haparanda och Piteå finns 35 båtar
som har tillstånd att fiska Kalix löjrom och
samtliga är MSC-certifierade.
Eftersom rommen måste vara beredd
inom 24 timmar tas fisken hand om så fort
båtarna kommer in med fångsten sent på
kvällen. Honlöjorna sorteras ut för rommen
och numera tar man även vara på hanarna
som packas och skickas till Finland där
man föredrar fisken framför rommen.
Honorna rensas för hand och romsäcken
plockas ut med största noggrannhet så att
man inte får med smuts från fisken.
Rommen vispas sedan så att romsäcken
går sönder och lätt kan rensas bort. Därefter silas och sköljs rommen för att få bort
fisksmaken. Efter det saltas den. Det sista
steget är att man dammsuger rommen fri

från smuts på ett ljusbord. Inte ett
smutskorn undkommer processen som är
den sista i ledet. Från båten till dess att
rommen förpackas har det gått tre timmar.
Ursprungsskydd viktig för uthålligt fiske

– Löjrommen är vår absolut viktigaste
produkt, säger Teija Aho, vd på Guldhaven
Pelagiska AB.
Från sin arbetsplats som självklart ligger
på en ö mitt i älven berättar Teija hur den
skyddade ursprungsbeteckningen i
kombination med MSC-certifieringen är
viktig för att kunna bedriva ett uthålligt
fiske och samtidigt kunna leverera en
premiumprodukt.
– MSC-märkningen har höga krav på
vilka riktlinjer vi ska följa när beståndet

Siklöjan lever i stim och blir ca 20 cm lång.
Den väger ca 25 gram och ger ca 5 gram rom.
Siklöjafilé, art. nr. 593954.

Nyhet! Martin & Servera Premium
Kalixlöjrom från Guldhaven,
MSC-märkt, art. nr. 356683.

varierar. Fisket i sig har liten betydelse för
beståndet. Sälarna tar mer än vad vi fiskar,
säger Teija. Trålningen har inte heller någon
miljöpåverkan.
Teija vet vad hon pratar om. Hon slutade
sitt gamla jobb som forskningschef på
Fiskeriverket för att bli ”fiskarkärring” som
hon skämtsamt utrycker det. Nu hamnade
hon bakom skrivbordet istället och en av
anledningarna är att siklöjefisket har en egen
förvaltning sedan 2001.
Det innebär att de själva styr vilka åtgärder
de ska ta för att säkerställa fisket när
beståndet förändras. Exempel på sådana
åtgärder är till exempel att stänga en fjärd,
korta ner säsongen eller begränsa kvoten.
Åtgärder som hittills varit framgångsrika
enligt Teija.

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB):
Produkten är producerad,
bearbetad och beredd
inom ett visst avgränsat
geografiskt område med
en för området karaktäristisk metod.
Skyddad geografisk
beteckning (SGB):
Produkten är knuten till
området åtminstone
genom att vara producerad eller bearbetad eller
beredd där.
Garanterad traditionell
specialitet (GTS):
Inget krav på ursprung
finns, men produkten ska
anknyta till ett visst område
genom en speciell
sammansättning eller
framställningsmetod
associerad med det.

Skyddade svenska produkter
• Kalixlöjrom (SUB)
• Upplandskubb (SUB)
• Hånnlamb/gutefår (SUB)
• Skånsk spettekaka (SGB)
• Svecia (SGB)
• Bruna bönor från Öland (SGB)
• Hushållsost (GTS)
• Falukorv (GTS)

För att få kallas Kalix löjrom ska fisket och
framställningen av löjrom uppfylla följande:
• Löjan ska fiskas mellan Piteå och Haparanda.
• Endast en så kallad naturlig kvot får fiskas, det
vill säga inte mer än man hinner under den
tillåtna perioden.
• Rommen måste tas ut för hand och vara
beredd inom 24 timmar från det att fisken har
landat.
• Salthalten på löjrommen ska vara 4 procent.
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inspiration vinjett

SVENSKA KLASSIKER FÖR FINSMAKAREN
VÅR PRÄST, GREVÉ, HERRGÅRD OCH SVECIA ÄR SVENSK MATKULTUR AV HÖGSTA
KVALITET. VI HAR VÄNT, LUKTAT, SMAKAT OCH FÖRVALTAT ORIGINALRECEPTEN PÅ
VÅRA PRISVINNANDE SVENSKA KLASSIKER. ETT TRADITIONELLT HANTVERKSKUNNANDE
SOM GÅTT I ARV SEDAN 1878. EN BIT LÅNGLAGRAD HISTORIA FÖR ALLA KOCKAR
SOM GÄRNA FÖRHÖJER MATUPPLEVELSEN YTTERLIGARE EN NIVÅ .

Upptäck en hel värld av ostar från Falbygdens.
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GRAN RESERVA SVECIA 24 MÅN

GRAN RESERVA HERRGÅRD 36 MÅN

ARTIKELNUMMER: 58772

ARTIKELNUMMER: 55165

ANTAL/ENHET: 2 | VIK T: CA 3200 G

ANTAL/ENHET: 2 | VIK T: CA 3250 G

Notiser

Karin Franssons
mentorspris 2017
Karin Franssons mentorspris 2017
gick till Pernilla Lundberg,
souschef på Riche och
Teatergrillen, Stockholm. Priset
syftar till att belöna mentorer och
förebilder som lyft och utvecklat
kvinnliga kockar.
– Det känns oerhört hedrande
att bli uppmärksammad som en
förebild för kvinnor och att få
detta viktiga pris, säger Pernilla.
Det är viktigt att arbeta för att
skapa förutsättningar för att
kvinnor ska välja och trivas i vårt
yrke. Många slutar när de får
familj men jag är ett exempel på
att det går att finna en balans
mellan karriär och privatliv.

Stipendiaterna är:
Louise Wass, konditor, 23 år,
Margaretas bröd och bakverk,
Göteborg
Signe Åberg, kock, 19 år,
Esperanto, Stockholm
My Segelström, kock, 19 år,
Locavore, The Steam Hotel,
Västerås
Sara Danielsen, kock, 19 år,
Pontus Catering, Stockholm

Malin Söderströms
stipendiater
Fyra stipendiater får träna med
Svenska Kocklandslaget.
Fyra vassa framtidslöften får – tack vare
stipendium från Malin Söderström – chans
att tävla med Svenska Kocklandslaget fram
till och med november 2018.
Malin Söderströms stipendier har skapats
för att attrahera fler unga kvinnliga kockar
att söka sig till Svenska Kocklandslaget.
Stipendiaterna kommer också att följa med
och tävla i Culinary World Cup i Luxemburg.

Detta får stipendiaterna:
• Plats som elev i Svenska Kocklandslaget,
augusti 2017 – november 2018
• Svenska Kocklandslagets Team Manager
Fredrik Andersson och Malin Söderström
agerar bollplank, delar erfarenheter och
uppmuntrar till utveckling
• Utrustning och utbildning i knivslipning 		
från JA Sundqvist
• Kläder och skor från Segers & Arbesko
• Praktik på enstjärniga Upper House i 		
Göteborg
• Utbildning i Fiskhamnen, Göteborg
• Styckningskurs på Fällmans Kött
• Grönsaksutbildning på Grönsakshallen
Sorunda
• En utbildning på GastroMerit sponsrad av
Martin & Servera

Hårdträning för Svenska
Kocklandslaget
Efter sjätteplatsen i senaste Culinary
Olympics är revanschlusten stor för
Svenska Kocklandslaget.
– Vi har två mål; guld i Culinary
World Cup i november 2018 och guld i
Culinary Olympics 2020, säger Fredrik
Andersson, team manager för laget.
De elva kockarna och konditorerna har påbörjat hårdträningen
för att uppnå guldmålen. Laget kör
fem gemensamma träningsdagar per
månad. Lagmedlemmarna har även
individuella träningstimmar, cirka
20–30 timmar per månad. Nytt för
i år är att laget samarbetar med en
gymkedja, för att öka lagmedlemmarnas fysiska prestationsförmåga.
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Vi inspireras av
våra leverantörer:
Orto Novo

Orto Novo:

Färska örter och sallad
I lantliga Nyckelby på Ekerö ligger familjeföretaget Orto Novo.
På de två hektar stora växthusodlingarna odlas färska örter och sallat.
Buskkrasse är en storsäljare och olivört tippas bli nästa succé.
Text Nathalie Rosenholm Foto Milena Grandi

På Orto Novo odlas nära 60 olika sorter av färska örter.

I specialväxthuset finns bland annat citronverbena,
ananassalvia, amarant, flikbladig senapsört, ängsyra,
fänkålsdill, mexikansk dragon, oxalis och kyndel, för att
nämna några.
– Här hos oss skördar vi sex dagar i veckan och
levererar samma dag, säger Alvar Kårfors, verksamhetsansvarig, Orto Novo. Vi skär med omsorg för hand där
bara lagom mycket stjälk kommer med i påsarna. Vi vill
att kocken ska kunna använda 100 procent av påsens
innehåll.
Orto Novo startade 1979 med odling av potatis och
snittblommor, för att några år senare utöka med
zucchini. 1988 drog växthusodlingen med örter igång
och idag odlas även olika typer av sallat. Det var Alvars
pappa Per-Ove Kårfors som startade verksamheten
tillsammans med sin italienska fru Vanna.
Av det som odlas hos Orto Novo säljs hälften till
butik och hälften till restauranghandel.
– För restaurangerna gör vi också mycket rolig
produktutveckling som vi sedan kan testa på butikerna
och ser hur det slår.

14 Läs mer på martinservera.se

Trendspaning i specialväxthuset

Basilika, timjan och vattenkrasse är storsäljare till
restaurangkunderna.
– Vår produktion av vattenkrasse har dubblats på tre
år. Vattenkrasse har tagit timjans plats på topplistan.
– Försäljningen av libbsticka och ärtskott ökar.
Buskkrasse, som även kallas indiankrasse och trädgårdskrasse, är en nyhet som inte funnits så länge. Den hade
vi med på Nobelfesten och det är en produkt som vi
säljer mycket av, säger Alvar.
Alvars egen örtfavorit är basilika, vilket kanske inte är
så konstigt med tanke på det italienska arvet och
familjetraditionerna.
– Vi har flera sorters specialbasilika här, bland annat
röd basilika, limebasilika och kanelbasilika. Det finns
även flera sorters timjan och salvia för den som vill testa
något nytt. Jag tycker också att fler kockar borde våga
prova örtselleri, det är en perfekt krydda till soppa och
fisk.
I växthusets hemliga del pågår hela tiden odlingsexperiment. Nästa nyhet härifrån, på väg ut till restaurangkunderna, är olivört.

»

Storsäljare:
Basilika
Timjan
Vattenkrasse

Bubblare!
Libbsticka
Ärtskott
Buskkrasse
Olivört

”Vi har flera sorters specialbasilika här,
bland annat röd basilika, limebasilika
och kanelbasilika.”
Alvar Kårfors, verksamhetsansvarig, Orto Novo
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Vattenkrasse har
tagit timjans plats
på topplistan.

”Det känns lite som granskott när
man äter den. Jag tror olivörten
kommer att slå stort.”
Alvar Kårfors

– Några kockar har varit här och testat den och deras
reaktioner har bara varit: wow. Det känns lite som
granskott när man äter den. Jag tror olivörten kommer
att slå stort, säger Alvar.
Ekologiskt arbetssätt

Orto Novo började med ekologisk produktion för
ungefär ett och ett halvt år sedan. Detta ställde krav på
en egen sålinje för de ekologiska produkterna, eftersom
olika typer av jord används för ekologisk odling
jämfört med traditionell. Man behövde även starta ett
ekologiskt bevattningssystem.
– Nu har vi gått över till att enbart använda ekologisk jord, oavsett vad vi odlar i krukorna. Det är
mycket enklare för oss. Det enda som skiljer våra
ekologiska produkter från de konventionellt odlade är
bevattningen. Men storskaliga försök pågår för att få
en fullständig ekologisk produktion i framtiden.
Hållbarhetstänk i produktionen

Alvar brinner för hållbarhetsfrågor. Orto Novo är
anslutet till Global GAP och Svenskt Sigill, med alla
krav som det innebär. De har även en tilläggscertifiering som heter klimatcertifiering och den egna
16 Läs mer på martinservera.se

verksamheten är 100 procent klimatkompenserad.
– Många tror att växthus inte kan vara energieffektiva. Men vår verksamhet använder hela 99 procent
förnyelsebar energi.
För restaurangkunderna används smarta återförslutningsbara påsar för att minska plastproduktionen.
– Till våra påsar går det åt mindre plast än de
traditionella askarna. Det är både bättre för miljön
och enklare för restaurangen att sortera och kassera.
Askarna använder vi till mer exklusiva sorter som man
kanske har i restaurangen bara någon vecka innan de
tar slut.

Olivört

Klassiker som blir
bättre med åren
I snart 140 år har Falbygdens Ost vårdat och vänt,
doftat och smakat för att kvalitetsostar ska mogna
på rätt sätt. I det smakrika sortimentet finns numera
fyra klassiker från Kalmar mejeri. Extra tid och kärlek
gör dem till bekantskaper man inte vill missa, säger
Johan Staaf, ostexpert på Falbygdens.

De svenska ostklassikerna Herrgård, Grevé, Svecia och

TIPS
Ostbricka: Bjud dina gäster på en läcker smaköverraskning
och lägg upp en svensk vällagrad klassiker som en av
hårdostarna på ostbrickan.
Krydda maten: De smakrika ostarna förgyller pajer,
gratänger och mängder av andra varmrätter du serverar.
Baka salta små ostkakor till soppan eller bjud på spröda
ostchips.
Sötsalt dessert: Skär upp oststavar och doppa halva eller
en tredjedel i smält choklad. Sötman i chokladen och sältan
i osten sjunger fint i munnen.

Prästost räknas alla som nationalklenoder. Deras skiftande
historia spänner från medeltiden fram till 1960-talet, men
gemensamt för alla är att de bara får göras i Sverige på
svensk mjölk. En annan sak de har gemensamt är att de har
potential att mogna till riktiga guldklimpar, berättar Johan
Staaf.
– De vällagrade klassikerna har så mycket att ge, på
ostbrickan, i smakrik mat och i nyskapande desserter. Det
är bara att plocka fram kniven och upptäcka dem!
Det är spännande med ostar som har en sådan spännvidd,
tycker Johan. Från de milda varianterna till de vällagrade
från Falbygdens, som kan föra sig i vilken finsalong som
helst. Men så ligger det också mängder av arbete bakom de
mogna och smakrika ostklassikerna. De som Falbygdens
levererar har lagrats i minst ett år, det finns tvåårsvarianter
och den mest vällagrade, Gran Reserva Herrgård, har fått
mogna i tre år.
– De olika ostsorterna har sina egenheter och det är
mycket viktigt att ha rätt temperatur och luftfuktighet för
just den ost man lagrar. Det gäller också att råvaran är
riktigt bra eftersom endast högkvalitativa ostar klarar en
lång lagringstid. Efter 100 dagar gör vi en större kvalitetstest och de ostar som inte håller måttet sorterar vi bort,
säger Johan Staaf.
I ett kvarts sekel har han jobbat med ost på Falbygdens
och frågar någon efter hans titel brukar han glatt svara
”ostnörd”. Jobbet och hantverket blir bara roligare ju mer
man lär sig, konstaterar Johan Staaf. Det går inte att sluta
fascineras av ost.
– Det är så många faktorer som spelar in för hur en ost
blir. För de fyra klassikerna börjar det redan med kornas
bete på Öland och i Kalmartrakten. Sedan ska varenda steg
stämma på ysteriet och under lagringen. Trots att grunden
är densamma kan ostarna ta så olika vägar. De är levande
individer och ju mer kärlek och omsorg man ger dem, desto
bättre mår och smakar de.
Läs mer på martinservera.se 17

Vi inspireras av:
Malmö
Foto: Magnus Carlsson

Tea Junkie

Malmö: Moderna hybrider
mellan krog och kafé
Malmö anses av White Guide vara Sveriges bästa kaffestad,
men hur är det med kafématen? Alldeles utmärkt! Den gäst
som är hungrig behöver inte nöja sig med en pliktskyldig
sallad utan kan botanisera bland enkla men fantasifulla och
tekniskt kompetenta rätter.
Text Henrik Hallendorff

Utvecklingen är möjlig bland annat
eftersom allt fler skickliga kockar väljer att
jobba dagtid. Gränserna mellan kafé och
krog är numera så uppluckrade att begreppen nästan förlorat sin mening. Moderna
hybrider mellan krog och kafé fyller staden.
Genial filial

Allt fler succéställen fikar efter mycket
genom att växa till mikrokedjor. S:t Jakobs
Stenugnsbageri i Lund, anses av många ha
Sveriges bästa surdegsbröd, nu har de fått
en efterlängtad filial i Slottsstaden i Malmö
med en liten kafédel.
Mittemot på Atrium trivs gästerna
sommartid på rustika träbänkar i en
lummig bersålabyrint. Söderberg & Sara har
startat flera olika ställen så att deras
mästerliga bakverk kan nå en större publik.
Starbucks? De fick slå igen. Malmöiterna
kräver kvalitet och originalitet.
Take it or leave it

Malmö visar att enfald kan vara smart.
Tänk på en fidgetspinner: den kan egent
ligen bara göra en sak – att snurra – men
18 Läs mer på martinservera.se

det gör den å andra sidan så sabla bra att
det räcker för att göra den till en kiosk
vältare. På samma sätt skär många Malmö
kaféer ner på sortimentet för att koncentrera sig på det de gör bäst.
Solde var tidigt ute med att nöja sig med
att ”bara” vara proffs på egenrostat kaffe och
kompletterade med ett fåtal tilltugg från
pålitliga leverantörer. Pizzerian Hedvigsdal
i Malmö Saluhall är kanske kaxigast i
klassen. Förutom en margarita med tomat
och ost, serveras bara en enda ”dagens
pizza” med fyllning på lokala råvaror som
speglar säsongen. Ändå – eller just därför
– har de snabbt skapat sig ett rykte om att
vara bäst i stan på pizza. Hedvigsdal vann
nyligen en tvist i förvaltningsrätten.
Numera får gästerna själva bära sitt glas
med naturvin från serveringsdisken till
långborden. Tre steg för gästerna, ett stort
steg för mänskligheten. (Och mindre jobb
för personalen.)
Lånta fjädrar

Själv är inte alltid bästa dräng och i Malmö
skäms man inte för att sälja andras

produkter. Krogscenen här har länge
präglats av en vi-känsla och samarbete.
Olika matkreatörer boostar varandras
varumärken och befruktar varandra.
Ett exempel på kärleksbarn är glassarna
Tea Junkie i Malmö Saluhall tagit fram med
mästerkonditorn Joel Lindqvist. Glassen på
vitt jasminte och yuzu är ett litet mästerverk för den som är trött på insmickrande
smaker
Skål, tammefan!

Bowls är här för att stanna. På ett nedtaggat ställe heter det förstås ofta inte bowl
utan skål. Begreppet innebär inte bara att
rätten serveras i en skål eller djup tallrik,
det är också ett kodord för matighet. Ditten
och datten serveras i högar eller klickar på
en bädd av ris eller andra gryn. Ett smart
sätt att hushålla med kockars kompetens
eftersom så mycket går att förbereda och
sedan läggas upp av annan personal.
På Atrium serveras en söt skål där
lemoncurd och andra godsaker duttas på en
bädd av granola. Det lilla företaget Nablus
gör inte bara ostarna halloumi och den

»

inspiration Malmö

Foto: Instagram
Foto: Magnus Carlsson

Atrium Kaffebar
Solde Kaffebar

Hedvigsdal Vedugn & Vin
i Malmö Saluhall
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Atrium Kaffebar

Snart i var mans mun?
Liten ordlista för den nya tidens
kafémenyer i Malmö.
Foto: Carina Szuter

kryddade varianten nablusi på skånsk
mjölk. Ett av deras senaste tillskott är
smarta yoghurtkulor, avrunnen yoghurt
som formas till små kulor som får gona i
neutral solrosolja. Smaksättningarna är allt
från långväga zaatar till lokal ramslök. De
små kulorna är populära och pikanta inslag
i kafésallader, bland annat på Atrium.
Bränt är det nya svarta

I det snäva spannet mellan gyllenbrunt
och vidbränt uppstår magi. Det vet man på
Söderberg & Sara. Deras version av den
legendariska portugisiska pastejen pastel
de nata får tack vare de sotsvarta fläckarna
en angenäm komplexitet och ett stråk av
bitterhet. Vi gissar att pastel de nata har
potential att bli nästa makaron eller
kärleksmums – i alla fall för finsmakare.
Grönt gånger två

Ett kafé utan flera helgröna veganska
alternativ på menyn är nästan en omöjlighet idag. Miljömedvetenhet blir allt mer
självklar, även på vad som slarvig brukar
kallas etno-ställen. På det lilla vietnamesiska lunchkaféet Nois är räkorna MSC20 Läs mer på martinservera.se

märkta. Framgången för Nois kan reduceras
till ett nyckelord: fräschör! Gurkmejegula
veganska vietnamesiska pannkakor på
mungbönor och kokos är alltid nystekt
krispiga. Grönsakerna är alltid nyskurna.
Rörigt värre

Falafelkulturen har lagt in en högre växel.
Shamiat var en syrisk restaurang som på
rekordtid blev svindlande populär under
2016. Ett tydligt tecken på att gästerna
länge längtat efter en breddning och
uppgradering av maten från Mellanöstern.
Efter en tragisk eldsvåda byggs nu en ny
restaurang, men under tiden kan stamkunderna trösta sig med Shamiat fast food.
Här finns inte bara rullar och baguetter
med shawarma eller falafel. Ett generöst
utbud av smårätter gör det enkelt att
skräddarsy måltiden för exempelvis
veganer och kryddskeptiker.
Dessutom ökas lönsamheten eftersom
gästerna faller för frestelsen att plussa på
beställningen. Baba ghanoush (aubergineröra), hummus och muhammara har
dessutom lång hållbarhet och kan lagas i
stora satser.

Granola
När rekorderlig müsli sötas lite extra,
blandas med olja och rostas på förvandlas den till sitt mer glamorösa alter ego:
granola. Den smakar och knastrar som
grova kaksmulor. Och är knappast
nyttigare …
N’duja
Kan en korv kallas krämig? Japp! Fet,
kryddstark och paprikabjärt korv av det
lite lösare slaget.
Pastel de nata
Portugiska bakverk är mer minimalistiska
än exempelvis de klassiskt franska och
kräver därför stor hantverksskicklighet. En
kanelsmakande äggkräm bakas av i
pluttiga pajskal.
Kouign-anann
En hipstrigare variant av wienerbröd från
Bretagne med karamelliserad yta. Lätt att
älska, svår att uttala.
Muhammara
Maka på dig hummus – här kommer
muhammara! En mycket mättande
vegansk röra av bland annat valnötter,
röd paprika och granatäppelsirap.
Spicken
Spickeskinka och dito korv är urskånsk,
hårdare och mer saltad än sina motsvarigheter från Spanien och Italien.
Zaatar
Vild timjan med fyllig smak som passar
extra bra till bröd och mild ost. Ofta står
ordet för en kryddblandning med örter,
sesam och syrlig sumak. Sumak är ett
vackert rött pulver på malda torkade bär.

Foto: Instagram

S:t Jakobs Stenugnsbageri

Vi inspireras av
våra kunder:
The Steam Hotel

Hett i Västerås: The Steam Hotel
Det hundraåriga ångkraftverket vid Mälaren i Västerås har förvandlats
till The Steam Hotel – ett 18-våningar högt lifestylehotell i industri
romantisk stil. Köksmästare och huvudansvarig för hotellets restauranger
är Niclas Wahlström. Här används eld, kol och ånga som inslag i
matlagningen.
Ånga är ett genomgående tema på
livsstilshotellet. En ångpanna har blivit till
bar, två andra används till att driva spisarna
i köken, medan några av de gamla ångturbinerna driver hotellets ångspa.
– Vi har tagit vara på och återanvänt så
mycket det bara gått av det nedlagda
ångkraftverket och använt vår kreativitet till
att hitta nya funktioner för gamla pannor
och instrument, säger Henric Jacobsson.
Han är food & beverage manager för
hotellets tre restauranger. Henric har jobbat
på flera stjärnkrogar i Europa och senast
kommer han från Hotel Pigalle i Göteborg.
– Steams restauranger och barer ska vara
en anledning i sig själv till att resa hit och
bo här. Mat och dryck som en del i den
totala upplevelsen är något jag verkligen
brinner för, säger Henric Jacobsson.
Köksmästare och executive chef är
Niclas Wahlström, kock och kokboksförfat-

tare. Senast kommer han från Saluhallen
Slakteriet i Västerås där han varit gastronomisk ledare och drivit matstudion Säsong.
På bottenvåningen ligger The Chamberlin Grill och välkomnar med en stor öppen
brasa och ett livligt kök som växer ut i
restaurangen. Här används eld, kol och
ånga som inslag i matlagningen.
– Vi vill bevara känslan från ångkraftverket genom att använda ånga i vår matlagning. Det som ångas blir framförallt mycket
grönsaker och fisk, säger Niclas Wahlström
till White Guide.
På sjunde våningen ligger Voltage
Lounge – Pan Asian Raw Bar med det
bästa från det asiatiska köket. Högst upp i
byggnaden ligger Locavore där gästerna
dinerar i en lummig pergola eller hänger i
den stora baren med en vacker utsikt över
Mälaren.
– Locavore har en liten annan ton i

matlagningen, här serverar vi mellanrätter
och delar upp menyn i kalla, varma eller
söta rätter. Det är gästernas val om man vill
dela på flera eller plocka ihop sin egen
meny.
– Vi använder mycket grönsaker och
lagar mat på det vi hittar i Västmanland.
Men det finns en internationell prägel på
restaurangen, vi låser inte fast oss i ett
nordiskt koncept utan hämtar inspiration
från hela världen, säger Henric.

The Steam Hotel ägs av Ess Group.
I Göteborg driver Ess Group bland annat
Hotell Pigalle och Hotel Bellora samt är
partners i flera restauranger. Ess Group
driver även Hotel Mäster Johan i Malmö
samt Ystad Saltsjöbad, Falkenberg
Strandbad och Villa Strandvägen.

På bottenvåningen ligger
The Chamberlin Grill.

En industriromantisk
stil präglar hotellet.
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Vi inspireras av
våra kunder:
Fotografiska

”Att bli uppmärksammad
för detta arbete gör oss
som team på Fotografiska
verkligt lyckliga.”
Paul Svensson

På Plant-Forward
Global 50-listan
Fotografiskas restaurang och kreativa
chef Paul Svensson finns med på
Plant-Forward Global 50, listan över
inflytelserika kockar och restauranger
som verkar för en mer hållbar
bransch.
Culinary Institute of America och EAT

Foundation lyfter med Plant-Forward Global
50-listan fram kockar och restauranger som är
värda att uppmärksammas för sina hållbara och
växtbaserade menyer. En av de femtio är
Fotografiskas kreativa chef Paul Svensson.
– Vi är mycket stolta och exalterade över att
vara med på denna viktiga lista som lyfter fram
hur gott hållbarhet är, både vad det gäller
smaker och att göra nytta, säger Paul Svensson.
– Äntligen är det viktiga vad och varför vi
gör något, istället för vem som gör det. Vårt
viktigaste mål är att ändra attityder och utifrån
den kunskap vi har idag visa människor hur
gott hållbarhet smakar, säger Paul. För oss
handlar det aldrig om måsten, bara om lust och
att genom denna lista bli uppmärksammad för
detta arbete gör oss som team på Fotografiska
verkligt lyckliga.
Alltfler kockar världen över arbetar för att
integrera hälsa, hållbarhet och matsäkerhet i en
utvidgad vision vad gäller gästbemötande,
samhällsansvar och affärsframgångar. Fotografiskas Paul Svensson är utvald för sina
betydelsefulla och nyskapande insatser för att
utveckla menyer och restaurangkoncept i
riktning mot växtbaserad mat.
EAT Foundation och Culinary Institute of
America lyfter fram Pauls ledarskap när det
gäller att främja ”plant-forward”-koncept som
gynnar både människan och jorden och för att
ständigt bidra med inspiration till förändring.

Hela listan hittar du på: plantforward50.com.

“I’m excited to see the plant-forward
movement spreading across the globe.”
Dr. Gunhild A. Stordalen, grundare av och ordförande
för EAT Foundation
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inspiration Hållbarhet

”Viktigt att vara med och påverka”
Hållbart företagande handlar om att spara på egna resurser och minska
negativ miljöpåverkan. Men det handlar också om att skapa mervärden för
dig som kund. Det du köper av Martin & Servera är producerat med
omsorg om människor, djur och natur.

– Det gäller att jobba aktivt varje dag i stort som smått, ha
klara regler för vad som gäller och vilka mål vi vill uppnå,
säger AnnaLena Norrman, direktör Hållbar Utveckling och
Kvalitet, Martin & Servera. Det är viktigt att vara med och
påverka.
Martin & Servera införde redan 2008 en uppförandekod,
som uppdateras kontinuerligt. Den är grunden för alla
leverantörssamarbeten och undertecknas av båda parter när
samarbetet inleds.
Uppförandekoden omfattar bland annat krav på arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljöarbete, djuromsorg och
arbete mot antibiotikaresistens.
– Varför är vårt hållbarhetsarbete bra för våra kunder?
Listan kan bli hur lång som helst. Det kan vara att man lätt
hittar de KRAV-märkta varor som behövs. Det kan också
handla om tryggheten i att vi har policies för användning
av antibiotika och soja, säger AnnaLena Norrman.
Sojaproduktion skapar utsläpp av växthusgaser och
skövling av regnskog, men bidrar också med ekonomisk
tillväxt i de producerande länderna, till exempel i Sydamerika. Martin & Servera har därför en sojapolicy och gör köp
av sojacertifikat för att kompensera den volym soja (gäller
framför allt fodersoja) som används i produktionen av
Martin & Serveras egna märkesvaror.
Världsnaturfonden (WWF) gjorde under 2016 en
undersökning om andelen hållbart producerad soja bland
livsmedelsföretagen i Europa. Martin & Serveras arbete
kring hållbart producerad soja lyftes fram som föregångare
i undersökningen.
– Vi är mycket glada över att WWF uppmärksammade
vårt arbete, säger AnnaLena. Vi är också medlemmar av
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Roundtable on Responsible Soy Production, som arbetar
för en långsiktigt hållbar sojaproduktion. Och vi deltar i
den svenska livsmedelsbranschens frivilliga överenskommelse: Sojadialogen.
Antibiotika i djuromsorgen är en brännande aktuell fråga.

Martin & Servera har en policy för en ansvarsfull användning av antibiotika. Den innebär i korthet att leverantörerna inte ska använda antibiotika i tillväxtbefrämjande
syfte utan enbart när djuret är sjukt och efter ordination av
veterinär. Det ska också finnas en plan för förebyggande
djurhälsovård.
Ur ett svenskt perspektiv kan det låta som en självklarhet,
men då ska man komma ihåg att Sverige var först i världen
med att förbjuda antibiotika som tillväxtfrämjare redan 1986.

Martin & Servera jobbar aktivt med
hållbarhetsfrågor enligt fem fokusområden:
• Resurseffektiv egen verksamhet
• Hållbart erbjudande till kunder
• Kvalitet & matsäkerhet
• Hållbar produktion
• God arbetsgivare
Läs mer om hållbarhetsarbetet på marinservera.se
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Martin & Serveras
arbete kring hållbart producerad
soja lyftes fram som
föregångare i WWF:s
undersökning om
andelen hållbart
producerad soja bland
livsmedelsföretagen i
Europa.

”Sojaproduktion skapar utsläpp
av växthusgaser och skövling
av regnskog, men bidrar också
med ekonomisk tillväxt i de
producerande länderna.”

AnnaLena Norrman, direktör
Hållbar Utveckling och Kvalitet,
Martin & Servera
Martin & Serveras
antibiotikapolicy
innebär i korthet
att leverantörerna
inte ska använda
antibiotika i
tillväxtbefrämjande
syfte utan enbart
när djuret är sjukt
och efter ordination
av veterinär.

EU fattade sitt beslut först 20 år senare, men fortfarande
har många medlemsstater mycket hög användning av
antibiotika. USA och Sydamerika har ingen restriktion alls.
Anledningen till att man använder antibiotika som förebyggande eller ”tillväxtfrämjare” är att det är billigare än att
arbeta med förebyggande djurhälsovård. Det handlar i
grunden om ett helt annat synsätt på djurhälsa, som kan ta
tid att förändra i praktiken.
– Det finns slakterier utanför Sverige som inte alls förstår
frågan och inte ser som sitt ansvar att ta reda på hur deras
uppfödare medicinerar sina djur. Men vi backar inte utan tar
den här typen av diskussioner med dem för att vi ska kunna
komma vidare i samarbetet, säger AnnaLena Norrman.
Genom dialog kan vi påverka och bidra till förändring.
Restauranggästerna har blivit allt mer medvetna om miljön
och vikten av att agera hållbart. Många restauranger och
kedjor driver också eget hållbarhetsarbete.
– Martin & Serveras hållbarhetsarbete gör det enklare för
våra kunder att ta medvetna beslut. Och det blir lättare för
dem att visa gästerna att de jobbar hållbart, vilket är en
konkurrensfördel för restaurangen, säger AnnaLena.

Martin & Serveras hållbarhetsarbete gör det
enklare för dig som kund att ta medvetna beslut.
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Vi inspireras av
våra kunder:
Spis Mat & Dryck

SPIS
Mat & Dryck
Mitt i centrala Kiruna i Lappland ligger Spis Mat & Dryck. Ett helhetskoncept
med restaurang, deli, bageri och hotell. Restaurangen är ett stammisställe för
Kirunaborna, med lokala råvaror och internationellt kök. Här finns även Kirunas
enda färskfisk-disk och restaurangen har egen shiitakesvampodling i gruvan.
Text Kristina Risberg Foto Rebecca Lundh
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Präglad av orten

Man skulle kunna påstå att Spis sticker ut för
allt som krogen inte är. Här finns inga ljusa
naturmaterial eller renhudar och några
traditionella rätter syns inte på menyn. Istället
är det ortens tunga industri som fått sätta

Foto: Milena Grandi

En del kommer till Kiruna för att jobba med
biltester längre norrut, andra för att uppleva
naturen och midnattssolen. I Kiruna möts folk
från hela världen. Men Spis vill, i första hand,
vara Kirunabornas egen restaurang.
– Vår strategi är att alltid finnas till för de
som bor här året om. Om de är nöjda
rekommenderar de oss till besökarna, säger
Johan Lans, som äger Spis tillsammans med
Johan Stålnacke.
Spis har därför öppet alla dagar i veckan
från klockan 06.00 till 23.00. Här kan man äta
både frukost, lunch och middag. I anslutning
till restaurangen finns dessutom en välsorterad
deli och eget bageri. I Köttskåpet hängs kött i
minst 30 dagar för att uppnå mognad och
mörhet.
– Vi serverar vårt hängmörade kött i
restaurangen. Vi styckar också på beställning
och kunderna kan handla färdigstyckat från
Köttskåpet.
Strategin att alltid finnas där verkar fungera.
Johan Lans och Johan Stålnacke har tilldelats
utmärkelser som Årets Företagare i Kiruna
och även varit nominerade till Årets Hjärtekrog av White Guide.

”Om vi har carpaccio på
menyn så är köttet från trakten,
vi kanske gör den med älgfilé.
Som alternativ till chili väljer vi
pepparrot och tar till exempel
vinäger istället för citron.”
Johan Lans

Årets Hjärtekrog 2016
”Här skapas mat som lämnar
minnen efter sig och inspirationen till menyerna kommer
ofta från de förfäder som levt
och verkat här i många
generationer.”
White Guide

tonen och gett krogen en inramning av stål
och betong. Menyn är internationell med
blandade råvaror.
– Vi vill inte att de lokala specialiteterna ska
begränsa oss, säger Johan. Vi lagar den mat vi
vill på de råvaror vi tycker håller högst
kvalitet. Men vi tänker alltid på var vi befinner
oss och var vi kommer ifrån.
– Om vi har carpaccio på menyn så är köttet
från trakten, vi kanske gör den med älgfilé.
Som alternativ till chili väljer vi pepparrot och
tar till exempel vinäger istället för citron.
En lokal råvara är shiitakesvampen som
Johan odlar själv i en nedlagd del av
LKAB-gruvan. Genom att pickla den får den
en nordisk smak och blir ett utmärkt tillbehör
till exempelvis gös.
– För oss som lever mitt i allt detta kan det
ibland vara skönt att prova på mat utifrån
världen också, så vi lagar även asiatisk mat, vi
använder också råvaror från Medelhavet och
vi skräddarsyr fester med många olika teman.
– Man ska aldrig tröttna på att gå hit, säger
Johan. Oavsett när man kommer ska det
finnas något nytt på menyn eller i delin, till
exempel en fredagspåse så att man själv kan
svänga ihop en prisvärd trerättersmeny hemma.
Ibland bjuds det på upplevelser som när
Olle på Sjöboden kommer och öppnar ostron
en kväll.
– Vi tänker alltid på kundens upplevelse
men även på hur vi säljer mer och utnyttjar
våra resurser.

»
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Spis tar till exempel upp beställningar på
fisk från delin i förväg. På så vis undviker
man svinn och kunden får alltid färsk fisk.
Charkuteribrickan är uppskattad av
gästerna och inkomstbringande för
krögarna. Den ger goda marginaler och
försäljning av vin till. Brödet bakas nattetid
i det egna bageriet ute på flygplatsen, vilket
innebär att lokalerna utnyttjas dygnet runt.
Samma kök fungerar även som beredningskök för catering.
Numera är Spis inte bara en restaurang
28 Läs mer på martinservera.se

utan ett helhetskoncept för mat och dryck.
Det som började med en restaurang på
Kiruna flygplats har blivit ytterligare en
restaurang, bageri, catering, svampodling,
deli och nu även ett hotell samt – inom kort
– konferensutrymmen.
När Johan och Johan blev tillfrågade om
de var intresserade att ta över hotellet var
svaret givet eftersom det ligger i anslutning
till restaurangen. Efter att ha genomgått en
helrenovering är nu hotellet en del av
helhetskonceptet Spis.

”För oss som lever mitt i allt
detta kan det ibland vara
skönt att prova på mat
utifrån världen också, så vi
lagar även asiatisk mat,
vi använder också råvaror
från Medelhavet och vi
skräddarsyr fester med
många olika teman.”

Vi är många som bryr oss om
dina varor och leveranser.
Möt Anna Dahlqvist på Diskteknik!

Vi på

– Jag sökte mig till det här företaget på grund av mitt
stora engagemang för miljöfrågor, säger Anna Dahlqvist,
affärsområdeschef på Diskteknik. Mitt jobb handlar om
att skapa hållbarhet; både vad gäller städekonomi,
kemikalieanvändning, kvalitet och arbetsmiljö.

Anna Dahlqvist,
affärsområdeschef,
Diskteknik

Diskteknik

Hygien & städteknik för proffs
Diskteknik, som är ett av Martin

& Serveras dotterbolag, hjälper
restauranger, hotell och många
andra att jobba smart, lönsamt
och hållbart med städ, disk och
tvätt. Här jobbar sextio säljare,
som alla är specialister.
– Vi hjälper våra kunder att
minska sina utgifter för städning
och underhåll, säger Anna. Med
över 6 000 kunder över hela
landet har vi en djup expertkunskap kring detta och proffsprodukter som vi erbjuder våra
kunder, till exempel restauranger
och hotell.
– Vi går igenom utrymme för
utrymme tillsammans med
restaurangen och erbjuder smarta
lösningar för varje område. Vi
säkrar toaletterna, matsalen, baren
och entrén. Det är lätt att bli
hemmablind, vi ser på ytorna
utifrån gästens perspektiv.
Diskteknik hjälper till med att
bestämma städmaterial och
arbetsredskap och ser till att
förråden fylls på med de överenskomna produkterna.
– Till små restauranger, som
inte har så stora förråd, levererar
vi produkter varje vecka, medan
det till större kursgårdar kan

räcka med leverans en gång per
månad.
Ibland träffar specialister från
Diskteknik restaurangägare och
krögare redan i planeringsstadiet
inför en ny restaurang, ett café
eller en bar. Då går man tillsammans igenom förutsättningarna
för olika materialval – både för
gästytor, som till exempel matsal
och entré, och andra ytor som
kök och toaletter.
– Att äta gott ska vara en
upplevelse, därför är restaurangens inredning så viktig, säger
Anna. Om materialen och ytorna
är svårstädade kan underhållet bli
både tidsödande och kostsamt.
– Det kan till exempel bli
svårborttagna fläckar på det fina
trägolvet vid baren. Där hade det
kanske varit smartare med ett
plastgolv med träkänsla. Och
sammet i soffan är vackert, men
mycket svårt att hålla rent.
– Vi jobbar med städ-, disk och
tvättekonomi. Alla besparingar
du gör genom att städa smart i
din restaurang eller på ditt café
blir pengar och tid över som kan
användas på bättre sätt i verksamheten.

Färre produkter, smarta arbetsmetoder och korrekta doseringar
är Annas tips för bästa städresultat.
– Det finns till exempel
städmaskiner även för små ytor,
vilket gör jobbet enklare och
resultatet bättre, säger Anna.
– Kemikalier är bara en liten
del av städresan, men det är
självklart bra att välja miljömärkt
så långt det är möjligt och det är
alltid viktigt att inte överdosera
och använda rätt produkt.
Diskteknik erbjuder ett stort
sortiment av miljömärkta
produkter.
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Höstens dryckestrender
Det finns tre starka övergripande dryckestrender i Europa:
Ekologiskt, småskalighet och hållbarhet.
Den första trenden är det stora intresset

för ekologiska viner. Här har vi i Sverige
varit lite av trendsetters eftersom vi tidigt
började efterfråga ekologiska viner. Den
andra trenden handlar om lokala drycker
och småskalighet, vi ser allt fler mindre

odlingar med begränsad produktion.
Skördar och årgångar att längta efter och
köpa in i tid. Den tredje trenden är att allt
fler odlare jobbar långsiktigt med hållbarhet i fokus – i allt från bevattning till skörd
– och månar om schyssta villkor.

EKOLOGISKA
FRANSKA VINER

På den alkoholfria listan toppar alkoholfritt öl och ekologiska drycker, gärna med
lågt sockerinnehåll. Muster, lemonader och
hantverksmässigt tillverkad läsk är också
något som vi kommer se mer av den
närmaste framtiden.

Fleurette Sauvignon blanc
Frankrike, Bordeaux

Härlig doft med toner av citrus och
inslag av päron och vita blommor.
Balanserad smak med inslag av kalk,
nashipäron och havtorn. Serveras kyld
till fisk- och skaldjursrätter eller till ost
och dessert.
Art. nr. 790121

Martin & Serveras utbud
av ekologiska viner växer
hela tiden. Fleurette Bio är
resultatet av ett lyckat
partnerskap mellan
producenten Yvon Mau
och ett urval lokala
vinodlare i Bordeaux.

Fleurette Merlot cabernet
Frankrike, Bordeaux

Intensiv doft med toner av mogen
röd frukt och svartpeppar. Fyllig
och balanserad smak med inslag av
plommon, höstfrukter och kryddor.
Servera till kallt eller grillat kött,
pasta eller ost.
Art. nr. 788505

Alkoholfritt: Ginger beer

Vuxenläsk, törstsläckare och drinkmix.
Ginger beer är en kolsyrad, söt och
läskande dryck smaksatt med frisk
ingefära. Fentimans Ginger Beer är en
hantverksmässigt bryggd dryck.
Företagets recept på ginger beer
är mer än hundra år gammalt
och varsamt moderniserat.
KLASSIKER!
Fentimans Ginger beer

Gjord på fermenterad ingefära och
kryddad med spansk peppar, citron,
veronika, enbär och ”torrhumlad”
med ännu mer ingefära.
Art. nr. 461632
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• Ekologiska viner som känns
stilrena och är av bra kvalitet.
EKOLOGISKT
Ännu fler nyheter!

SVENSKT

Whisky, gin, punsch,
vodka & aquavit
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Fler dryckestrender:
• Olika ölvarianter med gedigen
hantverkskänsla från mindre
bryggerier.

Öl, vin och moussera

MIXERS

nde

Fever-Tree Tonic
och
andra mixers

LÄSK & MUST

Bubblande och
fruktiga

4 000
drycker

Det finns över 4 000 drycker i Martin
& Serveras sortiment. Ladda ner våra
dryckessortimentsbroschyrer från
martinservera.se och se hela
sortimentet i e-handeln!

• Premiumgin fortsätter att öka,
speciellt om den får skjuts av
en skicklig bartender och en
gnutta storytelling.

inspiration Dryckestrender

Svenskt i glasen
HERNÖ GIN

Svenska nytänkare presenterar
goda drycker på löpande band.
Här är några exempel på regionala
drycker som passar bra på höstens
dryckesmenyer.

Jon Hillgren grundade Hernö
Gin 2011. Destilleriet ligger i
den vackra byn Dala, strax
utanför Härnösand. Hernö
Gin är ett av Europas mest
prisbelönta gin de senaste
åren, med fler än 25 internationella master- och guldmedaljer.
Hernö Blackcurrant

Alkoholhalt: 28 %
Kraftfull smak av svarta vinbär
och sötma med lätta toner från de
gröna bladen. Finishen dröjer sig
kvar, torrt och syrligt som följs av
nötighet.
Art. nr. 601302

BOX DESTILLERI

S:t Eriks Session Ipa

Alkoholhalt: 3,5%
Låg alkoholhalt och stor smak.
Fyllig maltprofil, med aromatisk humle och tydligare beska.
Doft och smak med tropisk
fruktighet, inslag av mango,
röda äpplen och passionsfrukt
samt friska citrustoner.
Art. nr. 565127

S:T ERIKS BRYGGERI

Prestigemärket S:t Eriks, med anor
från 1859, bryggs i S:t Eriks Bryggeri,
Arlandastad. Head Brewer är Jessica
Heidrich, fyrfaldig svensk mästare i
ölbryggning. S:t Eriks är ett av
Sveriges ledande mikrobryggerier
med ett brett spektrum av
ölstilar av mycket hög kvalitet.

RÅÅ BRYGGERI

RÅÅ Bryggeri är ett av Sveriges största ekologiska bryggerier.
Här brygger ägaren Nicolai Gyllström, tillsammans med sina
kollegor, traditionell öl i modern tappning.
– Vi fokuserar på att brygga öl av ekologiska råvaror och vårt
hjärta ligger i den europeiska öltraditionen men med influenser
från den moderna ölvärlden. En RÅÅ öl ska vara en öl
med smaker som många kan känna igen sig i,
säger Nicolai.

Ekologiskt

öl

2004 grundade Mats och Per de
Vahl Box Destilleri i det gamla
kraftverket i norrländska Box. Idén
till produktionen föddes under en
resa till Skottland då de besökte
flera whiskydestillerier.
Box Dálvve

Alkoholhalt: 46 %
Smaken är ungdomlig, kraftfull och
frisk med inslag av acaciahonung,
vinteräpplen, torv och malt. Lång
eftersmak av mogen frukt och rökighet.
Art. nr. 788802

Råå Halfway to Bombay,
ekologiskt

Kryddig smak och med inslag av
torkad frukt, kanel och ljus sirap.
Alkoholhalt: 5,50%
Art. nr. 790212
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HÅLLBART FISKE

R OYA L G R E E N L A N D
OCH HÅLLBARHET
Vi sätter hållbart fiske
på menyn
Hos Royal Greenland är hållbart fiske ett nyckelord. Därför
erbjuder vi ett stort urval av MSC-märkta kvalitetsprodukter från Nordatlanten. Men MSC-certifieringen är bara en
del av vår strategi för hållbar utveckling. Vi arbetar kontinuerligt för att bli ännu bättre på många olika områden.
En stor delikatess – nu med MSC-certifiering
Den grönländska hälleflundran har kritvitt kött och är i stort sett benfri.
Den anses vara en delikatess och kan ätas på en mängd olika sätt.
I slutet av maj 2017 blev fisket utomskärs efter hälleflundra på Västra
Grönland MSC-certifierat som ett hållbart och välförvaltat fiske. MSC
har kommit fram till att beståndet av utomskärs hälleflundra är sunt
och stabilt.
Under hösten 2017 gläder vi oss därför åt att kunna presentera ett sortiment med MSC-certifierad hälleflundra. Vi kommer att kunna erbjuda
skinnfria filéer i storlek 200–400 gram. Runt juletid kommer sedan ett
sortiment av MSC-certifierad kall- och varmrökt hälleflundra. Håll utkik
efter det nya sortimentet hos din grossist!
I vårt sortiment av MSC-certifierade fisk och skaldjur hittar du bland
annat också stora, smakrika räkor, torsk och utsökt grönländsk stenbitsrom.

Hög utnyttjandegrad – en miljöfördel
MSC-certifiering är ett sätt att avspegla hållbarhet, men hos Royal
Greenland gör vi även andra saker för att värna om miljön. Ett exempel
är att vi ständigt arbetar med att ta tillvara så mycket som möjligt av
de fisk och skaldjur vi fångar.
Från hälleflundran utnyttjar vi cirka 90 procent av fisken, eftersom
det bara är skinn och ben som slängs, och på vår fabrik i Ilulissat på
Grönland används räkskalen för att tillverka räkmjöl. Det som tidigare
räknades som en avfallsprodukt, som i många fall avyttrades, används
nu i stället för att tillverka en livsmedelsprodukt.
Läs mer om Royal Greenland och våra satsningar för hållbart fiske på
http://www.royalgreenland.com/sv/

Royal Greenland

FIT FOR
FOODSERVICE
&
GASTRO

Vi inspireras av
våra kunder:
PM & Vänner

PM & Vänner tilldelas
GRAND AWARD av Wine Spectator
PM & Vänner i Växjö belönas 2017 med Grand Award av Wine Spectator
som den första och enda restaurangen i Sverige. Chefssommelier Rubén
Sanz Ramiro är stolt och glad över utmärkelsen.
Utmärkelsen Grand Award betecknas

med ”Tre Glas”, vilket motsvarar Guide
Michelins tre stjärnor, och ses som att
restaurangen är värd en egen resa. Priset
delas ut i oktober vid The Grand Award
Gala i New York, då bland annat
chefssommelier Rubén Sanz Ramiro finns
på plats för att ta emot utmärkelsen.
– Vi är alla så glada för den här utmärkelsen och det här erkännandet, säger
Rubén Sanz Ramiro, chefssommelier på
PM & Vänner i Växjö sedan 2013. Det här
är ett pris som verkligen sätter fokus på
den extraordinära resa som PM & Vänner
startade för 25 år sedan, med målet att bli
en gastronomisk destination där vinerbjudandet har lika stor och viktig del som
maten.
– Sedan starten har PM & Vänners
ägare Per Bengtsson och Monica Carlsson
engagerat sig för att skapa en av världens
bästa vinrestauranger. Utmärkelsen Grand
Award är ett erkännande om att vi nått
ända fram, säger Rubén.

Priset placerar PM & Vänner mitt i en

liten utvald grupp av restauranger, alla
belägna på olika ställen runt om i världen.
– Utmärkelsen är ansedd som den finaste
i branschen och är världsomspännande.
Det är bara 89 restauranger i världen som
har fått den här hyllningen, av över 3 500
som finns omnämnda i the Wine Awards
Program. Det är verkligen härligt!
Det gamla bankvalvet, Vinarkivet på PM
& Vänner, är en imponerande upplevelse
med sina cirka 19 000 viner. Här står de
flyttbara hyllorna på räls, rad efter rad,
fyllda med unika flaskor. Vinmenyn
omfattar cirka 4 200 viner. Här finns allt
från halvflaskor till ett digert urval
magnum, dubbelmagnum och ännu större
exemplar i alla skepnader från ungdomlig
och kraftfull spänst till stilfullt åldrad
patina.
– Jag är oerhört stolt över priset, säger
Rubén Sanz Ramiro och påpekar att han
är en del av ett fantastiskt team på
PM & Vänner och delar äran med sina
kollegor, bland annat Andreas Larsson,
Fredrik Lundberg och Fredrik Horn.

Rubén Sanz Ramiro är född och uppvuxen
i spanska vinregionen Ribera del Duero.
Han utbildade sig inom hotell och
gastronomi i Barcelona och fortsatte sedan
vidare med studier i vin- och hotellkunskap i London. 2016 utsågs Rubén Sanz
Ramiro till Sommelierernas Sommelier
och PM & Vänner till Sommelierernas
Dryckesupplevelse på galan Svenska
Gastronomipriset.

Aktuell som kursledare
på GastroMerit
Rubén Sanz Ramiro är en av
kursledarna på GastroMerits
Sommelierutbildning; en
branschunik utbildning som ger
djup och bred kunskap om öl, vin,
starkvin och sprit. Varje kurstillfälle
varvar teoretiska föreläsningar
med dryckesprovningar och du lär
dig hur du bäst kombinerar mat
och dryck.
Läs mer på martinservera.se/
gastromerit.
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Vi inspireras av
Årets Kock:
Johan Backeus

Johan Backeus
är aktuell som
kursledare på
GastroMerit med
kursen Laga mat
med Årets Kock.
Läs mer på sidan 40.

Det svenska
mästerskapet i
professionell
matlagning,
Årets Kock,
har arrangerats
sedan 1983.
Martin & Servera
är stolt
samarbetspartner.

Årets Kock 2017:
Johan Backeus
Femte gången gillt – 2017 vann Johan Backeus äntligen titeln
som svensk mästare i professionell matlagning, Årets Kock.
Här berättar han om sin Årets Kock-resa, hur han får
inspiration och om framtidsplanerna.
Text Milena Grandi Foto Matilda Lindeblad
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Vi passade på att
låta årets mästare
i professionell
matlagning inspirera
med recept där
svenska äpplen är
huvudråvara.
Du hittar recepten
på martinservera.se

”Svenska äpplen passar utmärkt i matlagning,
desserter och bakverk. Varje äppelsort är unik
som smaksättare med en alldeles egen arom
och skilda smaker av sötma och syrlighet.”
Johan Backeus

Johan Backeus kommer från Sundsvall och har

arbetat som kock i 15 år på ställen som Gondolen,
Restaurang BAR och Restaurang Lux. Det är en
målmedveten man som vet vad han vill. Efter många
tävlingsomgångar för att vinna titeln Årets Kock gick
det äntligen vägen 2017.

Hur ser ditt liv ut nu sedan vinsten?

– Det är helt galet mycket med fotograferingar,
gästspel, intervjuer och att skriva recept. Det är ingen
rast och ro nu, utan det går i ett hela tiden. Jag visste att
det skulle bli mycket, men kanske inte så mycket som
det faktiskt är.
– Under tre år har jag arbetat heltid på restaurangen
Aveqia och där arbetar jag fortfarande, men nu bara 25
procent. Det är en fantastisk arbetsplats eftersom jag
kan komma och gå lite när det passar.
Hur kommer det sig att du sökte till Årets Kock så
många gånger?

– De första gångerna var det mest för att jag ville testa
och se hur jag låg till utvecklingsmässigt. När jag sedan
tog silver fick jag mersmak och då var det bara att köra
på. Jag blev fokuserad på att vinna när det var så nära.
Hade det inte blivit nu så hade jag ställt upp igen.
Hur tänker du kring din matlagning?

– Det får inte vara för tillkrånglat. Man ska se vad man
äter och det ska vara lätt att ta till sig. Att maten är
visuellt snygg är också viktigt, eftersom man lika

mycket äter med ögonen som med munnen. Jag gillar
enkel mat och vill inkludera lokala produkter från
områdena runt omkring mig. Det är viktigt för att vi
ska utvecklas och få fram bra råvaror. När man vet hur
mycket arbete som ligger bakom en råvara ökar också
respekten för den. Viktigast är trots allt att råvaran har
god smak och kvalitet, oavsett om den är ekologisk,
småskalig eller närproducerad.
Vinnaren av Årets Kock får göra en gastronomisk
studieresa – har du bestämt resmål?

– Jag har valt att undersöka Peru. Det ska bli jättespännande och jag hoppas att landet har massor av inspiration att ge. Resan är sju dagar och sedan är planen att
jag stannar ytterligare en vecka för att praktisera på en
restaurang. Jag har kollat upp några restauranger att
både äta på och praktisera hos.
Var får du inspiration från?

– Jag behöver en ledig dag för att fylla på med energi
och inspiration. Jag gillar att fiska, strosa runt i skogen
eller ta en löprunda. Kokböcker och tidningar är också
en bra inspirationskälla.
Vilka förebilder har du?

– Just nu är Henrik Norström och Sayan Isaksson mina
största förebilder. Jag gillar Henrik Norströms syn och
arbetssätt kring mat. Det är enkel och stilren mat där
man ser vad man äter och dessutom har han stor
respekt för råvarorna. Sayan Isaksson uppskattar jag för

»
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Fläskkotlett med kräm
på brynt smör och
Rubinolaäpple, grillad
sallad och krossad potatis.
Recepten hittar du på
martinservera.se.
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”Jag tror att trenden med att äta mindre kött
och mer grönsaker är här för att stanna och
att vi hittar nya, spännande recept på grönt.”
Johan Backeus

hans visuella uttryck, för att det är avskalat och mer
tekniskt utfört än många andra i vår bransch.
Vilka tror du att framtidens trender blir?

– Jag tror att trenden med att äta mindre kött och mer
grönsaker är här för att stanna och att vi hittar nya,
spännande recept på grönt. Sedan tror jag att vi hittar
sätt för att minimera matsvinn och att vi kommer
respektera råvarorna högre än idag.
Hur ser dina framtidsplaner ut?

– Planen är att flytta tillbaka till Sundsvall och öppna
något eget tillsammans med min fru Birgit. Jag ska
göra Årets Kock-året riktigt bra först med allt vad det
innebär. Det är inte bråttom, men dyker den perfekta
lokalen upp för restaurangen så slår jag till.
Hur ser planerna för restaurangen ut?

– Det ska vara en familjär, nordisk restaurang med
touch av Asien och andra delar av världen. Maten ska
vara sådan som man inte lagar hemma, vi ska erbjuda
det lilla extra med spännande smakkombinationer.
Det är viktigt att göra något som ingen annan gör i

Sundsvall. Vi ska prova oss fram och ibland är det ett
misslyckande som ger ett lyckat resultat i slutänden. Vi
gillar att fermentera och testa nya saker så det blir
mycket sådant. Sedan hoppas vi få till samarbeten med
lokala bönder och få ägg och kanske ännu fler råvaror
från mina föräldrars gård.
– Tanken är att erbjuda många små rätter och som
gästerna kan dela på. Det är något jag själv uppskattar.
Restaurangen ska vara liten med ungefär 50 platser och
jag ser gärna att det är ett öppet kök så att det blir
personligt. På så sätt står kocken i mitten och gästerna
runt om, nästan som i en bar. För kocken är det ett
trevligt sätt att komma nära gästerna och för gästerna
är det kul att vara delaktiga. Det är planerna just nu, vi
får se hur det kommer att te sig.
Vilka råvaror är typiska för dig?

– Fänkål, citron, fisk och skaldjur. Färg och form är
viktigt och likaså att maten ska vara lätt och fräsch.
Blir det fler tävlingar i framtiden?

– Inte det här året. I framtiden vill jag kanske vara med
i Bocuse d’Or.
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Fullspäckat höstprogram:

Massor av nyheter på GastroMerit

GastroMerit, Martin & Serveras
kursverksamhet, erbjuder ett fulladdat
kursprogram 2017–2018. Här presenterar
vi en handfull av nyheterna.
Boka din kurs eller föranmäl dig till
mat- och inspirationsresorna redan nu!
Välkommen!
Nyhet! Skreifiske i Nordnorge
Lär dig mer om en fantastisk råvara i en otrolig
miljö – följ med och fiska skrei utanför Norges
norra kust. Den stora ishavstorsken kommer hit
från ishavet under januari till maj för att leka.
Har vi tur kan du lyckas fånga en av de större
ishavstorskarna som väger över 30 kg!
Reslängd: 3 dagar, 2 övernattningar.
Preliminärt datum: februari/mars 2018

Exakt pris och program presenteras på martinservera.se/
gastromerit.

Nyhet! Gastronomins Tokyo
Följ med till Tokyo, den stad i världen med flest registrerade
restauranger! Här finns en härlig mix av moderna gastropubar,
klassiska izakayas, Michelinkrogar och snabbmat som verkligen
ligger i framkant. Du får besöka fiskmarknader, sushirestauranger
och coola krogar där du betjänas av maskiner.
Preliminärt datum: oktober 2018

Exakt pris och program presenteras på martinservera.se/gastromerit.

Nyhet! Laga mat med
Årets Kock 2017
Kursen ger dig ny inspiration kring fisk och
skaldjur, gröna rätter och konsten att
använda hela råvaran. Du får skapa snacks
och mellanrätter utifrån Johans tävlings
recept. Läs mer om kursledare Johan Backeus,
Årets Kock 2017, på sidan 34.
Kurstillfällen:
9/11, kl. 10.00–17.00, Malmö
17/11, kl. 09.00–16.00 Stockholm
23/11, kl. 10.00-17.00 Umeå
20/3 2018, kl. 09.00–16.00 Stockholm
21/3 2018, kl. 10.00–17.00 Göteborg
18/4 2018, kl. 10.00–17.00 Sundsvall
Kursavgift:
2 950 kr/deltagare (exkl moms)

Restaurangsektorn växer
Restaurangsektorn spås
växa dubbelt så snabbt
som dagligvaruhandeln
fram till år 2020. Sedan år
2000 har dagligvaruhandeln tappat andelar till de
privata restaurangerna.
Det ökade uteätandet till
följd av ökad urbanisering
och förändrad livsstil
gynnar restaurangerna.

Med en snabbt växande
restaurangsektor är det
bra att satsa på utbildning.
Med rätt utbildning ökar
förmågan att klara av det
ökande trycket från gäster
samtidigt som utbildning
ger kunskap i hur du kan
bli en attraktiv arbetsgivare som satsar på sin
personal.

Källa: DLF, Multichannel Consumer 2020.
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Cocktails och drinkar
”Vi diskuterar hur storytelling kan
bidra till ökad försäljning. Och vi
tittar på vilka trender som influerar
bartenders mest idag och framöver:
Ännu fler udda ingredienser,
knasigare sockerlag och fler
kreativa drinknamn!”
Björn Kjellberg, kursledare GastroMerit
Kurstillfällen:
18/10, kl. 09.00–16.00 Stockholm
22/3 2018, kl. 09.00–16.00 Stockholm
Kursavgift: 2 950 kr/deltagare (exkl moms)

Nyhet! Tredagarskurs:
Framgångsrikt ledarskap
Bli bättre på att engagera och inspirera dina
medarbetare, så att de presterar bättre! Du
utvecklar din förmåga att leda grupper och får
konkreta ledarskapsverktyg, vilket ger dig ökat
självförtroende i rollen som chef. Kursledare
Fia Westerberg är vd och ägare av Service
Academy Scandinavia, ett av Sveriges främsta
företag inom ledarskap och serviceutveckling.
Kurstillfällen:
29-30/11 2017, kl. 09.00 –16.00 Stockholm samt
23/1 2018, kl. 09.00 –16.00 Stockholm
Kursavgift: 9 550 kr/deltagare (exkl moms)

Nyhet! Vinresa till Champagne
Lär dig allt om processerna som förvandlar pinot noir,
pinot meunier och chardonnaydruvor till champagne.
Vi besöker vinodlingar och gör champagneprovningar. Du får en genuin utbildning i champagne
kunskap och vi besöker många franska restauranger i
området. Guide på resan är Totte Steneby, prisbelönt
sommelier, Portal i Stockholm.
Reslängd 4 dagar, 3 övernattningar.
Preliminärt datum: augusti/september 2018

GastroMerit firar
10-årsjubileum!
På martinservera.se/gastromerit
hittar du spännande erbjudanden
under hela 2018. Håll utkik!

Exakt pris och program presenteras på martinservera.se/gastromerit.
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Kulturarvet
Nordisk Råvara återinför svenska kulturarvsgrödor på platser där de
en gång växte. Alla grödor från Nordisk Råvara odlas på ett skonsamt sätt, i utvald jord, av odlare som bryr sig. Resultatet blir råvaror
av hög kvalitet, med fina näringsvärden – och de smakar fantastiskt.
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Exempel på produkter som säljs via
Martin & Servera:
Quinoa vit
Quinoa är näringsrikt och en av få växter som innehåller
protein av hög kvalitet. De smakrika små fröna är mycket
goda som bas i sallader blandat med färska örter.
Art. nr. 616417
Bondböna, Talia
Åkerböna, fababöna, bondböna är olika namn och varianter
av samma böna. Talia är en grön och mjäll bondböna med
stor söt smak. Mycket användbar i mängder av rätter.
Art. nr. 337857

Nordisk Råvara jobbar med inhemsk
baljväxtodling. Företaget drivs
av Gunnar Backman och Tomas
Erlandsson. Med hjälp av POM,
programmet för odlad mångfald, och grupper av innovativa
odlare, har de börjat odla svenska
baljväxter med hög kvalitet.

Grön delikatesslins
Den gröna delikatesslinsen härstammar från den franska
kommunen Le Puy-en-Velay i Loire där den kallas puylins.
Linsen har använts som en delikatess av framstående
restauranger i hela världen och uppskattas för sin fasta textur
och höga smak.
Art. nr. 616383
Bondböna, Greeny
Åkerböna, fababöna, bondböna är namn och varianter av
samma böna. Greeny är en smakrik bondbönda med en
något sträv textur. God att äta som den är eller i mängder av
rätter. Art. nr. 339036
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Kött från gårdar nära dig
Parallellt med den vegetariska trenden finns ett ökat intresse för svenskt kött
på menyn. Gärna premiumkött eller KRAV-märkt nöt-, lamm- och fläskkött från
gårdar runt om i Sverige. Martin & Servera har flera lokala köttproducenter
beroende på var i landet du har din restaurang. Flera av gårdarna samarbetar
med lokala slakterier för kortare transporter och ökad miljöhänsyn.

Väl marmorerat kött från
Martin & Servera Premium

Martin & Servera Premium erbjuder ett väl marmorerat svenskt kött från
nötdjur som kommer från gårdar i Västergötland med omnejd. Det svenska
köttet klassas som fyra på den femgradiga marmoreringsskalan. Det är en
småskalig produktion i samarbete med Skövde Slakteri.
– Köttet har en fantastisk smak, säger Björn Nilsson, sortiment- och
inköpschef på Martin & Servera. Vi erbjuder biff, entrecôte samt oxfilé och
högrev. När det gäller väl marmorerat kött är det en fördel att jobba direkt med
ett stort och kvalificerat slakteri som Skövde Slakteri. Tillsammans har vi koll
på att marmoreringsskalan följs och att det bara är de bästa bitarna.

Märket Kött från Sverige är en frivillig
ursprungsmärkning av kött och
charkuterier. Märket betyder att djuret
är fött, uppfött och slaktat i Sverige och
att varan är både förädlad och
förpackad i Sverige.
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KRAV-märkt nötkött från Närke Kött
Strax utanför Kumla ligger Närke Kött, som drivs av
Göran Björklund med kompanjoner. Närke Kött, som
grundades 2011, är ett KRAV-certifierat styckeri som
levererar lokalt kött av hög kvalitet. Till Närke slakteri,
som är delägare i Närke Kött, är det bara en mil. Korta
transporter, omsorg om djuren, närmare till kunden och
mindre miljöpåverkan är viktiga målsättningar. 80 procent
av alla djur kommer ifrån en radie på max 15 mil från
Närke slakteri.
– Närke Kött har en gedigen yrkeskunskap och våra
kunder uppskattar deras kvalitetsomsorg samt hållbarhetstänk. Från Närke Kött erbjuder vi ett stort sortiment,
säger Åke Johansson, affärsområdeschef färskvaror,
Martin & Servera.
– Förutom de klassiska styckdelarna så finns det även ett
stort utbud av KRAV-märkt nötkött från Närke Kött.

Smakrikt fläskkött från Prästgården Grevbäck
Grisarna på Prästgården Grevbäck ger ett garanterat smakrikt
fläskkött. De tillbringar hela sitt liv från födelse till slakt på gården.
Treraskorsningen mellan Yorkshire, Lantras och Duroc eller
Hampshire, även kallad Guldgris, ger ett saftigt och mört griskött.
Allt foder kommer från gården eller från producenter kring Hjo i
Västergötland. Grisarna föds och lever hela sina liv på samma ställe.
Anläggningen är modern, välventilerad och har väl tilltagna utrymmen
där suggorna kan vara lösgående i halm. Grisarna får en omsorgsfull
uppväxt med noga utvalt och närodlat foder samt kort, stressfri
transport till närliggande Skövde Slakteri.

Svenskt KRAV-märkt lammkött
från Gotland

Letar du efter regionala köttprodukter från Sverige? Vill du veta mer eller få
hjälp att hitta rätt, hör av dig till din säljare! Du kan även läsa mer om våra
regionala produkter på martinservera.se/regionalt.

Svenskt Butikskött är ett familjeägt företag och Sveriges
ledande producent när det gäller KRAV-märkta
lammprodukter. Det egna slakteriet på Gotland är
basen för slakt, styckning och förädling. Det ger
företaget kontroll över hela kedjan; inklusive kvalitet
och transporter. Det svenska lammköttet kommer
vanligtvis från djur som är mellan ett halvt till ett år
gamla. Idag finns det svenskt lammkött av hög kvalitet
under hela året.
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SKAPA ETT
LÖNSAMT JULBORD
Minimera svinnet och öka lönsamheten. Ledorden heter:
Förkalkylera, planera och efterkalkylera. Här är några tips
på hur du kan räkna hem julen.
Redan i slutet av augusti är det dags att
starta planering av julbordet. Buffékalkylen
från förra året ska kanske revideras.
Portionsstorlekar och uppläggningsfat ska
ses över. Andel vegetariskt kontra animaliskt
diskuteras. Personal ska anställas.
Ju fler rätter som serveras, desto mindre
äter gästerna av varje rätt. Men totalt sett är
portionerna större under julen. Därför är det
viktigt att göra olika kalkyler för jultallrik på
lunchen och julbord på kvällen. På kvällen
har de flesta gäster mer tid och äter därför
också mer.
Bra att fundera över är också vilken typ av
gäster som attraheras av ditt julerbjudande
och vad som ska göra ditt julbord unikt för
att de ska boka hos dig. Vilka kommer för
att äta ditt julbord? Är det mest barnfamiljer? Fler män än kvinnor? Män äter kanske
större portioner. Barnfamiljerna äter mer av
efterrätterna.
För att minimera svinnet är det smart att
lägga upp maten lite i taget på mindre
46 Läs mer på martinservera.se

serveringsfat, det ser också aptitligare ut.
Ur svinnsynpunkt är det bättre att gästerna
tar om, än att de tar för mycket första
gången. Gästen tar ofta mer om maten
serveras från stora fat. Med mindre serveringsfat håller du dessutom maten fräsch
och minskar svinnet.
Mindre serveringsfat kräver personal som
bevakar faten, håller dem fräscha, ser till att
de är välkylda och välfyllda. Men det kan
vara en bra investering istället för att
överproducera mat.
Av samma anledning är det bra att skiva
upp kött i tunna skivor och servera små
köttbullar.
Ekonomin kan också förbättras genom att
till exempel inte placera dyrare rätter i
början av julbordet.
De flesta restauranger serverar julbord i
mellan 3–5 veckor. Att stämma av kostnaderna efter cirka två veckors servering är
också ett tips. Då får man koll på om det går
som det var tänkt.

En normal bufféportion är cirka 500
gram per person. Under julen ökar
portionens storlek till mellan 700
och 900 gram. Portionen brukar
vara cirka 150 gram protein och
resten tillbehör. På julbordet ökar
detta till mellan 350 och 450 gram.
Ta hjälp av MOR Online: Statistik över
just julbordet är extra viktigt eftersom det
är en stor inkomstkälla för restaurangen.
Genom ekonomiprogrammet MOR Online,
som Martin & Servera erbjuder sina
kunder, är det enkelt att kalkylera fram hur
en maträtt bör prissättas för att ge den
lönsamhet som behövs. Du kan göra en
enkel kalkyl utifrån råvarukostnaden eller
en komplett kalkyl där de övriga kostnaderna räknas med, till exempel för personal
och förbrukningsvaror. Efterkalkylen är viktig.
Det ger dig siffror att jämföra med från år
till år.
Gå en kurs: GastroMerit erbjuder kurser
som hjälper dig att komma igång med
restaurangekonomi och kalkylering.
Läs mer på martinservera.se/gastromerit.
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Matcha öl och julsill

Här är en kort guide om hur du kan matcha öl och sill på
bästa sätt. Användbart vid alla julbord och julserveringar.

TT Original, KRAV, alkoholfri, 33 cl

KRAV-märkt lager bryggd på noggrant utvald
malt med varsamma mängder Tettnanger. Frisk
med aromatiska, fruktiga dofter och inslag av
bröd och citrus. Delikat, torr och brödig smak,
blommig ton och mild beska.
Passar bra till: Matjes, ansjovis.
Art. nr. 775544
Budvar, 50 cl, 5 %

Ett tjeckiskt öl med fräsch, maltig doft med inslag
av humlearomer, nyslaget gräs och svarta vinbärsblad. Den har en ren pilsnersmak med brödig ton
balanserad med frisk, blommig humlebeska och
en lång aromatisk efterbeska.
Passar bra till: Sardeller.
Art. nr. 726497
S:t Eriks APA, 33 cl, 5 %

Duvel, 33 cl, 8,5 %

Ljus ale från Belgien vars unika smak kommer
från jäst framodlad 1918. Elegant och smakrik
med bra beska och stor, frisk doft med inslag
av honung, äpplen och gröna ärtor.
Passar bra till: Inlagd sill.
Art. nr. 684415
Sigtuna Organic Ale, 33 cl, 4,5 %

Ekologisk pale ale bryggd på karamellmalt och
högaromatisk humle. Har en fruktig doft med
citrustoner och grapefrukt. Smaken har en
balanserad maltkropp med frisk citrusbeska.
Passar bra till: Julsill med nordiska smaker.
Art. nr. 760512

Lagunitas IPA, 33,5 cl, 6,2 %

Ale med aromatisk doft med inslag av grapefrukt,
granbarr, karamellmalt och kryddor. Smaken
domineras av humle med toner av granbarr
och citrus och en maltighet med viss sötma.
Eftersmaken är torr och balanserad med tydlig
humlebeska.
Passar bra till: Matjessill.
Art. nr. 667824
Weihenstaphaner Hefe Weissbier, 50 cl, 5,2 %

Tysk, ofiltrerad veteöl med mild, frisk doft med
inslag av nybakade bullar, bananmilkshake och
en aning kryddnejlika. Har låg beska och mjuk,
fyllig smak med frisk jästighet och aptitretande
eftersmak.
Passar bra till: Skärgårdssill, senapssill.
Art. nr. 774497

Ljus, bärnstensfärgad American Pale Ale,
bryggd med humlen Cascade. Har en aromatisk
citrusaktig doft med inslag av grapefrukt och
tallskog. Välbalanserad smak med komplex,
citrusaktig beska.
Passar bra till: Matjes.
Art. nr. 784819

SILL PÅ JULBORDET OCH JULTALLRIKEN

MSCmärkt!
5-minuters sill, bit, klar,
MSC-märkt, 2,2 kg,
kyld. Art. nr. 307413.

Om du arbetar smart med sillen och
tillbehören kan du skapa ett sillbord som
är både miljömässigt och ekonomiskt
hållbart. Att blanda dyrare råvara med
billigare, som grönsaker, är ett sätt. Att
tänka mindre är ett annat. Lägg och
servera i mindre bitar och i mindre kärl.
Då tar gästerna också mindre och du
slipper slänga mat. Krydda och smaksätt
din egen sill. Snabbt och enkelt får du en
inlagd sill precis som du vill att den ska
smaka. Recept finns på martinservera.se.
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inspiration vinjett

Norska kallvattenräkor –
ren smak från havet

I det rena, klara havet utanför Norge fiskar företaget
Cold Water Prawns of Norway norska kallvattensräkor.
Det kalla havet gör att räkorna växer sakta och det
ger dem en fast konsistens, frisk och god smak med en
hint av salt och en naturlig röd färg. Inte nog med att
uppväxtsvillkoren är optimala, norska kallvattenräkor
kommer också från hållbara fiskerier.

Norska kallvattenräkor passar i både kalla och
varma rätter med olika kryddor och smaker.

Martin & Servera vill aktivt bidra till levande
hav och sjöar och motverka utfiskning.
Därför har vi en fisk- och skaldjurspolicy
som prioriterar miljömärkta produkter. Vår
fisk- och skaldjurslista uppdateras också i
enlighet med de senaste forskningsrönen.
Läs mer på martinservera.se.
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Vissa räkor fiskas på grundare vatten, men
norska kallvattenräkor fiskas på djupt
vatten. Vanligtvis rör det sig om ett djup
mellan 500 till 800 meter, men räkorna
fiskas ockå på 1 300 meters djup. Temperaturen i havet ligger mellan 0 och 6 grader
och det kalla havet gör att räkorna växer
långsamt. Det bidrar till att ge räkorna en
karaktäristisk, frisk och god smak.
Fisket är utmanande: det är kallt och hårt.
Dåligt väder kan ofta göra det svårt. De
norska fiskarna jobbar hårt för att säkra och
garantera en hög kvalitet, de är stolta över
vad de gör och de har en unik kompetens.
Det är summan av naturliga förutsättningar med kallt, klart och rent hav, den
långsamma mognadsprocessen och
kompetensen hos de som fiskar och
producerar produkterna som bidrar till att
skilja de norska kallvattenräkorna från
andra räkor.
Kvalitet från fiske till tillagning

– Jag vill att mina kunder ska känna att de
får en av världens finaste produkter i sina
händer. Vi har stort fokus på att leverera

hög kvalitet genom hela processen, från det
att de norska kallvattenräkorna fiskas upp
ur havet till att räkorna är klara för
tillagning, säger Knut Helge Vestre på
Cold Water Prawns of Norway.
– Vi har producerat räkor i mer än 20 år
och för oss handlar det om färskhet, renhet
och kvalitet. Därför behöver vi också vara
säkra på att produkterna vi levererar är
hållbart hanterade och har god spårbarhet.
– Räkorna är certifierade efter standarderna MSC, KRAV och Friend of the Sea.
Vi har också utvecklat en egen certifiering;
Pure Gourmet. Detta för att sätta ännu
strängare krav på oss själva när det gäller
hållbar användning av resurserna.
Norska kallvattenräkor är mycket
a nvändbara och passar i både kalla och
varma rätter med olika kryddor och
smaker. De norska räkorna, som fiskas i
Berenshav, säljs frysta och med eller utan
skal. Två olika produkter, men räkorna har
samma goda uppväxtvillkor. Båda produkterna är producerade i Norge och kan
köpas året runt.

Jalla! Jalla!
Följ med på en kulinarisk upptäcktsresa till Mellanöstern!
Vi har valt ut nio färgsprakande, lättlagade och välsmakande
rätter som garanterat kommer att falla dina gäster i smaken.
Recepten från denna och ytterligare fem smakstarka delar
av världen, hittar du på ufs.com.

Hela vär
ld
mat på u ens
fs.com

Vi inspireras av
våra kunder:
Icehotel

Icehotel året runt
I snart 30 år har Icehotel skapats i takt med att Torne älv fryser till is och
sedan smälts ner igen lagom till våren. Nu öppnar en permanent del av
Icehotel som med hjälp av solenergi kommer att vara öppet året runt.
Även i restaurangen har isen en central betydelse.
Text Kristina Risberg Foto Milena Grandi
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En maträtt serverad på ett isblock från älven är en
hommage till älvens rörelse och det rena vattnet
som är så unikt för platsen.

Ishotellet i Jukkasjärvi känner många till.

Det har öppet hela vintersäsongen och
smälter undan med våren. Icehotel 365 är en
helt ny permanent del av upplevelsekonceptet.
– Icehotel är en anledning att göra en resa
till Jukkasjärvi men tidigare år bara under
vintern. Vi vill att man ska tycka att det är
värt att göra resan även på sommaren och
att Icehotel 365 ska vara en självklar del på
den utvalda resrutten, säger Yngve Bergqvist,
entreprenören bakom Icehotel.
– Varje år kommer det gäster från hela
världen som vill besöka oss även på
sommaren och hösten, detta är resultatet av
den efterfrågan. Dessutom visar forskning
att vintrarna kommer bli kortare i fram
tiden och vi vill skapa en produkt som är
hållbar ur ett klimatperspektiv.

”En hållbar upplevelse för gästerna”. Så

beskriver Yngve Bergqvist grundidén med
Icehotel 365. Temperaturen är omkring fem
minusgrader året om i den nya byggnaden
och den kylmaskin som ser till att den
permanenta delen av Icehotel hålls kallt
under sommaren drivs med energi från en
solcellsanläggning.

”Jag har gett mig den på att vi ska
få ut nya isprodukter i landet.”
Yngve Bergqvist

– Vi kommer att ta energi från solcellerna
för att driva kylmaskinerna under de varma
månaderna. Enligt våra beräkningar får vi
överskott redan från början, berättar Yngve.
Jukkasjärvi ligger 200 km norr om
Polcirkeln och under sommarhalvåret lyser
solen motsvarande 100 dagar i sträck.
Innerväggarna består av isblock, men för
att byggnaden ska kunna stå kvar hela året
är ytterväggarna i betong och därefter
täckta med en blandning av snö och is.
För att inomhusmiljön ska stanna på
minus fem grader året om har Icehotel tagit
vara på den naturliga kylan som finns i
tjälen fem meter ner i marken och borrat
ner stålrör som leder upp kylan.
Byggnaden är sedan väl isolerad för att
varken släppa ut kyla eller ta in värme,
ungefär som en termos.
En bit av Torne älv åt alla

I restaurangen har isen fått en ännu mer
central betydelse och från och med i år har
man även skapat isprodukter till försäljning.
När man sågat ut all is som går åt till
bygget av Icehotel används resten av isen
till att producera isblock, isbarer, glas,
tallrikar och mycket mer.

Självklart kommer all is från Torne älv.
Den naturliga isen var tidigare stoppad från
EU och fick inte användas som livsmedel.
Nu har genomgående laboratorietester visat
att isen är renare än renaste vatten och fått
klartecken att användas.
– Jag vill verkligen lansera nya isprodukter i Sverige, säger Yngve som är övertygad
om att det går att få is till en volymprodukt.
En hyllning till världens renaste vatten

En viktig del av upplevelsen på Icehotel är
måltiden. Restaurangen står för en fjärdedel
av omsättningen för Icehotel och är lika
noga genomtänkt som den övriga verksamheten.
Här ska gästerna bjudas på ett berikande
ögonblick. Det ansvaret ligger på Michelinskolade kökschefen Alexander Meier från
Schweiz och hans team. De bygger
Icehotels meny på lokala råvaror och
delikatesser som ren, älg, fjällröding och
åkerbär.
Att servera mat på is kräver en tanke så
att isen blir en del av middagsupplevelsen.
Alexander Meier utvecklar hela tiden nya
idéer och koncept som ska fungera med
isen som utgångspunkt.
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Nyheter!
Bra råvaror till bra priser är själva grundidén
med Martin & Serveras egna märkesvaror.
Vi är stolta över att presentera färdigskurna
sallader och fina detaljer av MSC-märkt
torsk och sej.

Färdigskurna
sallader
Letar du efter färdigskuren sallad i olika
varianter? I vårt sortiment hittar du
färdigsköljd och strimlad isbergssallad,
strimlad vitkål och flera andra sorters
sallader, året runt.
De färdigskurna salladerna kommer
från Martin & Serveras produktionsanläggning utanför Hässleholm.
– Tack vare den kommer vi närmare
odlingen och kan påverka inköp,
ledtider, kvalitet och urval, säger
Nicklas Schöön, affärsområdeschef för
frukt och grönt, Martin & Servera.
– Vi väljer råvarorna med omsorg och
ny produktionsmetod ger längre
hållbarhet och är ytterst skonsam mot
råvaran. Alla produkterna är färdigsköljda och färdigskurna, vilket
underlättar arbetet i köket.
Färdigskuren sallad, kyld:
• Praktiskt och gott.
• Ger tid över till andra sysslor.
• Minskar svinn i köken och har en
fast prisbild efter säsong,
med god hållbarhet.
• Ska förvaras kallt 2–6°.
Sallad family mix; isberg, rosé,
frissé, 1 kg. Art. nr. 123760
Strimlad isberg, 10 mm, 3 x 1 kg.
Art. nr. 125963
Strimlad vitkål, 3 mm, 6 x 1 kg.
Art. nr. 126011
Strimlad vitkål, 3 mm, 2,5 kg.
Art. nr. 123331
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Nyhet!
Torsk & sej
Oavsett om du jobbar i köket på en
förskola eller på krogen, har vi de fiskoch skaldjursprodukter du behöver.
Antalet miljöcertifierade fisk- och
skaldjursartiklar i vårt sortiment växer
också hela tiden. Martin & Servera är
stolta över att presentera de här fina
fisknyheterna: Sejfilé, sejrygg, torskfilé
och torskrygg. Självklart är de MSCmärkta.
Sej är ju som bekant en kusin till torsken.
Den är fast och fin och går att variera på
många olika sätt. Passar till grytor och
soppor och kan även grillas.
NYHET! Sejfilé, MSC, fryst, 125–250 g
Art. nr. 503276
NYHET! Sejrygg, MSC, fryst, 110–130 g
Art. nr. 503078

Torskryggen och torskfilén blir rätt
tillagade just så spröda och mjälla som
du vill ha dem. Servera med klassiska
smaker som pepparrot och kokt potatis
eller smörstekt med en vitvinsås.
Recepten med de här fina råvarorna kan
varieras i det oändliga.
NYHET! Torskfilé, MSC, fryst, 125–250 g
Art. nr. 503425
NYHET! Torskrygg, MSC, fryst, 110–130 g
Art. nr. 503359
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Avecvagnen: Klassisk merförsäljning
Erbjud en god avslutning efter middagen.
Låt gästerna välja avec eller digestif från en
välfylld avecvagn. Det ökar din försäljning
och skapar en helhetsupplevelse för gästen.
Carl Frosterud, General
Manager på nya Restaurant
Frantzén, Stockholm, tipsar om
hur avecvagnen blir en riktig
tillgång för restaurangen och
hur kunniga sommelierer kan
skapa både merförsäljning
och en w
 ow-upplevelse.

”Det gäller att vara
aktiv i matsalen.”

Varför är det viktigt att satsa på avecförsäljning?

– Jag är en spritnörd, men det är tyvärr lite bortglömt med
avec inom sommelieryrket. Det är merförsäljning för oss
på krogen och det är så lätt att sälja in något schysst och
exklusivt bara sommeliern har kunskap och mod. Det är
inte bara merförsäljning, utan också en merupplevelse för
gästen när de är i en fin miljö och en sommelier kommer
med en snygg avecvagn. Det blir en wow-upplevelse.
Vad har du för tips till de restauranger som vill sälja
mer avec?

– Det gäller att ha kunskaper om du ska satsa och sedan
jobba aktivt varje dag. För många kan det vara svårt att
hitta tid, men det är det värt.
– Framför allt är det viktigt att jobba aktivt med
sommelierer i matsalen. De behöver få tid och kunskap för
att sälja in avec till gästerna. Genom att ha utbildningar
där de lär sig mer än standardutbudet kan de sälja in
roligare, dyrare och mer spännande avec. Om gästen till
exempel vill ha ett glas cognac kan en sommelier med
kunskap erbjuda en dyrare flaska istället för att ta fram en
standardcognac. Om sommeliern kan berätta om producenten och storyn om innehållet så tycker gästen ofta att
det är värt att köpa. Sedan är det naturligtvis en kostnadsfråga med dyra spritflaskor och då behöver restaurangen
ha en långsiktig strategi för att ha koll på kostnaderna.
– Att fronta spritflaskorna på ett snyggt sätt, till exempel
på hyllor i restaurangen och på spritvagnar är också
effektivt. Avecvagnen ska fram och vara i matsalen och
alla gäster ska få frågan om avec, utan att det känns
påträngande. Vin till desserten eller ostbrickan och sprit
till kaffet är ofta sådant gästerna inte ber om, utan det
behöver aktivt säljas in. Det är egentligen bara att
sommeliererna tar sig mod att fråga – för de flesta
gästerna är positiva. Sedan är det klart!
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Kontakta din säljare på Martin & Servera
för tips och råd om avec-sortimentet.

Say hello to
little Friday!

Kona Brewing Co.

Kona Brewing Co. grundades år 1995 av far och son Cameron
Healy och Spoon Khalsa i Kona på Big Island beläget i ögruppen Hawaii i Stilla havet. De hade tröttnat på all importöl och
hade en dröm om att starta ett lokalt bryggeri som producerade
och levererade färsk öl till invånarna. Inte trodde de då att de
skulle leverera öl till Sverige på andra sidan jorden.
Ölen som Kona Brewing står bakom representerar en egen stil
- den är fräsch, frisk och har ofta en något lägre alkoholhalt än
sina liksinnade ölkompisar. Den passar bra till asiatiskt, sallader
men även till det amerikanska köket. Varumärket i sig står för
allt vad Hawaii och aloha är - easy going, laid back och att njuta
för stunden. Precis som livet ska vara!
Kona Brewing Co. har i år lanserat Hanalei IPA med guava,
apelsin och passionsfrukt som finns tillgänglig i
Martin&Serveras sortiment. I tillägg finns Big Wave Golden
Ale, Fire Rock Pale Ale och den moderna
Longboard Lager i sortimentet. Liquid Aloha!
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Martin & Servera AB
Box 1003, 121 23 Johanneshov

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

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

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

