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Vi inspireras av
Joel Åhlin, Klas Lindberg,
Herman Rasmuson, Desirée Jaks,
Edin Dzemat. Och många fler.

Det händer mycket spännande på den
svenska krogscenen just nu. Nya koncept
och nya krogar. Svenska producenter som
utvecklar råvaror med fantastisk kvalitet.
Och riktigt roligt är att det växer upp bra
restauranger även utanför citylägena.
Att allt fler restauranger etablerar sig utanför city är en
utveckling som märks i många svenska städer – och i många
andra länder. Krogen har blivit den naturliga mötesplatsen
för alla åldrar och för alla dagar i veckan. Du hittar vår artikel
om förortskrogarna utanför Stockholms city på sidan 44.

Vi på Martin & Servera är mycket stolta över vårt samarbete
med föreningen Exceptionell råvara. Några av Sveriges bästa
kockar möter några av Sveriges bästa bönder och resultatet
blir nya svenska råvaror av exceptionell kvalitet. Läs om det
senaste smakmötet på sidan 38.
Maten vi äter har stor påverkan på miljön, men maten vi inte
äter har ännu större betydelse. Därför är matsvinn en viktig
fråga för oss. Under hösten har vi startat ett samarbete med
appen Karma. Den är en smart digital lösning som hjälper dig
minska restaurangens svinn – och samtidigt öka din försäljning. Karma är verkligen ett bra exempel på en hållbar lösning
där vi tillsammans kan göra skillnad! Läs mer på sidan 34.
Vi ser fram emot ett spännande 2017 tillsammans med kunder
och leverantörer.
Trevlig läsning!
Kristina Ossmark marknadsdirektör, Martin & Servera

Inspireras av
svart mat.

Årets Kock
2017

Läs mer på
sidan 6.

Läs mer om
tävlingen på
sidan 12.
15 håll koll på

18 peking-anka

Några framtidslöften.

En svensk nyhet!

Exceptionella råvaror, läs mer på sidan 38.

20 mehmet gürs
Mångsidig matkultur.

26 baljväxter
Nordiska kultursorter.

Den svenska mat- och dryckesscenen är fylld av lysande stjärnor.
Vi på Martin & Servera inspireras av alla våra kunders och
leverantörers arbete för att skapa matglädje och ökad hållbarhet.

På martinservera.se hittar du mer inspiration!

Boka dina
kurser på
GastroMerit
redan nu!

30 gin & tonic
Trendig klassiker.

40 baktips
Kalle Bengtsson.

44 förortskrogar

Läs mer på
sidan 48.
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Foto: Madeleine Landley

Ostron-hype
De är billiga och goda. Över en halv miljon ostron
i veckan mumsar New York-borna i sig. Allt renare
vatten runt New York gör det enkelt att odla ostron.
I Sverige äter vi cirka 350 ton ostron per år, en
uppgång med över tusen procent på tio år. Det är mestadels
franska ostron, men det finns ett litet, växande bestånd utanför
Bohuslän. Massor av härliga variationer på skaldjur och
ostron var också en av trenderna som Årets Kock 2016, Jimmi
Eriksson, noterade under sin vinnarresa till Kalifornien.

Heta ostron. Lätt tillagade ostron, chili för
hetta och lite grädde för att avrunda smaken.
Av Jimmi Eriksson, Årets Kock 2016.

Sju

Veggie-centric
Vegetarisk är den nya amerikanska
comfort maten. Antalet sökningar
på Pinterest som innehöll ordet
”veggies” ökade med 336 procent
2016. Vegetariskt ”kött” är hett på menyerna.
Restaurang Ladybird i New York erbjuder till
exempel en vegetarisk charkuteribricka med
bland annat rökt morot och chorizo på betor.
I Kalifornien är ost gjord på cashewnötter en
stor hit. Smörkaffe är en annan trend: Nybryggt
kaffe med två matskedar osaltat smör, helst från
gräsätande kor, ska ge energi och göra dig pigg.

trender
Foto: Årets Kock

Leveransevolution
Uber Eats, Foodora och Wolt
erbjuder hemleverans av restaurangmat – per cykel eller bil. Ännu
så länge är drönarleveranser av
restaurangmat inte godkända i Sverige, men
Google har drönare som levererar burritos på
universitetområdet i Virgina Tech, 7-Eleven
har drönartransporter av mackor inom Reno,
Nevada, och även på Nya Zeeland kan du få
mat hemskickad med drönare.

Home dining
Allt fler bjuder in till sina privata
hem. Thomas Sjögren, Årets
Kock 2015, förvandlade under
december 2016 sin lägenhet i
centrala Stockholm till restaurang. Inbjudan till
bokningar gjordes via Facebook. Lisa Lönner
Pulkinen, känd som Husmor Lisa, har länge
jobbat med fine home dining i sitt hem på Resarö
i Stockholms skärgård.

Från rot till blast
Den stora hypen kring kål har fått
sällskap av vurmen för alg och tång
– glänsande, proteinrika och umamifyllda i alla ramenskålar. Från rot till
blast-trenden växlar också upp under 2017. Att ta
vara på det som normalt brukar slängas från grönsakerna och skapa maträtter av dem är årets trend.

Svart mat
Instagramkontot Gastroart bjuder
på härlig svart mat. Läs mer om
sotad, bränd och svart mat i artikeln
på sidan 6.

Överdådiga freakshakes
Alla trender har en mottrend. Att
ta en paus från hälsotrenden och
unna sig en riktigt fet belöning – en
freakshake – är aldrig fel. Massor av glass, vispgrädde, choklad, topping, kakor och godis – allt
i ett. I Stockholm hittar du denna på STHLM
Brunch Club, i New York på Black Tap och på
restaurang Lunchbox Laboratory i Seattle.
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inspiration vinjett

Pasta färgad med
bläckfiskbläck.

Tre av åtta finalister i Årets Kock 2016 hade sotade råvaror med på sina tävlingsrätter.
Finalisten Jonathan Kasche, kökschef på Lilla Bjers Gårdskrog, Gotland, var en av dem.
Här berättar Jonathan, lakritsdrottningen Elisabeth Johansson och Peter Olgar från
restaurang Proviant om varför vi fascineras av svart mat.

svart
mat

Svart, sotad, förkolnad och bränd. Burnt food är en av de
stora trenderna i USA och England. Även i Sverige syns nu
den svarta maten på menyerna. Det handlar inte bara om det
brända utan även om den bittra smaken och färgen på råvaran.
Text Felicia Blomström Foto Joel Wåreus
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”Sotet ger en härlig färgskiftning på
råvaran som gör att det ser nylagat ut.”
Jonathan Kasche, finalist i Årets Kock 2016,
kökschef på Lilla Bjers Gårdskrog, Gotland

Pasta färgad med bläckfiskbläck, svarta macarons,
brända bagels, sotade grönsaker och drinkar med svarta
bitters. ”Burnt food” är definitivt en av de stora trenderna
i London och USA. Det ska vara sotad, förkolnad och
bränd mat. Genom att bränna lockar man fram den
åtråvärda bitterheten i maten, också det en del av
trenden.
Tre av åtta finalister i Årets Kock 2016 hade sotade
råvaror med på sina tävlingsrätter och sotning blir mer
och mer ett stående inslag på svenska restaurangmenyer.
En av finalisterna i Årets Kock som valde en sotad rätt
till finalen är tjugotvååriga Jonathan Kasche som
serverade sotad rådjurssadel med lardo och pumpaväxter,
säsongens odlade svamp samt sky med svartrisvinäger.
Jonathan Kasche tror att sotningstrenden har att göra
med att det är många som gillar att grilla och sotning är
en enklare variant av det.
– Sotet ger en härlig färgskiftning på råvaran som gör
att det ser nylagat ut, säger Jonathan Kasche.
Många sotade råvaror är nästan råa, de har bara vänts
snabbt i pannan eller på hällen. Jonathan tror att
sotningen hjälper till att ta bort den råa känslan som
många människor kan vara lite rädda för.
Peter Olgar, matansvarig på Proviantkoncernen, menar

att svarta inslag på tallriken är en trend som är ett
resultat av ett visst effektsökande.
– Jag tror att man vill visa effekt i smak, färg och
konsistens viket jag tycker att man lyckas bra med. Eld
är en fantastisk krydda, säger Peter Olgar.
Men det är inte bara det sotade och brända som blivit
trendigt, även råvaror som är naturligt svarta syns mer
och mer. I Sverige har grönsakerna börjat ta mer plats på
tallriken och därmed har användandet av lite mer udda
råvaror från grönsakslandet dykt upp.
– Jag hoppas att vi får se mer grönsaker på grillen till
sommaren. Framförallt kål, det är sjukt bra att grilla,
säger Peter Olgar.
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Elisabeth Johansson
På Proviant har det bland annat serverats sotad hjärt

sallad, sotade rotfrukter, svensk bläckfisk, svartkål och
svartrot den senaste tiden. På restaurangen på Kungs
holmen har de också haft en rätt som baseras på två
ingredienser inspirerade av svart: Friterad svartrot och
svartkålschips med äggkräm och syrad lök.
Svartkålen, som är en blandning mellan grönkål och
savojkål, har blivit allt vanligare på restaurangmenyerna
och i butikerna.
– Förut sålde vi den enbart på vinterhalvåret och den
kom då från Italien. Idag odlas den även i Sverige och
den finns att få tag på under en längre period, säger
Isabella Vikberg, som jobbar på Grönsakshallen Sorunda
och är en av författarna till uppslagsboken Grönsakslexikon.
– Svartrot har länge varit mer populär i södra Europa
än den varit i Sverige, men den senaste tiden ses den allt
oftare på restaurangerna. En orsak kan vara grönsaks
fokuset som finns idag och att man vill variera menyn
och inte bara köra kål och de vanliga rotfrukterna, säger
Isabella Vikberg.

En annan kock som fascineras av det svarta är drottningen av lakrits Elisabeth Johansson. Hon gillar svarta
smaker, det triggar igång hennes sinnen.
– Favoriterna är lakrits, svart tryffel, svart kaviar och
fermenterad svart vitlök. För mig symboliserar det svarta
spänning, säger Elisabeth Johansson.
Elisabeth började tidigt experimentera med lakrits som
smaksättare. Hon tycker att lakrits passar extra bra med
fisk och skaldjur, lakritsroten gör köttgrytor extra
mustiga och saltlakrits funkar perfekt i en BBQ-sås.
– Lakritsgravad lax är en favorit, säger Elisabeth
Johansson. Och svart fermenterad vitlök kan användas
både varm och kall i fonder, marinader och som ett
alternativ till choklad som smaksättning i glass.

inspiration svart mat

”Lakritsgravad lax är en
av mina favoriter.”
Elisabeth Johansson, kock

Rödbetsgravad lax.

Pilgrimsmusslor med beurre
blanc och svart kaviar.

Mulato peppar.

Lakritsrot.
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Ugnsbakade svarta bananer med lakritsglass.
Recept av Elisabeth Johansson finns på martinservera.se.
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inspiration whisky

På jakten mot
världsklass:
Box Destilleri

Idén om Box Whisky föddes på hösten
2004 när Mats och Per de Vahl insåg att
det gamla kraftverket i Box skulle vara en
fantastisk plats för ett whiskydestilleri.
På våren 2005 reste de till Skottland och
besökte ett antal destillerier. Under resan
växte idén om egen tillverkning av
maltwhisky vid Ångermanälvens strand
till en övertygelse. Vid hemkomsten hade
de inga större svårigheter att övertala en
handfull lokalt rotade whiskyvänner att
ansluta och grunda Box Destilleri.
– Våren 2010 hade vi säkrat det kapital
som behövdes för att genomföra bygget av
destilleriet. Vi kunde då beställa våra
specialritade destillationspannor och
påbörja arbetet med att renovera och

iordningställa den vackra gamla industribyggnaden. I slutet av samma år rann de
första dropparna ur destillationspannan,
säger Per de Vahl.
Även om whiskytillverkning är en ny

näring för Ådalen är platsen industrihistoriskt intressant och intimt förknippad med
de verksamheter som fick området att
blomstra och Sverige att växa fram som en
modern handels- och industrination.
Platsen där Box Whisky tillverkas har
fått sitt namn från det företag – AB Box
– som från 1850-talet drev en såg på
udden i Ångermanälven. Sågen tillverkade
lådämnen för export till den stora
engelska marknaden, därav namnet Box.

Dálvve är Box signaturmalt, en semirökt
whisky som uteslutande har lagrats på
bourbonfat i fem år. Dálvee är ett
samiskt ord som betyder vinter.
Art. nr. 788802
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Vi är stolt
samarbetspartner
till Årets Kock

De tävlande i finalen, Årets Kock 2017 är från vänster i bild: Martin
Hansen, Jesper Bogren, Magnus Persson, Sebastian Thureson, Olle
Broström, Luqaz Ottosson, Oskar Mendelin och Johan Backeus.
Foto: Madeleine Landley

Martin & Servera stödjer Årets Kock
det svenska mästerskapet i professionell matlagning
– Årets Kock är en mycket viktig aktivitet i vår värld. Det är mer än
en tävling – det är någonting som engagerar oss året runt, säger
Kristina Ossmark. Årets Kock tydliggör verkligen all den kreativitet
och kunskap som finns i vår bransch.
– Vi deltar vid semifinalerna och finalen. Vi arrangerar kurser

och utbildningar med vinnarna av titeln Årets Kock på vår
utbildningsverksamhet GastroMerit, säger Kristina Ossmark,
marknadsdirektör på Martin & Servera. Och vi levererar
råvarorna.
Årets Kock har länge bidragit till den gastronomiska
utvecklingen i Sverige och ökat det stora intresset för
matlagning och råvaror
– Vi hjälper finalister och semifinalister att få jobba med
råvaror av högsta kvalitet, säger Mattias Dernelid, produkt
ansvarig på Martin & Serveras dotterbolag Grönsakshallen
Sorunda samt Fällmans Kött.
Mattias Dernelid jobbar hårt för att tillsammans med sitt
team skaffa fram rätt högkvalitativa produkter till tävlingen.
I finalen 2014 kom ankan från Viking Fågel, en av Martin
& Serveras leverantörer. Det var en specialleverans eftersom
företaget inte födde upp anka vid den tidpunkten.
– Men vi började pratat om en fortsättning redan då, säger
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Mattias Dernelid. Och nu är vi stolta över att från och med
mars 2017 kunna lansera Peking-anka från Viking Fågel.
Läs mer om den på sidan 18.
Till Årets Kock 2015 var råvaran svenskt lamm. Mattias och
gänget från Fällmans Kött presenterade perfekta stekar och
bogar, de såg nästan helt identiska ut.
– Vi är extremt noga med att kvaliteten ska vara jämn,
säger Mattias Dernelid.
Det färska lammet styckades på Fällmans Kött tre dagar
före tävlingen. Lammbonden Tomas Olsson från Norrby
gård fanns också plats.
– När jag såg köttet som låg på bordet där framme på
tävlingen kände jag mig väldigt stolt. Det är en bekräftelse på
att vi lammbönder gör något bra, säger Tomas Olsson.
– Årets Kock driver debatten kring mat och kockarna
utmanar våra leverantörer och oss som grossist att hela tiden
prestera på topp, säger Kristina Ossmark. Samarbetet innebär
att vi tillsammans utvecklar den gastronomiska branschen.
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inspiration vinjett

Johan Backeus, Aveqia: Lättrökt piggvar,
pocherat ostron i sitt krispiga skal, persiljerot
samt blåmusselskum.

Luqaz Ottosson, Luqaz MAT: Svampfylld vaktel
glaserad med björksirap, glödbakad sötpotatis,
maitakiesvamp och vinägerstekt lök.

Finalisterna
i Årets Kock 2017
Här ser du de rätter som finalisterna
lagade upp under semifinalen i
Årets Kock, som hölls i Helsingborg i
november 2016.
Foto Jesper Fermgård

Magnus Persson, Restaurang Hillenberg:
Svartvinbärsstekt dovhjortrygg med rotselleri,
kålrabbi och äpple.

Jesper Bogren, Gothia Towers: Träkolsgrillad
piggvar med blomkål, bergamott och ostron.

Martin Hansen, Grand Hotel i Lund:
Marulk från Island, bläckfisk, broccoli,
rädisbönor och fänkålsdill.

Sebastian Thureson, Lilla Ego: Rådjurssadel
”ras el hanout” med saltbakade rödbetor och
rotselleri serveras med kryddiga viltblodsflarn
samt svartvinbär, ingefära och koriander.

Olle Broström, Fotografiskas restaurang:
Simgus kviga med sitt eget talg, olika texturer
på rotselleri med ingefära och hasselnöt.

Oskar Mendelin, Galleriet på Görvälns Slott:
Isterband, fläsk, rödbeta och persiljerot.
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Foto: Madeleine Landley

Så går tävlingen till
Den som vill vara med och tävla skickar in sitt bidrag via Årets Kocks
hemsida. Bland de inskickade bidragen väljs sedan de 40 bästa
bidragen ut för upplagning. Under upplagningen bedömer en jury
smak, metod och presentation. 18 kockar utses sedan att gå vidare
till semifinal. Hela uttagningen sker under sekretess.Både kockarna
och juryn är anonyma för varandra. Från semifinalerna går sedan
åtta kockar vidare och möter varandra i finalen.
Den som står som vinnare i finalen blir svensk mästare i professionell matlagning, erövrar titeln Årets Kock samt får ta emot
Gastronomiska Akademiens Mejerimedalj i guld. Vinnaren får även
en inspirerande studieresa till ett land som är gastronomiskt
intressant.

Råvara
i finalen de senaste åren:
Enligt Jimmis
spaning kommer
vi få se mer frukt i
rätterna, ytterligare fördjupat
fokus på hållbarhet och närhet
till råvaran, vilket
innebär bland
annat ännu mer
grönt på tallriken.

2010 Renkalvsadel samt råvarukorg soppa på heltorsk
2011 Lamm samt råvarukorg lax
2012 Biff samt råvarukorg hummer
2013 Fjällröding samt dovhjortsadel
2014 Anka samt skrei
2015 Fem små rätter på fisk och skaldjur samt lamm

Så avgörs Årets Kock 2017
På finalen har de tävlande totalt fem timmar på sig att
färdigställa två tävlingsuppgifter.
1. Den ena tävlingsrätten handlar om att skapa fem smårätter
av grönsaker.
2. Den andra tävlingsrätten handlar om att servera en varm
huvudrätt där fasan är huvudråvara.
”Eftersom finalen hålls i Skåne ville vi hitta en regional
råvara som är hållbar och tillgänglig i årstiden när tävlingen
genomförs. Fasan har aldrig varit tävlingsråvara tidigare.
En spännande utmaning för finalisterna!”
Jonas Dahlbom, utvecklingsgruppen för Årets Kock.

FISK OCH SKALDJUR VAR MEST POPULÄRT BLAND
TÄVLINGSBIDRAGEN TILL ÅRETS KOCK 2016
44 % av tävlingsbidragen innehöll råvaror från havet.
21 % av bidragen hade kött som huvudråvara.
20 % ville tävla med fågel som råvara.
14 % av tävlingsrätterna var baserade på vilt.
1 % av kockarna valde vegetariskt som tävlingsbidrag.

Jimmis studieresa: Kalifornien
Årets Kock 2016, Jimmi Eriksson, flög till Kalifornien på
inspirationsresa. Resan tilldelas vinnaren av Årets Kock och
går varje år till ett gastronomiskt intressant land. Årets resa
gick till San Francisco och Napa Valley i Kalifornien. Under
besök på allt från olika Farmers Markets till välkända
restauranger som The French Laundry fick Jimmi tillsammans med resans övriga deltagare Karl Ljung, Årets Kock
1999, och Markus Aujalay, Årets Kock 2004, en inblick i
norra Kaliforniens mat- och restaurangkultur.
– Att det blev just Kalifornien berodde nog på den
gastronomiska bredden som finns där, influenser från hela
världen och ett klimat som gör det otroligt intressant. Det
finns stjärnrestauranger över hela delstaten, men även
”hål-i-väggen” där mat från världens alla hörn kan ätas.
– Att jag valde just norra Kalifornien, San Francisco och
Napa Valley, berodde till stor del på en restaurang jag varit
nyfiken på länge: The French Laundry.
Läs mer om Årets Kock och studieresan på aretskockbloggen.se.
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inspiration vinjett
Vi inspireras av
framtidens löften

Håll ögonen på...

Det finns så många begåvningar att inspireras av.
Här är några stjärnor att hålla ögonen på framöver.
Liv Andersson, president i
Swedish Chefs Association
Young Chefs Club.
Tilldelades stipendium från
Lennart Hallgrens minnesfond 2016.
Anton Husa, Årets Unga Kock
2016. Jobbar på SOMM
Restaurant & Wine Bar i
Göteborg.

SEBASTIAN PETTERSSON, Svenska
Juniorkocklandslaget, 21 år.
Är konditor på Operakällaren,
Stockholm.
Om 10 år, var ser du dig själv då?

”Det vet jag faktiskt inte. Jag vill i
alla fall beta av några fler
tävlingar med Juniorkocklands
laget. Sedan skulle jag vilja vinna
Årets Konditor någon gång där
emellan. Jag hoppas att jag orkar
vara kvar i tävlingssammanhang
och kan gå upp bland seniorerna.”
Källa: Kitchenlab.se

Frida Leijon, Årets Konditor
2016. Bor i Uppsala och
arbetar på Güntherska
Hovkonditoriet.
Lina Ahlin, Stockholm, Rising
Star 2015. Jobbar på restaurang Agrikultur i Stockholm
och korades till Rising Star
2015 av White Guide.
Årets Unga Ekokockar
2016: Moa Isaksson, Ebba
Wilhelmsson och Johanna
Eliasson, Tannbergskolan,
Lycksele.

Desirée Jaks, Stockholm
Culinary Team. Arbetar på
restaurang Agrikultur i
Stockholm. Är medlem i
Stockholm Culinary Team,
som vann OS-guld i Erfurt,
Tyskland, 2016.
Johanna Lind, Årets Unga
Kocktalang 2015. Utsågs till
Årets Unga Kocktalang 2015
av Stiftelsen Sveriges Bästa
Bord och Arla.
Fredrik Kristensen, Årets
Kockelev 2016. Går på
Stockholms Internationella
Restaurangskola.
Gustav Cansund, Årets
Servitör 2016. Är servitör på
Upper House Dining i
Göteborg och utsågs till
Årets Servitör av
Restauranger & Storkök.
Gustav Leonhardt, Svenska
Juniorkocklandslaget.
Representerade Sverige i
yrkeslandslaget på Euroskills
i december 2016.
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Vad betyder det
att vinna Årets Kock?
Att vinna Årets Kock är en dörröppnare både i arbetslivet
och på det personliga planet. Tävlingen både skapar och
utbildar Sveriges främsta kockar. Och kockarna skapar i
sin tur några av Sveriges bästa restauranger.
Foto: Årets Kock

Klas Lindberg, Årets Kock 2012,
ägare till restaurang Portal,
Stockholm, om att vinna
Årets Kock:

”Under året som
Årets Kock har jag
utvecklats mer som
person än som
matlagare.
Det har varit
otroligt lärorikt.”

”Det vände över dagen! Helgen efter tävlingen
låg jag i soffan under täcket medan min tjej fick
ta emot alla samtal. De bara rasade in, de första
fjorton dagarna gjorde jag uppemot 120 intervjuer. Under året som Årets Kock har jag
utvecklats mer som person än som matlagare.
Det har varit otroligt lärorikt.
En av de stora behållningarna var att jag fick
göra så många gästspel, jag gjorde säkert mer än
trettio gästspel på restauranger runt om i
Sverige. Min taktik var att göra så mycket som
möjligt tillsammans med de lokala kockarna.
Gästspelen är ju minst lika mycket för kockarna
och den andra personalen på krogen som för
gästerna.
Från att vara en kock, som kanske är känd i
branschen, blir man rikskändis över en natt.
Årets Kock ger dig en plattform i det gastronomiska Sverige. Man får möjligheter att resa,
träffa människor och föra ut sin matfilosofi.
Sedan kan man dessutom bli invald i föreningen Årets Kock som består av de tidigare
vinnare som valt att vara aktiva. Där ingår
ungefär tjugofem av Sveriges bästa kockar. Det
är ett exklusivt nätverk som jag länge hade
längtat efter att bli en del av. Som Årets Kock
har man alla möjligheter, men självklart bygger
det också på att man själv har drivkraften och
vill göra ett bra jobb.”
Källa: DN, 2013 02 03

Restaurang Portal, Stockholm, utsågs 2016 till Årets
Affärskrog av Dagens industri och Di Weekend.
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inspiration årets kock

”Årets Kock är framförallt en tävling
för att driva och utveckla den
svenska gastronomin.”

”Det var så mycket med prisutdelning, festligheter och möte med föreningen

Årets Kock att jag knappt hann fatta vad som hade hänt. Men den här
vinsten har betytt jättemycket. Den öppnar alla vägar. Jag fick ju ett nytt liv
mer eller mindre. Det gav mig en chans att utvecklas och ta min matlagning
till nya nivåer.”

Foto: Årets Kock

Foto: Amanda Lindgren/Dagens industri

Filip Fastén, Årets Kock 2014, ägare till restaurang
Agrikultur, Stockholm, om att vinna Årets Kock:

”Den här vinsten har
betytt jättemycket.
Den öppnar alla
vägar.”

”Vi vill stötta kockarna att vara
nutida och medvetna.”
”Vinnarna av Årets Kock får lära sig mycket under
sitt vinnarår – att bli ambassadörer, att förstå sig själva
och sin egen matlagning. Men Årets Kock är framför
allt en tävling för att driva och utveckla den svenska
gastronomin. Vi vill stötta kockarna att vara nutida,
medvetna kockar och krögare.
Vinnaren får åka på inspirationsresa till ett gastronomiskt matland och upptäcka trender och aktualiteter.
Vi utbildar även vinnarna genom kurser och föreläsningar.
Att ingå i ett sammanhang tillsammans med de
tidigare vinnarna av titeln – föreningen Årets Kock –
bidrar också till utvecklingen; både som privatperson
och matlagare. Det ger ett unikt kreativt utbyte av
kunskap, erfarenhet och stöd.”
Hanna Halpern, vd Årets Kock

Enda kvinnan

Under de år som tävlingen arrangerats har bara en
kvinna vunnit: Kristina Pettersson, Årets Kock
1988, restaurang Flottaren i Vansbro. För något
år sedan gjordes en riktad satsning för att öka det
kvinnliga deltagandet: ”100 kvinnliga kockar”, en
webb där man kunde tipsa om kvinnliga kockar.

Filip Fastén utsågs till Rising
Star 2016 av White Guide.

Yngsta kocken

Den yngsta genom Årets Kocks historia
att vinna är Fredrik Eriksson, Långbro
värdshus, som vann bara 23 år gammal
1987. Filip Fastén var 24 år och Viktor
Westerlind, restaurang Frantzén, var 25 år
när han vann 2009.
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inspiration regionalt

Filip Fasténs tävlingsrätt i Årets Kock 2014:
”Helstekt anka med confiterad hals fylld med
hackat lår, mejram och grönpeppar”. Ankorna
som levererades till finalen av Årets Kock 2014
kom från leverantören Viking Fågel.

Vårens härliga premiumnyhet:
Svensk Peking-anka
– Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda våra kunder fryst
premiumanka från Viking Fågel. Tillgången på svensk premium
anka har länge varit knapp, säger Per Idlund, sortiment- och
inköpschef regionala produkter, Martin & Servera.

Finns att beställa
från mars 2017!
Hel fryst anka, 12 kg, 4 st
Art. nr. 534123
Govstyckad fryst anka
i box, cirka 6 kg, 2 st
Art. nr. 347450
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2014 var anka från Viking Fågel råvara i
finalen av Årets Kock. Det var Filip Fastén
som vann med sin helstekta anka.
– Redan för två år sedan började Björn
Olsson prata med oss om att föda upp anka
på gården för våra kunder. För Viking Fågel
är det viktigt att veta att Martin & Servera
tar ansvar för inköp och tror på produkten.
Det är direkt avgörande för att starta en
större produktion, säger Per Idlund.
– Rasen är Peking-anka, ingen Myskanka,
säger Per. Det är med andra ord högsta
kvalitet vi pratar om. Ankköttet är saftigt,
mört och väldigt smakrikt. Den är verkligen
outstanding! Dessutom håller alla delar av
uppfödningen absolut världsklass.
Ankorna föds upp på gården. De bor i
mobila tältliknande hus och kan välja om
de vill vara ute eller inne. Stallarna är stora
men uteytan är minst två gånger så stor.
Ankorna äter i största möjliga mån
egenproducerat foder bland annat majs.
– Hela uppfödningen från ägg till vuxen
anka tar cirka 3 månader. Då slaktas de

under överseende av Björn, på gårdens eget
slakteri.
Ankorna säljs hela eller grovstyckade, i
boxar.
– För att underlätta det anatomiska
ansvaret för våra kunder så kommer vi
förutom att sälja hela ankor även kunna
erbjuda dem grovstyckade i vår egna
”ankbox”, säger Per Idlund. Skrovet blir
perfekt till härliga fonder, confiterat anklår
kan passa till lunchen och en bröstfilé till à
la carten. På så vis kan hela fågeln användas.
Viking Fågel föder även upp gäss,
kalkoner och majskycklingar.
Martin & Servera är stolt samarbetspartner till Årets Kock, läs mer på sidan 12.

Per Idlund sortimentoch inköpschef,
regionala produkter,
Martin & Servera
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Vi inspireras av
Restaurang Mikla

”Jag känner mig hemma i många länder.
Är jag svensk? Turkisk? Kanske mest finsk …
Men å andra sidan skulle jag kunna bo
vart om helst och känna mig hemma.”
Mehmet Gürs
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Mehmet Gürs, och hans restaurang Mikla, är en
ledstjärna för Turkiets moderna kök. Vi träffade
Mehmet under San Sebastián Gastronomika där
han engagerat talade om att ta till vara och
hylla landets små, lokala producenter.

Mehmet Gürs
– med hjärtat i Turkiet
Text Daniella Illerbrand och Tove Oskarsson Henckel

Istanbul ligger på gränsen mellan Europa och Asien.
En stad fylld av liv, där tempot är snabbt, och där en
företagare ständigt måste vara på tå för att hålla sig
flytande.
Mitt i myllret lever Mehmet Gürs, som driver ett litet
krogimperium med hela 15 etablissemang, där det
främst är restaurang Mikla som nått nationell och
internationell berömmelse. Mehmet är född i Finland
och uppvuxen i Sverige. Han studerade till kock i USA.
– Jag känner mig hemma i många länder. Är jag svensk?
Turkisk? Kanske mest finsk … Men å andra sidan skulle
jag kunna bo vart som helst och känna mig hemma.

Mikla är en modern turkisk fine diningkrog, som sedan

öppningen för elva år sedan utvecklats i takt med att
Mehmet mognat som kock och krögare.
– Från början ville vi skapa en fantastiskt high
end-restaurang, och vi började leta ingredienser av helt
själviska anledningar. Vi ville ha det bästa, men vi insåg
allt mer att det var människorna bakom produkterna
som var hemligheten. Det var de som gjorde ingredienserna till vad de är.
Under sökandet har Mehmet insett att många av
hantverksproducenterna främst är äldre människor,
de yngre vill tyvärr inte ta över.
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• Mehmet Gürs är programledare i tv, kokboksförfattare
och en av de mest kända kockarna i Turkiet.
• 2007 var Mehmet Gürs sommarpratare i P1.
• 2013 pryade Niklas Ekstedt på restaurang Mikla för
tv-programmet Niklas mat.
• 2016 gästspelade Mehmet Gürs på restaurang Ekstedt
i Stockholm.

Restaurang Mikla är nr 56 på listan över The Worlds
50 Best Restaurants. Restaurangen ligger på taket till
Marmara Pera Hotel, i den trendiga stadsdelen Beyoglu i
centrala Istanbul. Strax intill ligger en av Istanbuls hetaste
nattklubbar Nu Teras, som också drivs av Mehmet Gürs.

Bläckfisk och tarhana
Tarhana är en traditionell maträtt som är vanlig i Turkiet och
andra länder i Mellanöstern. Tarhana består av en blandning
av korn och kärnmjölk som får jäsa och torkas sedan för
lagring. Tarhana äts oftast i soppa så att den är blöt.
Den kokas då i vatten eller mjölk och smaksätts med
grönsaker och örter.

inspiration Restaurang Mikla

Yoghurt och rödbeta.

– Turkiet är ett land i gastronomisk utveckling. Vi
Mehmets restaurang Mikla har de senaste åren
kämpar hela tiden för att hinna ifatt och många tar inte utvecklats i en rasande fart. Något som är nödvändigt i
vara på traditioner. Ibland känns det hopplöst. Vi kan
en ständigt föränderlig stad.
inte få de yngre att ta över efter de äldre, men vi ser att
– Det är en helt ny restaurang idag jämfört med när
det finns hopp. Ta till exempel osten kopanisti. Den
vi öppnade, och om tre år är den säkert omgjord igen.
görs knappt längre, men vi har lyckats få några i den
För några år sedan tittade vi mycket på vad alla andra
yngre generationen att inse att det är coolt att göra ost
gjorde. Idag gör vi enklare mat, mat som går att mosa
och förhoppningsvis kanske den överlever. Vi försöker
runt och äta med bröd, säger Mehmet och berättar att
också ändra systemet och ta bort alla mellanhänder. På
namnet Mikla kommer från Miklagård.
det sättet kan producenterna tjäna mer och behöver
– De rätter jag gjorde var till en början en modern
inte flytta från landsbygden till
mix av turkisk mat med skandinaviska
storstaden för att överleva.
influenser. Vi hade till och med rökt lax och
”Varje hushåll har
Mehmet berättar också om ett
hasselbackspotatis på menyn. Men efter
sina egna speciali
äldre veteslag.
några år tröttnade jag, det kändes inte
teter, sin egen
– Det är ungefär 10 000 år gamrelevant längre.
tomatpasta och sin
malt, med väldigt lågt GI, men ingen
– Idag får vi ostar som är lagrade i getskinn
egen yoghurt.”
vill odla det. De äldre sädesslagen är
och som legat i en grotta i flera år. De
på väg att försvinna, trots att GMO
smakar bättre än den bästa parmesanosten.
är förbjudet i Turkiet, säger han.
Det är sådana råvaror som gör Mikla speciell.
Som en del av det gamla ottomanska riket och
Mehmets engagerade framträdande på San Sebastián
Anatolien har Turkiet anrika mattraditioner.
Gastronomika 2016 ledde till rungande applåder.
– Många barn är väl medvetna om var maten
kommer från. Det är en naturlig del av livet. De har sett Senare på kvällen var han en av kvällens kockar på
The Basque Culinary Center.
djur bli slaktade, döden är naturlig.
Här bjöd Mehmet på sin version av Lakerda, en
Mehmet pratar också mycket om den bördiga
typiskt turkisk rätt som härstammar från det ottohalvmånen.
manska riket, baserad på picklad tonfisk samt långbakat
– Vi är tyvärr bortskämda med att äta den bästa
yoghurten och de bästa sädesslagen i världen. De finns i lammlägg.
– Den spanska tonfisken är faktiskt snäppet bättre än
alla hem. Därför förstår vi heller inte värdet av dem,
den vi har i Turiket, säger han lite skämtsamt.
utan de tas för givet. Som tur är lagas mycket mat på
– Min roll idag är annars helt klart mindre i köket.
gamla traditionella sätt. Varje hushåll har sina egna
Jag arbetar mer med att förädla det vi gör.
specialiteter, sin egen tomatpasta och sin egen yoghurt.
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Vi inspireras av
våra leverantörer:
Hällestad svamp

Närproducerad svamp
från Hällestad

– Hos oss odlar vi svamp året om, säger Mathias Persson, vd
på Hällestad svamp. Och så här års, innan vårprimörerna,
är det alltid extra stor efterfrågan på svamp.

Som mest har Mathias och hans team
fjorton svampsorter i produktion och är
störst i Sverige på ekologisk, närodlad
svamp.
Mathias Persson berättar stolt om den
stora bredden av svampar, specialönskemål
från kunderna och snabbheten i leveranserna.
– Det går så klart att få svamparna
handplockade efter storlek, det är inga
problem. Det kan vara en Portabella som
ska mäta 17 cm, champinjoner med normalstorleken 40 mm eller mycket mindre
svampstorlekar till tävlingsmat, som
exempelvis vid Årets Kock och till Svenska
Kocklandslaget.
– En del tävlingskockar, som till exempel
Bocuse d’Or-deltagaren Alexander Sjögren,
vill gärna få prover och testa svamparna i
olika storlekar så att de passar det som de
vill uttrycka visuellt med sina maträtter.
Det centrala läget i Skåne gör att svamp

beställningarna snabbt landar på Martin &
Serveras lager i Halmstad för att sedan
distribueras dagen efter ändå upp till Umeå.
– I våra mixlådor med svamp väljer vi vad
som finns i jämna storlekar för att restau24 Läs mer på martinservera.se

Ett urval av sortimentet:
Champinjon: En enkel god svamp att
använda till det mesta.
Skogschampinjon: Lite mer smak av skog.
Ostronskivling: Bra matsvamp med ett
tuggmotstånd och nötaktig smak.
Portabella: En fullt utvecklad skogschampinjon, ca 10–12 cm i diameter. En mer fyllig och
aromatisk smak.
Nameko: En pepprig syra som rå och
mildare syra som smörstekt och en nötighet
som påminner om cashewnöt.
Pioppino: Mild smak, cashewliknande, med
ett intryck av sötma, lite beska och syra.
Hög nötighet blir höst och skog i munnen.
Pompom blanc: Smaken är sötaktig med
inslag av fisk- och skaldjur.
Shimeji: Mild, lite nötaktig. Försiktig
tillagning.
Pärlor: Den absolut minsta storleken av
Hällestads två sorters champinjoner.
Shiitake: Något mjukare i konsistensen än
champinjonen och mycket god.
Kantarell: Plockas i skogarna runt omkring
eftersom den är omöjlig att odla. Säsong:
juni till oktober. Finns även torkad.
Mixlåda i säsong, 5 sorter, eko/KRAV:
art. nr. 123166

rangerna ska få så lite svinn som möjligt.
Svamparna håller alltid högsta kvalitet.
Mixlådorna kan innehålla udda och
spännande sorter som till exempel Nameko.
Det är en liten bärnstensbrun svamp med
fyllig smak av lite jord, skog och en nötig
smak av cashewnötter. Den används ofta i
wok, soppa eller risotto.
– Konsistensen på vår svamp är alltid
fräsch, säger Mathias. Alla sorterna är
ekologiskt odlade och de är handplockade
precis i rätt tid. Vår svamp växer upp under
optimala förhållanden.
Den vegetariska trenden på tallrikarna

gynnar produktionen av svamp.
– Det är topprestaurangerna som går i
bräschen för den nya trenden, säger Mathias.
Vi jobbar också med innovation av nya
produkter, till exempel en picklad shiitake.
Den kanske kan ersätta eller komplettera
sillen på julbordet.
Två svampar som han gärna pushar lite
extra för under den här årstiden är shiitake
och kejsarhatt.
– De ger båda två mycket smak och härligt
tuggmotstånd.

inspiration svamp

”Alla sorterna är ekologiskt odlade
och de är handplockade precis i rätt
tid. Vår svamp växer upp under optimala förhållanden.”

Hällestad är en gård i hjärtat av
Skåne. Här har man odlat svamp
i två generationer.

Mathias Persson, vd Hällestad svamp

Mathias Persson, vd,
Hällestad svamp.

Vit champinjon finns i storlekarna miniatyr, pärlor och
giganter från Hällestad svamp. Inför Bocuse d’Or fick
Tommy Myllymäki dem specialplockade flera gånger i
veckan för att öva inför tävlingen.
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Lupinbönor är en bra
proteinkälla.

Vi inspireras av
våra leverantörer:
nordisk råvara

Gunnar Backman och Tomas Erlandsson driver Nordisk Råvara som
är en av Martin & Serveras leverantörer av baljväxter. Företaget har
satsat på att framställa mat som är långsiktigt möjlig ur ett globalt
perspektiv. Allt genom att välja rätt grödor för rätt plats och koppla
ihop aktörerna från odling till förädling och marknad.

Nordiska
baljväxter
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”Ett annat projekt som Nordisk Råvara
driver är ekologisk odling av matlupiner.
En baljväxt som kan användas till
en mängd livsmedel.”
Gunnar Backman

Vi gratulerar
Nordisk Råvara AB
som vann förstapris i
Vinnovas tävling om
innovativ klimatsmart mat 2016.

Gunnar Backman förklarar hur Sverige

importerar stora mängder bönor och linser
medan vår inhemska odling är mycket liten.
Trots att vi har alla förutsättningar för
baljväxtodling och egna, unika kulturarvs
sorter. Med hjälp av POM, programmet för
odlad mångfald, och kluster av innovativa
odlare, har Nordisk Råvara börjat odla upp
svenska baljväxter med hög kvalitet.
– Vi hade aldrig kunnat ana vilka
fantastiska historier som dolde sig bakom
många gamla svenska sorter, säger Gunnar.
Hur bönderna i Rättvik förr i tiden höll sig
starkare och friskare jämfört med sina
sockengrannar tack vare sin näringsrika ärt.
Eller hur man på hela Gotland odlade en
lins som användes till alltifrån välling till
pannkakor. Vår verksamhet innebär att det
för första gången sedan säkert över ett sekel
finns Gotlandslins odlad på Gotland igen,
vilket är otroligt roligt.
– Det som nästan är ännu mer fantastiskt
är den respons vi får nu när vi börjar sälja
lite av de här unika sorterna, säger kollegan

Tomas Erlandsson. Vi blir ständigt
kontaktade av intresserade kockar och
andra matkreatörer som vill använda dem.
Vi har dessutom inlett samarbete med
några kommuner vars önskemål är att
skolbarnen ska få de här näringsrika
baljväxterna till skollunch.
Utöver de svenska kulturarvsgrödorna har
företaget dessutom fått fram svenskodlade
grödor med helt andra ursprung.
– Vi tänkte, varför odla grödor på andra
sidan jorden när vi kan göra det här,
fortsätter Tomas. Tack vare immigration av
människor med agronom- och lantbruks
kompetens från andra länder, har vi fått
tillgång till kunskap och erfarenhet om hur
man odlar för oss nya, näringsrika grödor.
– Hittills har vi lyckats med teff och
quinoa, säger han. Det har tagit några år
men nu har vi en quinoa som verkar relativt
anpassad för vårt klimat. Det är Per Modig
på Fagraslätt i Skåne som skördat den i år.
Per är agronom och driver eget lantbruk.

Det är samarbetet med odlare som Per, som
gjort att vi lyckats med alla de här fantastiska grödorna.
Ett annat projekt som Nordisk Råvara

driver är ekologisk odling av matlupiner. En
baljväxt som kan användas till en mängd
livsmedel.
– Det har saknats en inhemskt odlad,
vegansk proteinkälla, fortsätter Gunnar. I
Sverige importerar vi mängder av sojabönor
till olika ändamål för just proteinets skull.
– Lupin har lika hög proteinhalt som soja
och är utmärkt att odla på sådan svensk
odlingsmark som vanligtvis anses vara
mindre bördig.
Nordisk Råvaras produkter finns att
beställa via Martin & Servera.
Bondbönor, Greeny, KRAV, 2,5 kg
Art. nr. 339036
Bondbönor, Talia, KRAV, 2,5 kg
Art. nr. 337857
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inspiration trendrapport från san sebastián gastronomika

Två tydliga trender:

inhemska råvaror
& socialt ansvar
Framgångsrika kockar världen över arbetar med udda,
inhemska råvaror och med att ta ett allt större socialt ansvar.
När kockar från hela världen möttes under San Sebastián
Gastronomika blev dessa två trender extra tydliga.
Text Daniella Illerbrand och Tove Oskarsson Henckel

Margot Janse driver ett projekt via The Tasting Room där de
lagar frukost till över 1 000 elever i kåkstäderna i Sydafrika.

San Sebastián Gastronomika är en internationell
mötesplats för kockar, mat- och dryckesskribenter
och andra foodies.

Under de fyra dagar som det internationella eventet San Sebastián Gastronomika
2016 hölls i den baskiska staden San
Sebastián blev två trender extra tydliga. Allt
fler kockar söker efter udda, inhemska och
ofta svårtillgängliga ingredienser och allt
fler kockar arbetar för att ta ett större
socialt ansvar. Här är några exempel.
Yoshihiro Narisawa från Tokyo berättade
om delikat soppa gjord på irabu, en giftorm
som lever i vattnet utanför Okinawa. Irabu
har ett gift som är tio gånger starkare än
kobrans.
Alex Atala från D.O.M i Brasilien är
sedan länge förespråkare för de lokala
råvarorna från Amazonas.
Jock Zonfrillo från Orana i Australien letar
efter inhemska ingredienser och arbetar tätt
tillsammans med aboriginerna, landets
ursprungsbefolkning.
Från Sydafrika kom Margot Janse som
passionerat talade om sitt land och dess
råvaror. Vi fick bekanta oss med buchu,
baobabträdet och sour fig (suurvy), en
råvara som inte alls liknar ett fikon utan är
en suckulent som växer på marken och tål
höga temperaturer. På hennes restaurang
The Tasting Room används både frön och
blad, vilka har umami och hög sälta.
Sökandet efter udda, inhemska råvaror

hänger väldigt mycket samman med nästa
trend, där kockar världen över tar ett allt
större socialt ansvar. Varje år under San
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Sebastián Gastronomika hyllas en utvald
person inom gastronomin och i år gick
utmärkelsen till Gastón Acurio från Peru.
Han uppmärksammades främst för sin
kulinariska gärning, men Gaston har också
genom matlagningen hjälpt peruanska
ungdomar till ett bättre liv.
Under San Sebastián Gastronomika
talade många av kockarna om hur viktigt
det är att göra sin röst hörd och att utnyttja
sin stjärnstatus på fler sätt.
Joan Roca från El Celler de Can Roca i
Spanien tar en aktiv del i Food Africa
Project i Nigeria. Han ska, tillsammans med
bröderna Jordi och Joseph, stärka de
ekonomiska förutsättningarna i området
genom att bygga upp produktionen av
hållbara grödor samt minimera matsvinnet.
Alex Atala startade ATÁ som jobbar aktivt
för att förbättra livet för människor i
Brasilien. Med ATÁ vill han bruka de
jordar som anses dåliga för odlingar, lära
bönder att odla med rätt grödor för den
mark de äger samt försöka få människor att
äta mindre kött. Nej, Alex Atala vill inte att
människan ska sluta äta kött, bara äta bättre,
mindre och använda hela djuret. Användandet av GMO är vanligt i Brasilien och med
rätt odlingstekniker hoppas Alex Atala
kunna minska användandet och samtidigt
jobba för att bevara ursprungliga grödor.
En annan aktivist är skotten Jock Zonfrillo,
som är bosatt i Adelaide i Australien och

inspiration trendrapport

Jock Zonfrillo driver ett projekt tillsammans med aboriginer.
Målet är att skapa ett arkiv över urgamla inhemska grödor.

driver restaurang Orana. Han har skapat ett
tätt samarbete med Australiens urinvånare,
aboriginerna. Idén med The Orana Foundation är främst att skapa ett arkiv på cirka
20 000 inhemska grödor i Australien, som
idag riskerar att gå förlorade. Just nu finns
det kunskap om ungefär 50 stycken.
Organisationen ska också verka för att
framhäva den kultur som aboriginerna står
för på ett positivt sätt och se till att deras arv
lever vidare.
– Men det är viktigt att grödorna tas fram
på ett sätt som inte utarmar jorden, för att vi
på så sätt ska kunna bygga upp de aboriginska samhällena, säger Jock Zonfrillo.
Margot Janse på The Tasting Room i
Sydafrika har under flera år arbetat i ett
projekt kallat Kusasa. Det började med en
frukostklubb som gav skolbarn i kåkstäder
gröt på morgonen en dag i veckan. Kusasa–
projektet har sedan växt kraftig – mycket
tack vara insamling av pengar och donationer. Det är idag en väl integrerad verksamhet i Janses The Tasting Room. Vissa
vardagar lagar de frukost till över 1 000
elever.
Juan-Mari och Elena Arzak på restaurang
Arzak, San Sebastián, samarbetar med flera
välgörenhetsorganisationer samt leder
matlagningsklasser, ställer upp som jury i
tävlingar och håller föreläsningar på skolor.
– Allt vi gör syns och hörs inte, men även
små saker är viktiga, säger Elena Arzak.

Elena Arzak samarbetar med
välgörenhetsorganisationer, leder
matlagningsklasser, ställer upp
som jury i tävlingar och håller
föreläsningar på skolor.
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Vi inspireras av
våra leverantörer
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Inspiration för den amerikanske generationsförfattaren Fitzgerald,
ett skydd mot malaria, basen i klassiker som Dry Martini och –
såklart – Gin & Tonic. Det är inte konstigt att gin idag är
både hipsterns och finsmakarens val i baren.

Nu trendar
premiumgin
Text Daniel Retz

Nionde april firas internationella Gin & Tonicdagen. Drinken föddes av en slump på 1800talet i Indien, då soldater i det brittiska ostindiska kompaniet drack mineralvatten med
”a splash” kinin mot malaria.
Och för att göra det mer lättdrucket hälldes en
skvätt gin i glasen.
En vanlig missuppfattning är därför att gin
härstammar från England. Men så är inte fallet.
Upphovsmannen är holländaren Franciscus
Sylvius som under sina försök att ta fram ett
botemedel mot gikt på 1600-talet brände sprit
på enbär.
Det blev ingen större framgång som medicin,
men som spritdryck spreds det snabbt.
Någon som hjälpt till att sprida gin på
drinklistor världen över är författaren F. Scott
Fitzgerald. Hans favoritdrink var The Gin
Rickey (limejuice, gin och club soda) och hans
fäbless för gin kom sig av att den inte kunde
kännas på andedräkten.
Idag hör gin till de snabbast växande spritsorterna. Det finns över 500 olika typer och
kategorin premiumgin har ökat från åtta procent
år 2000 till trettio procent 2013.
London Dry Gin anses höra till den finaste
typen av premiumgin. I London Dry Gin är
grunden destillerad gin, vilket innebär smaksättning med färska örter och att den så kallade
återdestilleringen sker i en enkelpanna med
smakgivarna kvar.
För att få kallas London Dry Gin finns även
kravet att ingen ytterligare smak får tillsättas.

Beefeater London Dry Gin

Världens mest exporterade premiumgin och en
av få ginsorter som fortfarande produceras i
London. James Burroughs originalrecept och
hans destilleringsmetod från 1860-talet används
än idag. För att den komplexa och kryddiga
smaken med framträdande enbärskaraktär och
citrustoner ska lyftas så buteljeras Beefeaters, till
skillnad mot de flesta andra, vid 40 procent
alkoholstyrka.
Silent Pool

Som namnet antyder hämtar hantverksdestilleriet Silent Pool sitt vatten från en kristallklar
skogstjärn. Ginproduktionen är småskalig och
baseras helt på lokala råvaror från naturreservatet Surrey Hills. Den balanserade smaken
skapas med enbär och blommiga inslag från
bland annat lavendel och kamomill. Det blandas
med friska toner av citrus och limeblad och
balanseras sedan med hjälp av honung. Förra
året vann destilleriet det årliga priset Surrey Life
Food and Drink Innovation Award.
Tanqueray London Dry

Originalreceptet skapades av Charles Tanqueray
i London år 1830 och det används fortfarande.
Receptet är hemligt, men det är känt att det
innehåller en kombination av enbär, angelikarot,
lakrits och koriander, som destilleras fyra gånger
för att ge en len smak. Idag är Tanqueray den
enda ginen som är invald i San Francisco World
Spirits Competition Hall of Fame.

»
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Bulldog Gin

Grundaren Anshuman Vohra har en annorlunda
bakgrund jämfört med andra ginmakare. Vohra var
tidigare investment banker och från sina resor runt
om i världen samlade han på sig kryddor och örter,
som senare skulle komma att ingå i hans ginrecept.
Han startade Bulldog Gin 2007 och idag är flera av
de växter han hämtat hem till destilleriet i Warrington England, bland annat lotusblad och vit vallmo,
unika för varumärket.
Jinzu – en japaninfluerad brittisk nyhet

Premiumginen Jinzu skapades av brittiska bartendern
Dee Davies 2013 och hon kombinerar klassisk engelsk
gindestillering med japanska influenser. Produktionen
baseras på naturlig sädessprit i koppartunnor där
sedan enbär, koriander och angelikarot tillsätts.
Därefter adderas körsbärsblomma och Yuzu-citrus
och till sist blandas det med premiumdestillerad
Junmai-saké.
Hernö Gin

England har historiskt sett varit källan till premiumgin. Men på senare år har nordisk gin fått ett
uppsving. En av de mer namnkunniga producenterna
är Hernö Gin i byn Dala, utanför Härnösand. 1999
reste Jon Hillgren till London för att jobba som
bartender. Han fick smak för nationaldrycken gin och
under åren besökte han destillerier för research. Och
tolv år senare grundade han Hernö Gin, Sveriges
första gindestilleri. Med vatten från egen brunn och
handslagna kopparpannor destilleras drycken med
ekologiska kryddor som enbär, korianderfrö, älgört
och lingon.
I november utsågs Hernö Gin till Gin Producer of
the Year 2016 vid International Wine and Spirits
Competition.

Collins verk skulle ha fallit
i glömska om det inte
vore för en renovering av
hans hem i Schwarzwald
på 1960-talet. Då
upptäcktes en flaska gin
samt handritade etiketter
av apan Max.
Monkey 47
Schwarzwald
Dry Gin
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Kyrö Distillery Company

Idén föddes i en bastu i byn Storkyro i Finland 2012
när fem kompisar funderade på varför ingen tillverkade whisky med finländsk råg. Ett halvår senare
grundades bolaget i ett tidigare ysteri. Förutom whisky
testade de att producera rågbaserad gin, kryddad med
sexton örter från närområdet, som älggräs, björklöv
och dill. Resultatet lät inte vänta på sig, 2014 vann
deras Napue Gin förstapris i Gin & Tonic-kategorin i
International Wine & Spirits Competition.
Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin

När engelsmannen Montgomery Collins stannade
kvar i Berlin efter andra världskriget hjälpte han inte
bara till att bygga upp staden, han började även
tillverka gin. Collins verk skulle ha fallit i glömska om
det inte vore för en renovering av hans hem i Schwarzwald på 1960-talet. Då upptäcktes en flaska gin samt
handritade etiketter av apan Max. Idag är Monkey 47
en exklusiv och småskaligt producerad gin som
fortfarande görs på 47 örter från Schwarzwald.

Världens mest
exporterade
premiumgin
och en av få
som fortfarande
tillverkas i
London.
Beefeater
London Dry Gin

Ur Martin & Serveras sortiment:

Beefeater London Dry Gin, art. nr. 247825
Silent Pool Gin, art. nr. 789362
Tanqueray London Dry, art. nr. 681940
Monkey Schwarzwald, art. nr. 955518
Bulldog Gin, art. nr. 776674
Jinzu, art. nr. 787663
Hernö Gin, art. nr. 601203
Kyrö Napue Gin, art. nr. 784694
Silent Pool
Gin

inspiration tonic

Fever-Tree tonic

en bubblande nyhet
När Fever-Tree skapade sin första tonic water för drygt tio år sedan
förändrades marknaden för drinkvatten. Idag är företaget världs
ledare inom premiummixers med försäljning i över femtio länder.
Nu har Martin & Serveras dotterbolag Galatea försäljningsuppdraget för Fever-Tree i Sverige. Med sin höga kolsyrehalt och sina
subtila smaker är Fever-Tree perfekt till gin & tonic.
Fever-Tree skapades efter att

engelsmännen Charles Rolls and
Tim Warrillow analyserat innehållet i vanliga drinkvatten. De
fann att det för det mesta bestod av
billiga artificiella smaksättningar
samt konserveringsmedel.
Efter lång research av historiska
tonicrecept, samt resor världen över
för att hitta rätt råvaror, lanserades
deras första tonic water 2005. Den
var gjord på kinin av högsta
kvalitet, botaniska oljor samt
källvatten och hyllades direkt som
världens främsta tonic.

Sedan starten har Fever-Tree
skapat ett nytt drinkvatten varje år,
från flädertonic till ginger ale och
ginger beer. Alla produkter är
tillverkade i England enligt samma
filosofi kring naturliga råvaror.
– Fever-Tree är en exceptionell
produkt som saknar motstycke på
marknaden idag, säger Daniel
Boltes Persson, brand manager på
Galatea. Vi är glada att kunna
erbjuda den till våra kunder.

Så här blandar du en
Fever-Tree Gin & Tonic
•
•
•
•

Fyll ett kupat glas till en tredjedel med is.
Häll i en del av din favoritgin.
Fyll på med två delar tonic.
Pressa en limeklyfta över drycken och
placera den sedan i glaset.

Fever Tree Tonic, art. nr. 616508
(fler artiklar finns i sortimentet).
Genom att blanda subtila botaniska smaker
med källvatten och kinin av hög kvalitet, har
Fever-Tree skapat en god, naturlig tonic med
en unik och uppfriskande arom.
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Grundarna av appen Karma – Hjalmar Ståhlberg Nordegren, Elsa Bernadotte, Ludvig Berling
och Mattis Larsson – utsågs till Framtidens entreprenör 2016 av SvD Näringsliv.

Appen Karma – för minskat matsvinn
i restaurangbranschen
Genom den nya digitala tjänsten Karma kan restauranger,
kaféer och butiker minska sitt matsvinn till nära noll – varje dag.
I Karma-appen kan de ladda upp vad de har för överskottsmat.
Privatpersoner kan sedan enkelt se vilka restauranger som har mat
att sälja, köpa maten och betala den direkt i appen. Det mobila
kvittot visas upp på restaurangen när man hämtar upp maten.
– Att minska matsvinnet är en viktig fråga för alla, inte

minst i restaurangbranschen, säger AnnaLena
Norrman, hållbarhets- och kvalitetsdirektör på Martin
& Servera. Det gäller att vara sparsam med de resurser
som finns. Att producera mat som sedan slängs istället
för att ätas är definitivt inte rätt väg att gå. Därför är vi
stolta över att presentera Karma. Den hjälper restauranger att minska svinnet på ett sätt som också bidrar
till restaurangers lönsamhet och marknadsföring.
– Bara i Sverige slängs det årligen 500 000 ton* mat
som fortfarande är fullt ätbar, vilket motsvarar ett
koldioxidutsläpp om 2 miljoner ton. Vi vill med hjälp
av Karma på ett enkelt sätt minska miljöpåverkan,
säger Hjalmar Ståhlberg Nordegren, vd och medgrundare av Karma.
– Vi på Martin & Servera stöttar våra kunder med
allt från sortiment till utbildning. Just hållbarhets
frågorna är något vi brinner för, säger AnnaLena
Norrman. Därför är det extra kul att kunna erbjuda
restaurangerna hjälp även på det området. Det här är
hållbarhet i praktiken!

* Källa: Naturvårdsverket, 2014

”Minimal miljöpåverkan och hållbarhet är
en av hörnstenarna i Wayne’s Coffees verksamhet. När Karmagänget kom till oss och
förklarade hur vi kan vara den första kafékedja som hjälper till att aktivt minska
matsvinnet på ett sätt som alla tjänar på,
var det ett enkelt beslut att ansluta oss
till tjänsten.”
Daniel Nordström, produktutvecklingschef, Wayne,s Coffee
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”När vi lägger upp överskottsmat i Karma
säljs den vanligtvis slut inom 15 minuter.
Det är den perfekta lösningen på
matsvinnsproblemet! Att det dessutom
generar en extra inkomst är förstås ingen
nackdel.”
Lotta Röberg, hovmästare, Nybrogatan 38

inspiration vinjett

Blodapelsinskörd, Sicilien
Teplockare, Sri Lanka

Agave, Mexiko

Rooibos, Sydafrika

Dryck som smakar gott
och gör skillnad
Lemonaid och ChariTea är ekologiska och
Fairtrade-märkta drycker. Grundarna är
tre unga tyska entreprenörer, som valt att
avsätta fem cent per flaska till välgörenhetsprojekt som de själva driver.
Allt började vintern 2008 i tyska Hamburg där de tre

vännerna Jakob Berndt, Felix Langguth and Paul
Bethke bestämde sig för att tillsammans göra något för
att bidra till en bättre värld. De sa upp sig från sina jobb
och satte igång med att utveckla visionerna om socialt
entreprenörskap till verklighet. Det gick snabbare än de
hade kunnat ana.
Produktutvecklingen tog fart hemma i Jakobs kök. De
experimenterade sig fram till de första recepten genom
att blanda olika ingredienser och låta familj och vänner
berätta vad de tyckte. Målet var att skapa god lemonad
och goda tedrycker, som skulle vara ekologiska,
Fairtrade-märkta och helt utan tillsatser. Sedan gick allt
snabbt och redan sommaren 2009 var produktionen för
stor för att kunna hanteras hemma och de tog hjälp av
ett litet företag i södra Tyskland för att fylla flaskorna.
Ingredienserna kommer från småskaliga jordbruks
kooperativ i Sri Lanka, Paraguay, Mexiko och Sydafrika.
Genom Fairtrade-märkningen betalar företaget högre
priser för råvarorna men stödjer samtidigt ett rättvist

och humant jordbruk. För varje såld flaska avsätter de
också fem cent som går tillbaka till egna välgörenhetsprojekt i de länderna där ingredienserna odlas.
För att vara säkra på att reglerna för bland annat
arbetsvillkor följs besöker grundarna själva de jordbruks
kooperativ som de samarbetar med. Pengarna som
skänks går inte till välgörenhetsorganisationer, utan de
hittar och väljer själva ut projekt de vill stödja. De pengar
som går till välgörenhet räknas som en produktkostnad.
Hittills har försäljningen av Lemonaid och ChariTea
bidragit till att över 1,2 miljoner euro kunnat investeras i
olika projekt, bland annat att bygga solkraft och skolor.

ChariTea är färskbryggda isteer i olika smaker. De är lite
sötade med agave-sirap eller honung och finns i smakerna svart
(svart te med citron), röd (rooibos med passionsfrukt), grön
(grönt te med ingefära) och mate (mix av mate och svart te).
Lemonaid är lemonad tillverkad från juice, aldrig koncentrat.
Lemonaid är lite kolsyrad och sötad med rörsocker. Den finns i
smakerna lime, passionsfrukt och blodapelsin.
Dryckerna har låg sockerhalt och är helt fria från konserveringsmedel, artificiella sötningsmedel och artificiella smaker.
Du hittar alla artikelnummer och smaker på martinservera.se eller i e-handeln.
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Djupfryst 4-6 timmar efter fångst
för att bevara den fina råvaran åt dig.

M&S 431759

Hoki, filé, 110 - 170 g, MSC

100% MSCmärkt, så att
du serverar
fisk från hav
fulla av liv.

M&S 691345

Torsk, ryggbitsfilé, 90 - 120 g, MSC

M&S 185520

Alaska Pollock, filé, 90 - 110 g, MSC

Alltid handfiléad
så att du får liten
variation i storlek.

Djupfryst Perfektion
Erfarenhet, kunskap och tydliga krav. Det är modellen för att leverera riktigt
bra råvaror. I Findus fiskdisk innebär det att all fisk djupfryses 4-6 timmar
efter fångst för att behålla den fina kvalitén och det saftiga köttet. Alla filéer
är utvalda och handskurna enligt tydliga krav på smak, textur och storlek.
Tina i kylen över natten och tillaga dagens lunch på de finaste av fiskfiléer.
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Recept på nya lunchrätter med fisk på findusfoodservices.se

Vi inspireras av
våra kunder:
Edin Dzematvå

”Jag ser också fram emot att få göra
klassiska rätter från Bosnien som
ska serveras i ny tappning.”

VINNARE AV
KOCKARNAS
KAMP 2016!

EDIN DZEMAT

Vinnaren i Kosta
Nu öppnar Edin Dzemat två restauranger i småländska Kosta. Målet är
att skapa en kulinarisk destination. Gärna stjärnbeströdd. Kollegornas
smeknamn på Edin, ”Kock-Zlatan”, säger mycket om hans ambitionsnivå.
Kocken Edin Dzemat har under fem år
drivit den hyllade och numer avvecklade
restaurangen Linnéa Art i Göteborg. Nu
ligger hans fokus på Småland.
Här satsar han på två nya krogar i Kosta;
Brasserie by EDz och fine dining-restaurangen dzeMAT, som öppnar under 2017.
På den senare planerar han att servera mat
med smaker från såväl Småland som hans
tidigare hemland Bosnien.
Restaurangbygget sker i samarbete med
Kostas vd Torsten Jansson, med syfte att
skapa en kulinarisk destination i Kosta.
Brasseriet, som ligger i Kosta Boda Art
Hotel, har cirka 50 platser och en öppen
vinkällare. Menyn är baserad på ett flertal
mellanrätter.

Restaurang dzeMAT med cirka 20 platser
kommer att ligga ett par hundra meter från
hotellet i den så kallade Stenstugan.
I en intervju i White Guide menar Edin
Dzematt att målet är en – eller flera –
Michelinstjärnor.
– Jag går alltid in för det jag gör helhjärtat oavsett om det handlar om att tävla i att
springa eller att laga mat. Likaså i min roll i
Kosta. Ska bli mycket roligt att få arbeta
med många duktiga medarbetare och
tillsammans utveckla och förnya matutbudet. Målet är att sätta Kosta på kartan inte
bara som ett besöksmål för glas, design och
shopping utan även för maten.
– Vi kommer att använda lokala råvaror
och det som är i säsong – men inte bara. Vi

vill servera det absolut bästa, och om det
råkar innebära italiensk tryffel så blir det
italiensk tryffel.
– Jag ser också fram emot att få göra
klassiska rätter från Bosnien som ska
serveras i ny tappning – bland annat pumpa
som packas in i levande kalk och grävs ner,
där den tillagas med hjälp av kalk och
jordens egen värme.
Edin Dzemat, 32 år, har tidigare jobbat på en av
världens bästa restauranger: Noma i Danmark.
Under 2013–2015 var han lagkapten för Svenska
Kocklandslaget, som tog hem silver i VM 2014.
Han har tilldelats Rising Star 2014 i White Guide
samt Årets Werner 2013. Han vann också
Kockarnas kamp, som yngste vinnare någonsin,
hösten 2016.
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inspiration exceptionell råvara

Fjällko från Sunnanhed.

Mattias Kroon, en av grundarna
till Exceptionell råvara.

Sayan Isaksson, restaurang
Esperanto, deltog i bedömningen.

Exceptionell råvara: Succé för Mangalitza
och fjällko från Sunnanhed
Hela nio griskötts- och nötköttsråvaror uppnådde kvalitetsnivån
Exceptionell råvara. Två produkter stack ut lite extra: Den första
bedömda Mangalitzan liksom en 15 år gammal fjällko som båda
fick enastående resultat.
Text & foto Karin Ericson/Föreningen Exceptionell råvara

– Det finns fransyska och sen finns det magisk, mytisk,
exceptionell fransyska av 15 år gammal fjällko från
Sunnanhed i Dalarna, säger Mattias Dernelid,
Grönsakshallen Sorunda.
Tio prover av nötkött och tio prover av griskött
bedömdes av deltagarna i föreningen Exceptionell
råvara vid ett smakmöte som hölls i slutet av 2016.
Bland nötköttet var det fjällkon Stjärna från
Sunnanhed, Rättvik, som vann kockarnas hjärta.
– Det var fantastiskt när man tuggade, säger
Stefan Eriksson, provningsledare på Exceptionell
råvara. Jag är knäsvag, måste jag säga. Underbart.
– Vi avlar bara våra kor på lynne. En lugn och glad
ko är en bra ko brukar jag säga, berättar uppfödaren
Sven Blomberg.
Ytterligare tre nötkött nådde nivån Exceptionell
råvara. Läs mer på exeptionellråvara.se.
Bland grisarna nådde hela fem råvaror utmärkelsen
Exceptionell råvara. Det var kött från en Linderödsgris
från Halla gård i Västergötland, en treraskorsning från
slakteriet Skärshult i Småland, en korsning bestående
av Linderöd, Mangalitza, Duroc och Svensk lantras
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samt en Berkshiregris från Domta gård utanför
Uppsala, och den första 100-procentiga Mangalitzan,
uppfödd av Marie Ekholm från Blekslätten, Dalsland,
som kammade hem höga poäng.
Grisköttet från Mangalitzan fick omdömen som
fet fin komponerad kärna, fin smörighet med lite
mjölksyra- och leverton, lång eftersmak, fin marmorering och smak av hö.
– Jag tycker Mangalitzan är fräcka grisar och det ska
ju vara världens bästa kött. Hela vår gård är inriktad på
att göra delikatesser till restauranger, det är vår nisch,
och då ska man ju ha de bästa grisarna, säger Maria
Ekholm.
– Mangalitzan har varit populär sedan 1800-talet,
säger Mattias Kroon. Jag såg nyligen en meny för en
hypad restaurang i London där Mangalitza stod på
menyn. Intressant att man inte skrev pork utan att
man vågade lyfta fram en grisras på det sättet.
På Maria Ekholms gård går 120 grisar som en del
av ekossystemet och de tar hand om allt ogräs.
Hon tycker att Mangalitzan är perfekt för chark
med sina stora fina skinkor, bogar och mycket fett.

inspiration exceptionell råvara

Paul Svensson, Fotografiska, var en av de
kockar som bedömde de olika råvarorna.

Kocken Stefan Eriksson,
Årets Kock 2005, var
provningsledare för
Exceptionell råvara.
Här med Mattias Kroon.
Nötkött för bedömning.

Martin & Servera stödjer
Exceptionell råvara
Mattias Kroon och Björn Frantzén,
Frantzéngruppen, är initiativtagare
till Exceptionell råvara. Tillsammans
med Martin & Servera, LRF och flera
andra företag är målet att driva
spjutspetsen av svensk gastronomi
framåt.
Läs mer på exceptionellravara.se
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Vi inspireras av
våra
samarbetspartners:
Svenska
Kocklandslaget

Bakningstips
från experten
I jakten på det perfekta brödhantverket har konditorn och
bagaren Kalle Bengtsson från Svenska Kocklandslaget
svarat på några frågor om mjölets betydelse.
Text Lee Kearney Foto Milena Grandi

– Man måste testa sig fram till bästa
resultat, mycket beror på vilket mjöl du
använder.

Hur viktig är kvaliteten på råvarorna när
det gäller brödhantverk?

– Det är många faktorer som spelar en
viktig roll för att få till det perfekta brödet.
Bra mjölråvaror är av största vikt. Därför
går det inte alltid att byta ut ett mjöl mot
ett annat, utan att smaken och konsistensen
på det man lagar eller bakar förändras.
Varje mjöl har specifika egenskaper så man
får prova sig fram.
– Ett recept kanske inte blir det samma
hos dig som hos mig, och det kan bero på
jästemperatur eller vilken ugn man
använder sig av. Man får helt enkelt prova
sig fram till det som passar just dig och din
verksamhet.
– Olika mjölsorter och malningsgrader
spelar stor roll för slutresultatet, det är det
som gör att det är så roligt att baka!

Vad ska man tänka på vid val av
mjölsorter?

– För ett luftigt bröd ska man använda ett
proteinrikt mjöl som jäser lättare eftersom
glutenhalten är hög. För grövre bröd, där
man använder fullkorn och stenmalet mjöl,
bör man addera lite vetemjöl för att degen
ska bli bra.
De grova mjölet bildar inte lika mycket
gluten och bör därför jäsa längre. Jäst och
socker kan bryta ner degen om det blir för
mycket, och då är det bra med ett proteinstarkt mjöl.
Vad ska man tänka på när man bakar
med surdeg?

Vad ska man tänka på när man bakar
bröd?

– Allt bröd mår bättre om det får jäsa
länge, det blir mer smak och ett saftigare
bröd. Jag använder ofta surdeg för att få ett
saftigare och mer hållbart bröd.
Salt, när tillsätter du det?

– För att få ut maximal glutenbildning kan
degen köras längre utan tillsatt salt. Salt
binder vätskan och degen blir styvare.
Tillsätt salt mot slutet av degblandningen.
– Det är inte så viktigt att vara noggrann
vid brödbak, man lär sig hur degarna ska
kännas för att det ska bli bra.
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Kalle Bengtssons tips
Hela och grova sädesslag bör blötläggas eller skållas innan användning.
Vid hög halt av syra, som citron, vinäger
eller vitlök, beter sig degen väldigt
konstigt. Både jästen och glutenhalten
bryts sönder i degen, så man måste vara
lite försiktig med mängden.
Olika ugnar kan ge olika resultat.
Jästemperaturen bör man hålla koll på
så att det inte jäser för mycket.

– Det beror på om degen ska användas i
smaksyfte, eller om man ska bygga upp
själva glutenstrukturen. Professionella
bagare använder oftast mjöl med lägre
proteinhalt för att det är svårare och en
större utmaning för dem. Då behövs fler
knep och långa jästider. Då är det bra med
surdeg. Bröd med surdeg får bättre
hållbarhet, smakar mer och får en saftigare
smak och struktur.
Hur länge kan man förvara en deg utan
att den blir förstörd?

– Cirka tre dagar, och då är det viktigt att den
ligger i kylen så att den inte jäser sönder.

OM KALLE BENGTSSON
Yrke: Konditor, bagare, kock
Tävlingsmeriter: OS 2016, VM 2014,
Global Pastrychef 2013, OS 2012
och VM 2010 med Göteborgslaget.
Lagar och äter helst: Långkok.

”För ett luftigt bröd ska man
använda ett proteinrikt mjöl
som jäser lättare eftersom
glutenhalten är hög.”

Styrka i köket: Stresstålig.
Bästa tips i köket: Planera, börja
i god tid.
Köksprylen framförallt: Våg.
Tips! Ekologiskt premiummjöl
från Warbro Kvarn

Dinkel, emmer, enkorn, nakenhavre
och naket korn. Warbro Kvarn
köper också in och säljer vanligt vete
och råg, men det är kultursorterna
som har blivit deras signum. Alla
produkter från Warbro Kvarn är
ekologiska och KRAV-märkta.
Du hittar Warbro Kvarns produkter
hos Martin & Servera.

Kalles recept på rågknäcke, brioche och surdegsbaguette
bakat med olika mjölsorter hittar du på martinservera.se.

Läs mer på martinservera.se 41

notiser

Nyhet! Formo
Formo är Martin & Serveras nya serie med nonfoodprodukter för restaurangkök. Sortimentet består
bland annat av matförvarings- och engångsartiklar,
ljus och servetter.

– Formo är hög kvalitet till bra pris, säger Magnus Åberg, affärsområdeschef sortiment och inköp, Martin & Servera. Våra
Formo-produkter är alltid minst lika bra som de marknadsledande,
men till ett bättre pris. Och vi ställer extra höga produktions- och
hållbarhetskrav på våra egna produkter.
– Hur stort sortimentet blir bestäms av våra kunder. Vi testar och
kollar av med kunderna vad de behöver och vill ha.
I Formo-sortimentet
kommer du att hitta:
• Grill- och aluminiumfolie
• Värme-, stearin- och blockljus
• Engångshandskar
• Aluminiumformar
• Mikroformar (med lock)
• Take away-lådor (thailådor)
• Sopsäckar
• Plast- och fryspåsar
• Plastfilm
• Engångsartiklar (tallrikar,
bestick, muggar)

Skapat av ölälskare
för ölälskare
Öl är fantastiskt. Särskilt när det är
bryggt med kärlek och omsorg.
Craftbeer.se är till för dig som gillar
hantverksöl. Här följer du vad som
händer i ölvärlden, hittar intressanta
reportage, tester och recensioner samt
får tips på hur du brygger ditt eget öl.
Och mycket mer
Välkommen till en värld av upp
levelser och smaker!

NYHETER!
Allrengöringssvamp,
Formo grov, 10-p
med grepp
Art. nr. 531038
Allrengöringssvamp,
Formo fin, 10-p
med grepp
Art. nr. 531079
Allrengöringssvamp,
Formo grov, 10-p, 6+4
Art. nr. 531012
Värmeljus, 100-pack
Art. nr. 264341

Naturligt kolsyrat vatten
lyfter vinets smaker
Franska stjärnkockar som Michelin-kocken Thierry
Marx och vingurun Robert Parker hyllar Badoit för
det unika sätt som det lockar fram smaker i rätterna
det serveras till. Badoit används ofta som komplementet till viner. Bubblorna lyfter fram vinets smak
helt naturligt.
Badoit är känt för att lyfta smakerna i både vin och mat. Det
kallas ibland för kockarnas, vinkännarnas och foodisarnas
favoritvatten. Badoit är ett naturligt kolsyrat mineralvatten från
källan vid foten av Mt Forez i den lilla staden Saint-Galmier i
Loire-regionen i Frankrike. Vattnet håller en konstant temperatur på 16 grader, är fullt av lätta bubblor och naturligt rikt på
mineraler som magnesium och kalcium.
Det tar cirka tio år för vattnet att med underjordiskt tryck ta
sig upp från 300 meters djup. Den naturliga kolsyran skapas
när vattnet reagerar med naturlig koldioxidgas. Den årliga
produktionen är begränsad vilket gör Badoit till ett av
världens mest eftertraktade vatten bland matintresserade
världen över. Badoit har också en hög halt naturlig bikarbonathalt, vilket underlättar matsmältningen.

”Jag har druckit Badoit till vin i nästan tio
år nu. Det är det perfekta komplementet
till de exklusiva viner jag dricker och
provar. Bubblorna förstärker de unika
smakerna i vin på ett naturligt sätt.”
Robert Parker, vinkritiker
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Vem blir Årets
Sous Vide-kock 2017?
Det brukar vara bra tryck i köket när finalisterna i
Årets Sous Vide-kock lagar sina rätter med den för
året utvalda Sous Vide-produkten.
Missa inte den femte upplagan av Atrias tävling.
Finalen går den 1/2 2017 på Restaurangexpo, Kista!

Dennis Säwström
vinnare 2016
med oxbringa

Daniel Pembert
vinnare 2015
med fläskläggklubba

Amadeus Frick
vinnare 2014
med pork brisket

Marcus Nemrin
vinnare 2013
med renstek

I år tävlar Årets Sous Vide-kockar med
Pluma - Har du provat?
PLUMA, SIGNATURE
Pluma är en mycket het detalj på á la carten just nu. Det är en saftig
och mör fjäderformad detalj från grisens framdel. Detaljen har en del
marmorering som gör den riktigt smakrik. 98% kötthalt och
köttursprung Sverige.
Art nr: 255992
Antal/kartong: 5 x ca 1,1 kg

www.atriafoodservice.se

Sous
Vide
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Vi inspireras av
våra kunder:
Astrids och Matilde

Allt fler krogar i Stockholmsförorterna:

Den goda maten
utanför city
Allt fler i uteätargenerationen har kommit till ro i förorten, men kärleken
till krogliv sitter i, den tar sig bara lite andra uttryck. Nu öppnar allt fler
ambitiösa restauranger med fokus på god mat och sköna mötesplatser i
förorten. Följ med till restaurangerna Astrids och Matilde.
Text Henrik Hallendorff

Dra en kam genom håret, om du har något. Putsa

glasögonen. Kanske lite läppstift, men det är verkligen
inte nödvändigt … Förortskrogen Astrids i Mälarhöjden
älskar gästerna som de är. Därför är det många som
vandrar längs de snirkliga gatorna – förbi pampiga
trävillor, sextiotalskuber i rött tegel – till det vänligt
upplysta huset i backen som tidigare var pizzeria med
Vegas-maskiner.
Så här i februari gapar uteserveringen tom. Inomhus
finns fyrtionio omaka stolar, brädgolv och doften av
nygräddat bröd. Och personal som ler i kapp med
besökarna.
– Det bästa med att driva krog i förorten är att man
har en mycket, mycket bättre relation med gästerna.
Man ser dem hämta barn på dagis och ofta sticker de
in huvudet bara för att säga hej, säger sommelieren
Sasja Velander, som är en av de tre delägarna.

Krogen i Mälarhöjden är lillasyster till Astrids Ängby,
som startades för tre år sedan. Och om framgången
håller i sig kommer ägartrion starta ytterligare en
Astrids de närmaste åren. Det rör på sig! Kalla inte
förortsgastronomin en trend, det är snarare en naturlag.
Allt fler i uteätargenerationen har kommit till ro i
förorten, men kärleken till krogliv sitter i, den tar sig
bara lite andra uttryck. Därför krävs också nya arbetssätt.
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För att små förortskrogar ska få stabilitet även på
måndagar och tisdagar krävs det att de blir en del av
områdets ekosystem. Astrids samarbeten med företag,
båtklubb och fotbollsklubb ger stabilitet även måndagar
och tisdagar. Konsten på väggarna kommer också från
lokala förmågor.
Att balansera trygghet med förnyelse är en av
utmaningarna när menyerna skapas. Stammisarna vet
vad de får och slinker ofta in på en fiskgryta eller
köttbullar, som självklart trillas på plats av nymalet kött.
Samtidigt gäller det att överraska gästerna ibland, vilket
också hjälper köket att utvecklas. Menyn varieras med
nya rätter som presenteras på en tavla.
Och i november körde Astrids Mälarhöjden viltveckor
med råvaror och smaker från norra Sverige. Den möra
pärlhönan serverades med intagande krämig karljohanmajonnäs och en endive som apelsinbräserats, mild och
smältande len med fin karamelliserad yta.
En ordentlig barnmeny för olika åldrar från säkraste
kortet pannkaka till röding med vitvinsås, fast i en lite
mindre portion. På Astrids finns en rejält tilltagen
lekhörna med tågbana, leksakskök, myshörna med
böcker och en tavelvägg där det är fritt fram att klottra.
Leksakerna byts ut flera gånger om året, en del av
leksakerna doneras till och med av gästerna.

»

Foto: Fredrik Lundqvist, Qvistform

”Man ska känna sig som hemma när
man kommer till oss. Både liten som stor.
Familjen är en central punkt i våra liv
och det vill vi även visa på Astrids.”

Astrids Södra Ängby och Astrids
Mälarhöjden erbjuder även catering vilket
med andra ord betyder god Astrids-mat
till bröllop, events och högtider.

inspiration förortskrogar
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Foto: Pontus Johansson

Om konceptet på restaurang Matilde i Sundbyberg:
”Riktigt schysst italienskt – alla älskar ju det!
Hemkokta fonder, pizzor på 40-timmarsjäst deg
med äkta D.O.P.-mozzarella … Kan det bli bättre?”

Bakom Matilde står matentreprenörerna Elias
Karroum från Beirut Café och Acki Kokotos med
Mäster Anders och Bistroteket på sitt cv. Annika
Matilde Hernández Uhrlin, ekonom, och Herman
Rasmuson från Ramusons Matbyrå är också
delägare.

– Fast det händer att barn ångrar sig och
tar med en leksak hem igen, skrattar Sasja.
Barn älskar Astrids. Det är faktiskt ofta de
som drar med sig föräldrarna hit.
– När vi rekryterar serveringspersonal är
det allra viktigast att de har hjärtat på rätta
stället, resten kan vi lära dem.
En av de hängivnaste stammisarna på
Astrids i Södra Ängby är Patrik Dolk,
säljledare på Martin & Servera. Han
brinner lite extra för förortskrogarna och
beskriver sig själv som ”en riktig förortskille”.
Patrik Dolk har själv sett utvecklingen
från första parkett: Fredrik Eriksson som
chockade matvärlden genom att göra succé
i Långbro. Toppkrogen Aloë som föddes i
källaren på en inredningsaffär i ett sömnigt
villaområde. Erik Videgård som precis
börjat brassa asiatiskt i Vällingby Centrum.
Utvecklingen går allt snabbare.

Vad har Martin & Servera att erbjuda
förortskrogarna?
– Vi har ett extremt brett sortiment, inte
minst vad gäller förpackningsstorlekar. Hos
oss går det bra att köpa tre kilo vetemjöl,
inte bara trettiofem. Vi kan ordna leverans
varje dag och tack vare vår bredd behöver
en krog inte så många andra leverantörer.
En annan styrka är att våra säljare bor nära
sina försäljningsområden. Det är inte bara
praktiskt, det ger en speciell känsla, som är
en stor styrka.

känsla. Det tycks inte vara några problem
att fylla de 160 sittplatserna.
– Fördelen med att satsa stort är att man
kan hålla låga priser så att nästan alla kan
komma och käka. Hos oss kan man äta en
riktigt bra varmrätt för 150 kronor.
Konceptet?
– Haha, det tog fem minuter att bestämma.
Riktigt schysst italienskt – alla älskar ju det!
Hemkokta fonder, pizzor på 40-timmarsjäst
deg med äkta D.O.P.-mozzarella … Kan
det bli bättre?

Men det är inte bara småkrogar som

På en så stor krog handlar det förstås om

öppnar i förorterna.
– Vi tänker inte förort. Vi blåser på,
förorten är ju stan numera. Här i Sundbyberg
är det folktätt, säger Herman Rasmuson, en
av delägarna på restaurang Matilde i
Sundbyberg.
Redan första dagen serverade de nästan
250 luncher i den gigantiska lokalen med
mycket ljus och medveten New York-

att ha bredd. Slipskillarna i snygga kostymer och kvinnliga tjänstemän uppskattar
att carpaccion serveras med tryffelkräm och
hasselnötter från Piemonte. Barnen jublar
över att deras pizzor fått en form med
gulliga kaninöron.
– Vi placerar gärna barnfamiljer så att de
kan se in i köket där råvaror förvandlas till
rätter, säger Herman. Det är ju lite magiskt.
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inspiration GastroMerit

Boka dina kurser
på GastroMerit!

För dig som
arbetar som kökschef,
köksmästare och är
redo för nästa steg
i karriären.

GastroMerit, Martin & Serveras kursverksamhet, erbjuder ett
fulladdat kursprogram under 2017. Här är några av nyheterna!
Boka din kurs eller föranmäl dig till resorna redan nu!

Ny utbildning!
Diplomerad kökschef
med Stefano Catenacci
som kreativ ledare
Diplomerad kökschef är en vidareutbildning som ger dig fördjupade kunskaper
inom ekonomi, ledarskap, organisation,
service och produktkunskap.
Den diplomerade kökschefsutbildningen ger dig de verktyg som behövs

Innehåll
• Ledarskap
• Ekonomi, revenue, köksekonomi
• HR och rekrytering
• Praktiskt i köket; vegan/vegetariskt
• Hållbar matlagning och minskat svinn
• Allergi, överkänslighet och näringslära
• Arbetsrätt/schemaläggning
• Det moderna restaurangköket
• Mat och dryck i kombination

för att arbeta som kökschef och ta en
aktiv del i företagets utveckling.
Kökschefsutbildningen är främst
teoretisk men inkluderar även vissa
praktiska dagar samt studiebesök.
Som kreativ ledare är Stefano
Catenaccis uppgift att ur ett bransch
perspektiv och som krögare, vara med
och påverka och säkerställa att
utbildningen innehåller relevanta och
intressanta ämnen för dig som vill ta
nästa steg i karriären.

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

Merförsäljning med
Björn Salomonsson
Lär dig mer om konsten att skapa merförsäljning.
Under kursen får du träna på gästrelationer och
hantering av självkänsla. Du lär dig om hur du kan
bli bättre på färdigheten att öka ordervärdet. Du får
även träna på att bemöta din gästs invändningar
och samtidigt avsluta affären med kundnöjdhet och
merförsäljning. Under kursen får du dela med dig av
dina erfarenheter, delta i grupparbeten och diskussioner.
Kursledare Björn Salomonsson är säljcoach som
motiverar säljorganisationer till framgång. Björn är
även delägare i restaurang Årehyddan i Åre. Han
föreläser ofta om försäljning genom ökad självkänsla
och förståelse.
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Kreativ ledare är Stefano Catenacci, kökschef
på Operakällaren sedan 1996. Han har tilldelats flertalet prestigefyllda utmärkelser, bland
annat Hovtraktör 2012 samt White Guides
hyllning för Långtida betydelsefull gastronomisk gärning 2014.
Stefano Catenacci är även delägare i
koncernbolaget Nobis AB.

Bli din egen
motivationscoach
och skapa
merförsäljning!

Innehåll:
• Så tänjer du din egen komfortzon
• Kundrelation – vad är det som skapar förtroende?
• Lär dig om din osynliga gräns, skapa mål och fira segrar
• Invändningshantering, merförsäljning och pepp
• Bli din egen motivationscoach
8/2 2017 10.00 –17.00 Umeå
22/3 2017 09.00–16.00 Stockholm
21/3 2017 10.00 –17.00 Göteborg
3/5 2017 09.00–16.00 Stockholm
Kursavgift: 2 850 kr/deltagare (exkl moms)

inspiration GastroMerit

Nyfiken på
svenska örter,
bär och växter och
lämpliga
tillagningsmetoder?

Nyhet!
Naturens skafferi med
Tommy Eriksson och
Lena Engelmark Embertsén
I naturen växer mängder av ätbara, smakrika och fantastiska örter, bär och växter. Under denna kurs får du inspiration om hur du kan använda dessa i säsong, förädla för
att ta vara på smaker samt förlänga säsongen.
Vi börjar med en tur ut på Årstafältet och plockar lite
olika växter samt går igenom lite teori och bra saker att
kunna. I köket lagar vi sedan till rätter på det som växer i
skog och mark, det vi plockat samt det som finns förädlat
tillsammans med svenska råvaror.
Dagen avslutas med att vi äter det vi lagat samt
diskuterar runt förädling, konservering och tillagning.

Kursledare Tommy Eriksson är fil. kand. i restaurang- och måltids
kunskap. Han är delägare i Högberga Gård och driver även
företaget Tommy Eriksson Gastronomi AB. Tommy är medlem i
Svenska Kocklandslaget. Lena Engelmark Embertsén är kemiingenjör
och matinnovatör. Hon driver Högtorp gård i Södermanland. Med fokus
på vilda växter, bär och svamp lyfter hon de nordiska smakerna och
producerar nya produkter småskaligt.
31/5 2017 09.00 –16.00 Stockholm
Kursavgift: 3 100 kr/deltagare (exkl moms)

Foto: Stefan Wettainen

Jens Linder i Seoul, Sydkorea.

Föranmäl dig redan nu!
Tre spännande inspirations- och
utbildningsresor: Seoul, Kapstaden
och San Sebastián

Franschhoek, utanför Kapstaden.

Seoul, Sydkorea, 11–17 september 2017
Följ med kokboksförfattaren och DN-skribenten Jens Linder till
myllrande Seoul i Sydkorea och låt dig förföras av allt från
koreansk barbecue, dumplings, bibimbap, eldiga soppor och
marinerade grönsaker, till kimchi och söta munkar.
San Sebastián, Spanien, oktober 2017
Besök San Sebastián, en härlig gourmetstad i spanska Baskien.
Förutom besök på de ljuvligaste tapas- och pintxosbarerna gör
vi förstås även studiebesök på restauranger i världsklass.
Vinresa till Kapstaden, Sydafrika, januari 2018
Upptäck fantastiska Kapstaden och möt vinmakarna på bland
annat Stellenbosch och Franschhoek! Dessutom besöker vi
både vingårdar och ölbryggerier, delikatessmarknader och
ost- och köttproducenter. Vinprovningar och gastronomiska
upplevelser i spektakulära omgivningar utlovas.
Föranmälan görs till gastromerit@martinservera.se så
kontaktar vi dig med uppdaterad information och pris.
Avgift för inspirationsresorna, kostnad för flyg samt
dagsprogram är ej fastställt vid tidningens tryckning.

Anmäl dig på martinservera.se/gastromerit!
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Polarbröd – svenskarnas favoritbröd
Polarbröd har länge arbetat målinriktat med att baka bröd som är hållbart i alla led. Därför bakar vi
nu med hjälp av egen vindkraft. Polarbröd är sprunget ur en stolthet över norrländsk brödkultur och
har i generationer varit ärliga och noggranna med ingredienserna för att kunna baka med stolthet.
Allt bröd är dessutom bakat utan mjölk och konserveringsmedel.
Mjölk- och sesamfritt

Jubileumskaka, 200 g
BNR 276469
Polarkaka, 175 g
BNR 115352
Båda varianter passar lika bra till
fantastiska smörgåstårtor

Smörgåstårta Klassisk,
8 portioner – 6 st Jubileumskaka
Topping:
100 g Cantadou färskost, naturell
1 dl créme fraiche
100 g kruksallad
150 g rostbiff
100 g pastrami
4 st physalis
1 st rött äpple, tunna klyftor
Gräslök, några strån

Fyllning 1:
•
•
•
•

1 st rött äpple skuret i tärningar
1 dl saltgurka, tärnad
1 dl soltorkade tomater, strimlade
2 dl créme fraiche

Fyllning 2:
•
•
•
•

100 g kokt skinka (alt rökt), strimlad
2 tsk pepparrot, riven
1 dl bladpersilja, strimlad
200 g Cantadou färskost, naturell
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SÄPA0031– Bilbo

Tillagning:
1. Blanda fyllningarna var
för sig. Smaka av med salt och
svartpeppar. Fördela fyllning 1 på
två Jubileumskakor, lägg de skurna
sidorna mot varandra. Lägg på två
Jubileumskakor med skarven åt motsatta
hållet, fördela fyllning. 2. Blanda färskost
med créme fraiche och bred på de resterande Jubileumskakorna, lägg dem
på toppen. Garnera med sallad rostbiff, pastrami, physalis, äpple
och gräslök.

•
•
•
•
•
•
•
•

notiser

Det orientaliska tunnbrödet
Klockan är 04.00 och när göteborgarna

ännu sover gott brinner det redan för fullt i
ugnarna på LibaBröd AB. Mjölet yr, hettan
från ugnarna är överväldigande och bagarna
har fullt upp med att övervaka bakningen.
Liba-brödet – det orientaliska tunnbrödet
– ska få exakt rätt konsistens. Familjen vill
vara stolta över det de gör och Liba-brödet
har länge bakats i familjen. Det är ett
komplicerat hantverk och kunskapen har
gått i arv från generation till generation.
Tunnbrödet, som bara kallas för ”bröd” i
Syrien och Libanon, äts till allt och till alla
måltider.
På 1800-talet bakades det tunnbröd
hemma hos varje enskild familj i vedeldad

Boken Azur
släpps i april 2017
av förlaget
Natur & Kultur

ugn men på 1850-talet åkte familjen Fadels
farfars farfar till Damaskus för att starta ett
bageri och sälja i lite större skala. Det gick
förstås alldeles utmärkt. Idag är det femte
generationens bagare som bakar brödet i
Göteborg.
Ingredienserna är enkla (vatten, mjöl, salt,
en nypa socker och jäst) men det är under
gräddningstiden hemligheten till ett lyckat
tunnbröd ligger. En sekund för länge, och
brödet är förstört. En grad för lite, och
brödet får inte rätt konsistens.
Liba-brödet är ett praktisk bröd; servera
det till mat, dippa i goda såser, gör en
smörgåsrulle, en matig wrap eller använd
det som bottenbrödet till din favoritpizza.

”Jag gillar när maten
är så autentisk som
möjligt och när
smaken är så nära
minnet av en plats
som man kan
komma.”
Joel Åhlin

Azur
I ”Azur – Mat från Medelhavet, Mellan
östern och Nordafrika” gör kocken Joel
Åhlin, restaurang Agrikultur, Stockholm, en
personlig smakresa för att upptäcka både de
lokala specialiteterna och de gemensamma
nämnare som knyter ihop Sydeuropa,
Mellanöstern och Nordafrika. Boken
innehåller ett 60-tal recept. Släktskapen
mellan maträtterna är många, som de franska
kikärtspannkakorna socca och de italienska
motsvarigheterna farinata, eller tzatziki och
dess turkiska namne cacik.

I boken Azur bjuds läsaren på många intryck: doften av kryddblandningen
raz el Hanout från de brokiga gränderna utanför de hierarkiskt ledda
stjärnköken i Marrakech, det kolgrillade lammet i Istanbul som äts med
pitabröd doppat i den starka tomatröran ezme, den kryddiga spanska
chorizon tillsammans med den grillade bläckfisken i katalanska hamn
staden Cadaques.
Läs mer på martinservera.se 51

inspiration hållbarhet

Inköpskraft påverkar arbetsvillkor:

Utbildning för
kinesiska
fabriksarbetare
Martin & Servera finns representerade i Kina, för att kunna vara tydlig
i leverantörssamarbetena vad gäller bland annat uppförandekoden.
I slutet av 2016 startade Martin & Servera, tillsammans med
samarbetspartnern QuizRR, utbildningar för personal på tre fabriker i
Kina. Utbildningen är via e-learning och handlar främst om att säkerställa anständiga och säkra arbetsförhållanden för alla arbetstagare.
Text Tobias Mossop Foto QuizRR

– En stor del av våra egna produkter inom
restaurangutrustning och non food kommer
från Kina. Nu finns vi representerade i Kina
via ett samarbete med Axfoods inköpskontor
i Shanghai. Det ger oss större möjligheter att
påverka alla våra asiatiska leverantörer i rätt
riktning vad gäller vårt hållbarhetsarbete och
vår uppförandekod, säger Magnus Åberg,
affärsområdeschef sortiment och inköp,
Martin & Servera.
– Vi kan vara tydliga med de krav vi ställer
på leverantörerna. Det gäller såväl kvaliteten
på produkterna som de krav på arbetsvillkor
och miljöhänsyn som Martin & Servera
ställer i sin uppförandekod.
– Från det att ordern lagts till dess att
godset skeppats till Sverige görs uppföljande
kvalitetskontroller och eventuella produkter
som inte klarar kraven sorteras bort.
Quiz Rights & Responsibilities (QuizRR) är
ett företag som grundades 2013 av två
svenskar. De erbjuder ett digitalt verktyg för
52 Läs mer på martinservera.se

”Vi ser QuizRR som ett mycket
viktigt verktyg för att höja
medvetenheten och kunskapen
på alla nivåer i fabriken kring
de krav som vi ställer i
uppförandekoden.”
Cecilia Hetling, Hållbar
Utveckling & Kvalitet, Martin & Servera

att höja kunskapen och medvetenheten
kring de krav som ställs i uppförandekoder,
vilket är nog så viktigt i globala leveranskedjor för att säkerställa anständiga och säkra
arbetsförhållanden för alla arbetstagare. Idag
är 52 fabriker anslutna bara i Kina. Hittills
har företaget utbildat drygt tolvtusen
arbetare på tre marknader; Kina, Bangladesh
och Mauritius. Fler marknader utvärderas
löpande.
Utbildningen sker på surfplattor och
vänder sig direkt till de anställda i fabriken.
Genom enkla steg tar sig de anställda
igenom utbildningens olika delar, i form av
utbildningsfilmer, och svarar på olika frågor.
– Vi ser QuizRR som ett mycket viktigt
verktyg för att höja medvetenheten och kunskapen på alla nivåer i fabriken kring de krav
som vi ställer i uppförandekoden, säger
Cecilia Hetling, Hållbar Utveckling &
Kvalitet, Martin & Servera.
– Vi startar utbildningen till att börja med
på tre fabriker i Kina. Den ena är en

inspiration vinjett

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

Cathrine Westerlind,
specialist kvalitetssäkring, non food &
restaurangutrustning

Utbildningen är ett viktigt
verktyg för att höja de anställdas
medvetenhet kring deras
rättigheter och Martin &
Serveras uppförandekod. De tre
första fabrikerna är leverantörer
inom restaurangutrustning.

”En mätning gjord med QuizRR kan ge en rikare bild
av vilken nivå fabriken är på och en indikation på
hur väl en uppförandekod är implementerad i en
fabriks verksamhet.”

leverantör av köksutrustning som vi har samarbetat med sedan 2005.
De andra två är leverantörer inom affärsområdet restaurangutrustning och non food.
Vid en revision granskas bland annat de anställdas säkerhet och
hälsa, fabrikens ledningsrutiner och löner samt övertidstimmar.
Revisionen ger däremot inte en bild av hur väl de anställda känner
till sina rättigheter och skyldigheter.
– Då blir QuizRR ett bra komplement och ett verktyg för så
kallad capacity building – som handlar om att höja kunskapen
bland arbetare – men också om att få en djupare förståelse för de
anställdas situation i en fabrik, säger Cecilia Hetling.
– Resultat från en revision kan ge en typ av bild av en fabrik
medan en mätning gjord med QuizRR kan ge en rikare bild av
vilken nivå fabriken är på och en indikation på hur väl en uppförandekod är implementerad i en fabriks verksamhet.

– I mitt jobb ser jag till att våra artiklar är
säkra och håller den kvalitet som vi och
våra kunder efterfrågar, säger Cathrine.
– Det innebär bland annat att jag
säkerställer att våra produkter är fria från
ämnen som inte får finnas i produkter med
livsmedelskontakt.

”Jag ser till att våra artiklar är
säkra och håller den kvalitet som
vi och våra kunder efterfrågar.”

– Ett exempel är våra pappersmuggar,
säger Cathrine. De ska vara fria från
bakterier, skadliga ämnen och färg som kan
vandra genom papperet till livsmedlet.
– Jag utvärderar även risker relaterade till
material och produkter. Det kan till
exempel handla om återvunnet materials
lämplighet i engångsförpackningar som ska
användas för livsmedel.
– På ett tidigt stadium i produktutvecklingen specificerar vi därför våra och
kundens unika krav på produkten och sedan
följer vi upp detta.
– Jag arbetar också mycket med offentliga
upphandlingar för att ta fram artiklar som
möter krav som går utöver lagstadgade krav.
Det kan till exempel vara förskolor som har
krav på att vissa ämnen inte får förekomma
i deras husgeråd, men som får användas
enligt befintlig lagstiftning, säger Cathrine.
– Dessutom utför jag tester på befintligt
och kommande sortiment genom att fysiskt
kontrollera kvaliteten, säkerheten och
hållbarheten i våra produkter.
Läs mer på martinservera.se 53

Lyckas med

laktosfri
tradition
En första blick på menyn hos
Stockholmsrestaurangen Tradition
skulle kunna få en laktosintolerant
att vända i dörren. Runt 95 procent
av maten innehåller mejeriprodukter.
Men allt är laktosfritt!
Text & foto Kristin Ekberg

Bara för att man lagar laktosfritt behöver man inte tumma på sin
kärlek till gräddsåser, konstaterar kocken Jonas Petersson.
Här kokas mer än 50 liter gräddsås i veckan och till

kroppkakorna serveras brynt smör. Att driva en
restaurang med äkta husman var drömmen när Jonas
Petersson startade för fyra år sedan. Men samtidigt
ville allt fler gäster ha laktosfri kost, både av medicinska skäl och på grund av preferenser.
– Min fru undvek laktos tillsammans med 20
procent av våra potentiella gäster. Jag såg framför mig
hur vi skulle bli tokiga i köket av alla specialbeställningar, så jag bestämde mig för att göra det enkelt för
oss. Jag gjorde allt på menyn laktosfritt, säger Jonas.
Den annorlunda krogen fick snabbt gott rykte, tack
vare fina recensioner och utskick till specialintresserade Facebookgrupper.
– Gästerna blev eld och lågor över att det gick att
äta parfait, glass och lyxiga såser utan att få ont i
magen, säger Jonas.

– Idag satsar fler krogar på konceptet och det har

blivit enklare att få hem laktosfria mejeriprodukter,
säger Jonas. Med Arla som leverantör kan han
dessutom få svenska råvaror till husmanskosten, vilket
uppskattas.
– Det är roligt att utbudet växer med nya produkter
hela tiden. På en krog som Tradition gör det heller
inte så stor skillnad i priset med laktosfria mejerivaror.
Andra råvaror påverkar mer.
Fortfarande kan det hända att vissa tycker att menyn
låter lite konstig.
– De tror att laktosfritt smör inte är ”riktigt smör”
och att man inte kan göra äkta husmanskost på
laktosfria produkter. Men det går att göra allt precis
lika gott. Jag har till och med utmanat en skeptisk
kockkollega på ett blindtest. Han kände ingen
skillnad, säger Jonas.

EN VÄXANDE
FAMILJ
Arla breddar hela tiden utbudet av
laktosfria produkter. Några av de
senaste tillskotten är laktosfri turkisk
yoghurt, laktosfri crème fraiche i
2-litersförpackning och färsk
laktosfri mjölk.
Läs mer om det laktosfria utbudet
på kund.arla.se

S.Pellegrino är ett naturligt mineralvatten från den pittoreska lilla
byn San Pellegrino Terme, högt uppe i bergen ovanför Bergamo.
Vattnets små pärlande bubblor och naturligt rika mineralitet har
bildats efter en 30-årig resa genom berget.
År 1899 grundades S.Pellegrino, ett av de mest kända mineralvatten
i världen och sägs ofta vara dess motsvarighet till champagne.

Sanpellegrino Soft Drink Beverage
Hemgjorda, läckra och törstsläckande Aranciata ingår i den
italienska traditionen sedan 1932.
Sanpellegrino producerar en genuin och äkta dryck gjord av
högkvalitativa frukter som valts ut med omsorg.
Limonata, Aranciata och Aranciata Rossa innehåller 16-20%
fruktjuice vilket bidrar till dess unika och fräscha smak.

enjoywine.se
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Martin & Servera AB
Box 1003, 121 23 Johanneshov

Hos oss är
det lätt att 
handla hållbart.
Vi har mer än
3 000 ekologiska
& miljömärkta
produkter.

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

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

