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Snart är det dags för vårens och
sommarens uteserveringar!
Välkommen till en ny inspirationstidning från oss
på Martin & Servera. Följ med på besök till några
av alla våra fantastiska kunder, läs om aktuella
trender, hitta information om nya produkter – och
inspireras till att gå en utbildning eller en kurs.

Våren är här och snart hoppas vi också på sommaren.
Soliga dagar och ljumma nätter längtar vi så klart efter –
övriga ingredienser för en lyckad sommarkrog hittar du
självklart på martinservera.se.
Att burgaren är en klar sommarfavorit råder det ingen
tvekan om. Men det behöver inte vara en nötköttsburgare.
Trenden är tydlig, just nu serveras det mindre portioner
kött på tallrikarna och det måste finnas vegetariska – eller
veganska – rätter för gästerna att välja mellan. Prova några
nya burgarvarianter i sommar! Du hittar många olika
förslag på både burgare och andra goda vegetariska
alternativ och recept på martinservera.se. I e-handeln hittar
du också enkelt förslag på hållbara, ekologiska produkter
och på frukter och grönsaker som är i säsong.
Är du i Stockholm i slutet av april hoppas jag att vi ses i
vår monter på GastroNord – Sveriges största mötesplats för
dig i restaurangbranschen. Kom och möt våra kunder och
samarbetspartners, upplev allt som händer på vår scen, se
och smaka säsongens nyheter och mingla med oss!
Välkommen!

Du hittar oss
i monter A38:30
på GastroNord,
24–27 april, på
Stockholmsmässan
i Älvsjö. Ladda ner
din biljett på
martinservera.se.

Några programpunkter hos Martin & Servera:
• Johan Gottberg: Hållbarhet och minskat svinn
• Inspiration med Svenska Kocklandslaget
• Mattias Dernelid: Smaken av en plats
• Vinprovning med Totte Steneby
• Mathias Dahlgren: Vegetariskt och hållbart
• Johan Backeus, Årets Kock 2017
• Malin Söderström: Med GastroMerit till Korea
• Fredrik Andersson: Så bygger du din tävlingsrätt
• Sayan Isaksson: Japansk inspiration
• Nätverket TakeOver
• Dryckesnyheter presenteras i öl- och vinbaren
Och mycket, mycket mer.

Kristina Ossmark marknadsdirektör, Martin & Servera
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inspiration Trend

Mindre alkohol eller helt
alkoholfritt i drinken

Drinkar med lägre alkoholhalt är också
en av årets stora trender. Alla vill dricka
goda drinkar – men kanske inte med alkohol.
Då passar det bra med världens första alkoholfria
sprit, Seedlip. Den är baserad på växter som
destilleras enligt ett historiskt recept.

Art. nr. 795096
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inspiration Trend

trender

Hantverksburgaren får sällskap
av fin-falafeln

Snabbmatens klassresa fortsätter i
rekordfart: Nu får hantverksburgare,
hantverkskorv och genuina tacos sällskap
av fin-falafeln. På nyöppnade restaurangen
Falloumi, Stockholm, serveras nyfriterad falafel
med tillbehör som taboulleh, halloumi och
sötpotatis-pommes under devisen ”Fin-falafel
from Södermalm with love”. Bland efterrätterna
märks tahinipannacotta och veganska varianter av
baklava och bananmuffins.

Fläderik art. nr. 466466
Bubbelvattnet rätt i hälsotrend

Kolsyrade drycker utan socker och
mineralvatten (gärna från restau
rangens egen kran) passar bra i den
rådande hälsotrenden. Pomologen Kajsa Leander
och hennes man Joel Berg, grundade Berga Bruk
2014. Där skapar de goda naturliga kolsyrade
drycker – utan tillsatt socker, till exempel Kittyserien. Fläderik och Blåpär är andra friska vuxna
ekologiska drycker, utan kolsyra, från Berga Bruk.

Rätt mat för tarmen

Josephine Sondlo,
Årets bartender,
använder allt från
juice och skal till
blasten i drinken.
Josephine jobbar på
Årets cocktailbar,
Bar Hommage.,
Stockholm.
Baren & köket i samförstånd
mot hållbarhet

Hållbarhet i baren handlar inte bara
om hållbara drinkar utan är ett aktivt
förhållningssätt som genomsyrar hela barscenen.
Ett utökat samarbete mellan baren och köket gör
det till exempel lättare att jobba mot målet zero
waste, att generera så lite avfall som möjligt.

Hållbara engångsmaterial:
Palmblad

De blad som regelbundet torkar och
faller av betelpalmen är ett utmärkt
material att använda till engångsartiklar. När
bladen har torkat och bearbetats till sin slutgil
tiga form är de lätta, luktlösa och avger ingen
smak. De går enkelt att forma och kan hålla både
varm och kall mat samt vätskor utan att läcka.
Dessutom är det en förnybar råvara
som bryts ner, den göder andra växter i naturen
och den skapar lokala arbetstillfällen.
Läs mer på sidan 43.

Att vår tarmflora, det vill säga bakter
ierna i vår tarm, hör ihop med vår
hälsa intresserar allt från forskare till
kockar. Äter vi mat som tarmbakterierna tycker
om får vi ett starkare immunförsvar och överlag
en bättre hälsa. I boken Happy Food har kocken
Niklas Ekstedt och forskaren Henrik Ennart
gjort gemensam sak. Här får du en revolutioner
ande exposé, som tar vid där andra böcker slutar
– i tarmen, eftersom där finns fler nervceller än
någon annanstans utanför hjärnan. Här hittar du
både råd och recept om allt från må bra-shoten,
den perfekta antiinflammatoriska burgaren till
super-rödbetsjuicen som även sägs fungera som
viagra.

Asiatisk snabbmat för alla

Vietnamesiska maträtten pho växer
i popularitet – kanske för att den är
så lätt att anpassa för alla smaker
och alla preferenser. En vällagad pho gör alla
gäster lyckliga, oavsett om de är köttälskare eller
veganer. Addera nöt- eller kycklingkött, kryddor
och risnudlar. I Vietnam serveras den ofta i enkla
gatukök till låga priser vid alla tider på dygnet.
Nu kan den helt självklart vara en del av en
meny där svenska råvaror paras med östasiatiska
smaker.
Läs mer på martinservera.se 5

Vi inspireras av
våra kunder:
Mathias Dahlgren

I korthet: Den första egna
restaurangen, Bon Lloc,
öppnade Mathias 1996.
Som enda svensk hittills tog
Mathias hem Bocuse d’Or 1997.
Han har vunnit Gastronomiska
Akademiens guldmedalj 1998
och blivit ”Kockarnas Kock”
åtta gånger. 2007 öppnade
han Matbaren och Matsalen
på Grand Hôtel i Stockholm
för att 2016 stänga Matsalen
och starta Rutabaga.

Det naturliga köket

& vegetariska

RUTABAGA
Vegetariskt har sällan känts så intressant som när
Mathias Dahlgren berättar om sin törst efter
förnyelse. På Rutabaga får den vegetariska maten
ta plats i en modern, urban och mångkulturell form. »
Text Sofia Härdig Foto Thron Ullberg, Lennart Weibull

Läs mer på martinservera.se 7

inspiration Mathias Dahlgren

På Grand Hôtel i Stockholm driver Mathias Dahlgren
sedan elva år den populära Matbaren och sedan drygt
ett år vegetariska Rutabaga. Några kvarter bort ligger
rågbrödsbageriet Green Rabbit som ingår i hans
företagsgrupp.
– De sista femton åren har jag haft en grundfilosofi
som jag kallar det naturliga köket. Utgångspunkten är
de goda och naturliga råvarorna. Jag testar hur de
funkar och försöker sedan göra dem så goda som
möjligt, säger Mathias Dahlgren.
– Många gånger handlar det om att inte krångla till
det mer än nödvändigt eftersom det sällan är vägen
framåt om maten ska smaka gott. Det riktigt goda
bygger sällan på komplexitet, utan snarare på extrem
enkelhet och att hitta vilka få råvaror som tillsammans
gör att det blir ”finger lickin' good”, säger Mathias.
– Att öppna en vegetarisk restaurang är en av de
största utmaningarna jag varit med om. Inte ur ett
matlagningstekniskt perspektiv utan snarare för att det
fortfarande är vanligt med fördomar och en bild kring
hur vegetarisk mat ska vara. Vegetarisk mat kan vara
många olika saker. På samma sätt som det finns ett
indiskt, franskt och japanskt kök finns det massor av
olika stilar och kulturer inom vegetarisk mat.

”Att öppna en
vegetarisk
restaurang är
en av de största
utmaningarna
jag varit
med om.”
Mathias Dahlgren

Vegetariskt inte enbart för vegetarianer

– För trettio år sedan var de flesta som åt vegetariskt
också vegetarianer, men idag behöver man inte vara
vegetarian för att längta efter god, grön mat. Jag skulle
säga att de flesta nästan inte kan tänka sig att äta så
ensidigt som att alltid äta antingen kött eller vegeta
riskt. Sedan finns det såklart personer som äter renodlat
vegetariskt, även om de fortfarande är ganska få. Fokus
ligger inte längre alltid på att äta vegetariskt eller inte.
Man går och äter en falafel, men pratar inte om att den
är vegetarisk, utan om hur gott det smakade.
Odramatiskt att stänga Matsalen

När det gäller Matsalen sattes målet vid starten att
restaurangen skulle stängas efter tio år.
– Egentligen uppnådde vi våra mål efter tre–fyra år
och när det då gått tio år kändes det viktigt att göra
något nytt som skulle vara spännande, lärorikt och
roligt att hålla på med. Jag pratade med de närmaste
Våren 2018 släpper
medarbetarna i mitt team och vi kom fram till att testa
Mathias Dahlgren den
modernt och vegetariskt – en utmaning som kändes kul
nya kokboken Rutabaga:
Med fokus på grönsaker. att dyka in i.
Från att idén föddes till att Rutabaga öppnade tog det
ISBN 9789174246766
8 Läs mer på martinservera.se

cirka ett år. Beslutet i sig tog några månader att fatta.
Större delen av tiden gick till att sätta konceptet och
starta upp verksamheten.
– Det var inte så dramatiskt. Vi bestämde oss helt
enkelt för att stänga Matsalen med flaggan i topp och
sätta upp något nytt som vi alla tycker är kul och
inspirerande. Det var verkligen ingen stor grej, i alla fall
inte för oss som jobbar här. Jag tror att det var större för
andra runt omkring. Jag får ofta frågan varför och
svarar alltid att jag var färdig och när man känner så
och vill testa nytt, då måste man göra det. Annars bli
man galen!
Hållbart och vegetariskt en bonus

Både utbud och efterfrågan på hållbarhet och vegeta
riskt växer. Det är stora trender som många är överty
gade är här för att stanna. Mathias är inte vegetarian
själv, utan drivs av att utveckla, förändra och förbättra
mat.
– Jag tycker i och för sig att det är spännande med
hållbarhetstänket, men jag ser det från det andra hållet.
Om någon säger: ”Ska vi äta en smarrig pasta i kväll
eller ska vi äta något hållbart?” Då väljer alla den
smarriga pastan. Det bygger på att paketera maten som
just god och något som går att längta till. Om nu god
mat är grön och hållbar, plus något människor väljer, så
är det en bonus. Jag tror att det är nödvändigt att se det
ur det perspektivet, annars går det inte att förändra
någonting.
Rutabaga är en av få helt vegetariska restauranger i

Stockholm. Här serveras smårätter, alla lakto-ovo-vege
tariska, medan det på Matbaren serveras mellanrätter
och där samsas det vegetariska med det animaliska.
Inspirationen till nya rätter kommer sällan från andra
restaurangbesök eller av vad andra kockar skapar.
Istället är det råvaror, till exempel i säsong, som väcker
lust hos Mathias. En annan källa till inspiration är från
möten med människor från olika delar av världen där
alla har en historia kring ätandet att berätta.

Umami viktig grundsmak

– Omställningen från att laga animaliskt till vegetariskt
för någon som är duktig på att laga mat är inte speciellt
stor efter att ha hittat knepen. För de som inte är bra på
att laga vegetariskt är det inte vegetariskt, utan
egentligen att laga mat över huvud taget som är det
svåra, säger Mathias.

»

Bakad lök

Friterade
Labhnebollar

”När jag komponerar vegetariska rätter är jag
noga med att inte glömma den femte grundsmaken, umami, som det finns gott om i rätter
med animaliska produkter.”
Mathias Dahlgren

Miso-ost

Tomat-tartar
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inspiration Mathias Dahlgren

”Vad som är nästa
steg hade varit ganska
enkelt att säga om vi
pratade för tjugo –
trettio år sedan. Då
var det fler som levde
samma typ av liv,
medan det idag finns
flera sätt att leva på.”

– När jag komponerar vegetariska rätter
är jag noga med att inte glömma den femte
grundsmaken, umami, som det finns gott
om i rätter med animaliska produkter.
Umami är nästan mer en känsla än en smak
och triggar igång våra belöningssystem i
hjärnan. För att få till den mustiga smaken
ser jag till att ta fram smaken antingen
genom torkning eller genom att använda
vegetariska råvaror med mycket umami i
som till exempel soja, vitlök och svamp.
Lusten att skapa nytt finns inte bara med

när det gäller rätterna på Rutabaga, utan
syns också på dryckesmenyn. Här är det ett
fritt förhållningssätt kring vad som går att
äta och dricka tillsammans. Någon kan
dricka en god drink, en annan en kopp te
och en tredje ett glas vin. Den som letar
efter alkoholfritt kan förutom det botani
sera bland kryddade bubbelvatten.
– Maten och drycken på en viss plats
uppstår i symbios. I Sverige har vi traditio
nellt sett ätit salt och fet mat. Till det passar
framför allt öl och brännvin. Under sjuttioeller åttiotalet kom vinet in i bilden och nu
finns en idé om att all mat ska passa till vin.
Gör man då ett kök som är lite bredare, ett
världskök, då är det viktigt att också bredda
dryckerna.

En delvis spretig framtid

Om det vegetariska är en växande trend nu
är det många som undrar vad som kan
komma att bli nästa steg både när det gäller
mat och dryck.
– Det vegetariska behöver gå igenom lite
samma resa som det ekologiska gjort, säger
Mathias. Idag går folk och köper en häftig,
10 Läs mer på martinservera.se

Jordgubbar med
färskostglass

ekologisk juice. Åt det hållet tror jag att det
vegetariska kommer att gå. Det behöver
kännas mindre fotvänligt och mer festligt,
tillgängligt och coolt: mer modernkulturellt.
– Vad som är nästa steg hade varit ganska
enkelt att säga om vi pratade för tjugo –
trettio år sedan. Då var det fler som levde
samma typ av liv, medan det idag finns flera
sätt att leva på. Det har blivit vanligare med
en individualistisk längtan snarare än en
kollektiv. Därför tror jag inte att det finns
en nästa stora trend. Jag tror att det finns
tio eller tjugo trender samtidigt, i olika
grupper. Något som däremot går att se är
att den yngre generationen generellt är mer
öppna för mat från olika kulturer.
Ny kokbok under våren

Förutom att driva Rutabaga, Matbaren och
Green Rabbit är Mathias ständig aktuell i
nya projekt. Hösten 2017 tog han tillsam
mans med skolkockar i Södertälje fram den
så kallade Södertäljerullen. Rullen är till för
att underlätta hållbara skolmåltider. Den
består av pitabröd och en fyllning av
antingen hönsfärssouvlaki eller gråärtsfalafel.
Våren 2018 släpper han den nya kokboken
Rutabaga: Med fokus på grönsaker.
– Eftersom jag gör Rutabaga nu känns
det naturligt att boken också handlar om
hur vi tänker kring restaurangen och hur
den växer fram. Förhoppningsvis är det
många som får glädje av den både i och
utanför vår verksamhet. Tanken är att den
ska bli ett viktigt verktyg för nya personer
som börjar jobba hos oss.
Förnyelse en viktig del

Matbaren har funnits i snart elva år och

Mathias beskriver att det från början var en
ifrågasatt restaurang som människor tyckte
var konstig.
– Det fanns ju inga liknande restauranger
som var en modern bistro då, men efter
ungefär ett år började den fungera. Att
starta en restaurang tar så mycket längre tid
än vad man kan tro. När jag startar något
från grunden tar det två år innan jag känner
att det fungerar ungefär som jag planerat.
Hur mycket du än tänkt, hur duktig du än
är och hur duktiga medarbetare du än har
så är det riktig tur om 75–80 procent
fungerar som du vill. Resten behöver göras
om. En idé måste möta människor och
verkligheten för att det ska gå att se hur
den fungerar. Sedan behöver du skruva
konceptet hela tiden.
– Jag har fördelen av att jobba i en
bransch som utvecklas hela tiden. Det finns
nya vinklar och möjligheter. Vad som är så
kul är att jag inte har provat allt ännu.
– Nu finns det otroligt många typer av
restauranger. De flesta har jag inte provat
att driva och kommer inte heller hinna
driva. Jag tycker framför allt det är kul och
spännande att testa nytt. Däremot kan jag
bli trött på förvaltning – det är dödstråkigt.
Jag gillar att utmana och se vad som är
nästa grej. Nu tror jag det är att folk
kommer vilja gå ut och äta mer grönt. Det
passar inte alla än, men de allra flesta tycker
det är härligt.
– Om du och jag ses om fem år igen tror
jag inte att vi kommer kunna tänka oss att
vi satt här och pratade om att det är så nytt
och spännande med en vegetarisk restau
rang, utan vi kommer säga: ”Fatta att vi satt
här och pratade om att det var en stor grej”.

FOTO: PEPE NILSSON
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Servera vegetariskt
och veganskt i sommar

Aldrig tidigare har det varit så lätt att servera
vegetariskt eller veganskt, det finns otroligt
många spännande alternativ till de klassiska
proteinkällorna kött och fisk. Allt fler gäster
väljer också att aktivt äta mer grönt utan att
för den sakens skull kalla sig vegetarian.

Idag finns det så många intressanta och smakfulla
produkter att välja mellan, till exempel veggiburgare,
schnitzel med cous-cous som grundråvara, Oumph!,
Vegme och mycket mer.
På martinservera.se hittar du både vegetariska och
veganska recept samt inspiration. Och alla produkter
kan du förstås enkelt handla i vår e-handeln. Vill du
få ännu mer inspiration så erbjuder Martin &
Serveras kursverksamhet GastroMerit flera olika
kurser i vegetarisk och vegansk matlagning – bland
annat för fine dining-koncept men också för goda
vegetariska måltider på skola och förskola.

12 Läs mer på martinservera.se

inspiration Nyheter

I Martin & Serveras
e-handel hittar du
olika alternativ på
halloumi samt
halloumiburgare.

Hallå
halloumi!
Intresset för halloumi har
fullkomligen exploderat!
Halloumiburgare, halloumi i
salladen eller halloumi i tacos
– perfekt för sommarens alla
grillserveringar.

Halloumi är den härligt salta osten
som du kan steka eller grilla för att få
det där sköna tuggmotståndet – utan
att osten smälter. Perfekt som
vegetariskt alternativ på grillen.
Traditionell halloumi tillverkas på
Cypern av fårmjölk, men idag kan du
även hitta halloumi gjord av get- och
komjölk. Osten har hög proteinhalt
och kan med fördel grillas eller
stekas i olivolja, som ger den en
krispig yta utan att den smälter.

Missa inte Skärvångens svenska
halloumi! Art. nr. 178335

Grilla annat gott vegetariskt och veganskt
Martin & Servera har många olika varianter av
burgare att erbjuda.
– Du kan välja falafel, greenburger, quornburgare eller göra
burgaren själv av grönsaksfärs, säger Pia Hedström, affärsområdeschef kolonial och djupfryst på Martin & Servera. Grönsaksfärsen
kan serveras som den är, kall eller varm, som bas i vegetariska
maträtter alternativt delvis ersätta kött.
– Vi har också en vegoburgare i smakerna quinoa och chili eller
tomat och mozzarella, som är mycket uppskattad av gäster som vill
ha en vegetarisk burgare utan soja.
Pulled jackfruit skulle kunna kallas för en vegansk variant på
pulled pork. Jackfruit är en stor frukt som tillhör arten mullbärs
växter. Den färska frukten smakar som en blandning av mango och
ananas.
– Det isärdragna fruktköttet får en liknande konsistens som pulled
pork eller kyckling, säger Pia Hedström.
Här är några exempel, fler produkter hittar du på martinservera.se:
Quornburgare, art.nr. 476812
Vegetarisk burgare, art.nr. 508663
Vegoburgare tomat/mozzarella, art.nr. 458984

Pia Hedström,
affärsområdeschef
kolonial och djupfryst,
Martin & Servera
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På en klippa med en fantastisk utsikt över Stockholms inlopp
ligger konferenshotellet Högberga Gård. Här är Tommy Eriksson
gastronomisk ledare. Med egen matstudio och vinfabrik lockar
hotellet många gastronomiskt intresserade gäster.
Tommy Eriksson på Högberga Gård

Hållbarhet
kombinerat med
passion
Text Milena Grandi Foto Pelle Lundberg

Högberga Gård gör allt för att skämma bort sina

gäster och maten spelar självklart en central roll. I
Tommy Erikssons team på Högberga Gård finns tre
tävlingsinriktade kockar, som alla satsar på att få stå på
prispallen en dag; Johanna Ramptisch och Magnus
Wallin tävlar för Stockholm Culinary Team och Viktor
Magdeburg tävlar i Svenska Juniorkocklandslaget. I
köket jobbar även den gastronomiskt kunnige Marcus
Jansson.

Hållbarhet och minskat matsvinn

– Allt här är tillagat med stor passion och mycket
kärlek. Att arbeta hållbart med så lite miljöpåverkan
som möjligt är oerhört viktigt för oss, säger Tommy
Eriksson, gastronomisk ledare på Högberga Gård.
– Det här är en Svanen-märkt konferensanläggning,
så närproducerat och ekologiskt är alltid det vi väljer
främst i den mån det finns tillgängligt. Vi försöker
också att alltid återanvända överblivna råvaror till
sallader eller till någon annan rätt dagen efter. Vi
14 Läs mer på martinservera.se

använder allt som går från blast till rot på grönsaker
och rotfrukter och detsamma gäller för kött, fisk och
fågel.
Alla i personalen är engagerade. Toalett- och
hushållspappren är miljömärkta. Svanen ställer även
krav på val av rengörings- och diskmedel. På hotellet
källsorteras det och återvinns. För att minska vattenför
brukningen har toaletter, vattenkranar och duschblan
dare bytts ut. Glödlampor ersätts med lågenergilampor,
behovsstyrd ventilation och belysning har införts och
husen värms med bergvärme.
En bra arbetsplats för alla

Tommy tog, tillsammans med kollegan Johan Hjort
och Marcus Åkerlind, över driften av Högberga Gård
2013. Då hade han nyligen avslutat ett år som sous-chef
på femstjärniga Crown Casino i Melbourne, Australien.
– På hotellet jobbade cirka 26 kockar, totalt var vi
8 000 anställda. Jag arbetade 16 timmar om dagen, ett år
räckte för mig, säger Tommy.

»

Vi inspireras av
våra kunder:
Högberga Gård

Tommy Eriksson
Familj: Sonen Viggo.
Bor: Årstaberg i Stockholm.
Fritid: Löpning, golf, alpint,
inredning och renovering.
Tävlingsmeriter:
Tommy Eriksson har varit i
semifinal i Årets Kock flera
gånger, vann Årets
Möteskock 2016 och tog
OS-guld med Stockholm
Culinary Team 2017.

Tommy Eriksson,
gastronomisk ledare
på Högberga Gård.

”Närproducerat och ekologiskt är
alltid det vi väljer främst i den mån det
finns tillgängligt. Vi försöker också att
alltid återanvända överblivna råvaror
till sallader eller till någon annan rätt
dagen efter.”
Läs mer på martinservera.se 15

inspiration Högberga Gård

Tommy, vilka mattrender tror
du slår igenom under 2018?
– Det har varit mycket prat om
insekter, men jag tror inte att
det är något för oss. Att äta
mer ekologiskt och KRAVodlat känns rätt och allt fler
börjar odla allt mer själva.
Jag tror också att man
kommer att få större förståelse
för vad som krävs för att odla
upp en gröda och föda upp
ett djur. Jag tror att det
viktigaste i framtiden handlar
om att servera kött som
bygger på god djuromsorg,
klok djuruppfödning och rätt
sorts foder. Man kommer välja
kvalitet före kvantitet.

På Högberga Gård jobbar man för att skapa en bra
arbetsplats för alla och att man ska känna stolthet över
det jobb man gör.
– Det ska kännas passionerat och härligt att komma
hit. Vårt motto är att vi hela tiden ska försöka ligga i
framkant i allt vi gör. Tack vara det så har vi haft tur att
få tag på bra personal, trots att rekrytering av personal
är en stor utmaning för hela branschen, säger Tommy.
Föredrar enkla råvaror

Tommy blev kock av en ren slump, eftersom han under
praoperioden på Åhléns gick fel och hamnade på deras
café.
– Jag tyckte det var kul att få hjälpa till att göra
mackor, sedan fick jag helgjobb där och så småningom
fick jag göra mer och mer i köket. På den vägen är det.
– Jag gillar att hålla på med händerna, hade jag inte
blivit kock hade det blivit något annat kreativt ska
pande. Jag har varit bortskämd med att ha en mamma
som var hemma under hela min uppväxt och jag fick
alltid vällagad, god mat. Tommy älskar husmanskost i
16 Läs mer på martinservera.se

alla dess former. Hemma blir det gärna falukorv och
köttfärsrätter som han lagar tillsammans med sonen
Viggo.
– Jag föredrar rena goda råvaror. Sedan kan man
addera flera detaljer som tillför det där lilla extra. Det
är viktigt att man ska se vad man äter, helt enkelt, god
och ärlig mat.
Vinfabrik och matstudio

Som gäst på Högberga Gård kan man lära sig mer om
allt från finmatlagning till egen tillverkning av korv i
hotellets Matstudio, som har plats för 30 personer.
Hotellet har även en egen vintillverkning, Högberga
Vinfabrik. Här får gästerna tillverka sitt eget vin
tillsammans med Per Hallgren, Johan Hjort och
Johan Zälle. Att vara med under alla steg i vintillverk
ningen – från plockning i Italien, vinifiering, lagring på
ekfat och slutligen tappa sin egen blend på flaska – är
en spännande upplevelse.
I Vinfabriken erbjuds också olika slags vinprovningar
för konferensgrupper och privatpersoner.

inspiration Högberga Gård

Gravad skrei, rökt forellrom, picklad
senap, dill med kärnmjölksvinägrett.

”Jag föredrar rena goda råvaror.
Sedan kan man addera flera detaljer
som tillför det där lilla extra. Det är
viktigt att man ska se vad man äter,
helt enkelt, god och ärlig mat.”

Buffélunch för konferensgäster

– Lunchbuffén är perfekt för konferensgästerna eftersom de flesta
konferensgäster vill kunna välja bland flera olika rätter, säger Tommy.
När gästerna har suttit i konferens hela förmiddagen är buffélunchen
också ett bra sätt för gästerna att hinna prata med varandra.
Lunchbuffén består av sex olika sallader, en kött-, fisk- eller fågelrätt
samt en vegetarisk varmrätt och en soppa. Här finns alltid nybakat
surdegsbröd och hembakat knäckebröd tillsammans med goda ostar.
Till kvällen serveras en fyra rätters-middag, skapad med säsongens
råvaror.
– Vi skriver kvällsmenyn en vecka innan för att se vad det finns för
tillgängliga råvaror och vad som känns spännande att laga till något på,
säger Tommy. Jag brukar skriva grundmenyn var sjätte vecka, den kan vi
sedan ändra lite – beroende på råvarutillgång och önskemål från
gästerna.
Till middagsmenyn kan gästerna beställa vinpaket som är noga
utprovade för att matcha maten.
– Vi komponerar vinpaketen tillsammans med restaurangchefen, säger
Tommy Eriksson och tillägger att vinpaket är populärt bland gästerna
eftersom det är ett bra sätt att prova lite olika drycker till maten och få
en upplevelse som man kanske annars inte skulle ha fått.
Läs mer på martinservera.se 17
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White Guide Rising Star 2018:

EMMA SHIELDS
Med utmärkelsen Rising Star vill White Guide
uppmärksamma yngre, intressanta kockar med
potential att nå nationell och internationell beröm
melse för sina gastronomiska kvaliteter. Mottagaren
av utmärkelsen ska vara 30 år eller yngre.
Ålder: 27
Utbildning: Hotell- och
restaurangskola på
Dackeskolan, Mjölby.
Tidigare arbetsplatser:
Omakase Köttslöjd, Volt,
Oaxen Krog, Djuret, (samtliga
i Stockholm), PM & Vänner,
Växjö.
Tävlingsmeriter: Nordiska
Mästerskapen 2011, World
Skills 2011, medlem i
Juniorkocklandslaget vid
OS-guldet 2012, Årets Kock
final 2015.

Emma Shields är idag en av

två köksmästare på restaurang
Flickan i Stockholm. Hon
kommer från Boxholm i
Östergötland och efter sin
första kockpraktik på PM &
Vänner hade hon lagt ribban.
Och den la hon högt. Karriä
ren har varvats av toppjobb i
kök och kocktävlingar både
individuellt och i grupp.
– Jag är en tävlingsmänniska
och jag älskar att vinna.
Tävlingsviljan har utvecklat
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mig som kock, berättar Emma
Shields.
På meritlistan står bland
annat Juniorkocklandslaget
och guldmedalj i Culinary
Olympics samt en finalplats i
Årets Kock. Parallellt har
arbetslivet pågått, först på PM
& Vänner, följt av Djuret,
Oaxen Krog, Volt och
Omakase Köttslöjd. Matlag
ningen har under hela den
yrkesverksamma tiden präglats
av det strikt nordiska, något
som hon i sin nuvarande tjänst
på Flickan utmanas i.
– På Flickan arbetar vi med
råvaror och smaksättningar
från hela världen. Det ska vara
kul, gott och smaka mycket.
Att utmana sig själv, arbeta
långsiktigt hållbart samt att
vara en förebild, framförallt för
yngre tjejer i branschen är idag
en stor drivkraft – något som
hon en dag hoppas få utveckla
i en helt egen verksamhet.
Källa: White Guide

Årets Unga Kock 2018:

Henric Herbertsson
Henric Herbertsson från SK Mat & Människor i

Göteborg korades till Årets Unga Kock 2018 vid en
prisceremoni på Stockholms Hotell- och Restaurangskola,
arrangerad av Chaîne des Rôtisseurs. Henric ska nu tävla
i världsfinalen i Taiwan hösten 2018.
I konkurrens med fem andra finalister tillagade han en
trerättersmeny från en hemlig råvarukorg, med anka och
röding som huvudingredienser.
Henric Herbertssons segermeny bestod av:
Förrätt; Dillbakad röding med bakad purjolök, purjosot,
dillkräm, brynt smörvinegrett och syrlig gurka.
Huvudrätt; Stekt ankbröst, krispigt lår, jordärtskockskräm med syrad grädde, brysselkål, anksky och
libbsticka.
Dessert; Chokladkräm med hasselnötter, maräng, stekt
sockerkaka, ljummen ananaskompott, apelsinsorbet
och körvel.

inspiration Gjutjärn

Gjutjärn – kökets gamla trotjänare
I takt med att masugnarna utvecklades i Sverige under sen
medeltid blev gjutjärnet allt vanligare i vårt land. Gjutjärnets
kolhalt ligger på 2–4 procent och leder hög värme bra under
lång tid vilket är idealiskt för viss typ av matlagning. Dennis
Hansson arbetar med samordning av egna märkesvaror på
Martin & Servera och är utbildad kock. Här ger han sina råd
om hur materialet bör behandlas.

Rengöring
• Gjutjärnet bör inte diskas
med diskmedel, såvida den
inte blivit ordentligt inbränd
under lång tid och självklart
ska den inte köras i diskmaskin.
• Daglig rengöring görs enklast
under varmt vatten med en
diskborste medan pannan
fortfarande är någorlunda
varm. Sänk dock aldrig ner en
het panna i kallt vatten
eftersom gjutjärnet då kan
bukta sig.
• Låt pannan torka ut på en
uppvärmd platta. Avsluta med
att smörja in den med lite
matolja. Kom ihåg att inte
lämna matrester eller vatten i
utrustning av gjutjärn eftersom
det då finns en risk att
materialet börjar rosta.
• Behövs en grovrengöring
täcks botten med grovsalt och
hettas upp på hög värme i ca
15–20 minuter. Efteråt skrubbas
pannan med den mjuka sidan
av en disksvamp och bränns in
på nytt.

– Det finns många fördelar med köksutrustning av
gjutjärn. Det är sällan en dyr investering med tanke på
dess långa livslängd. Om man sköter sina pannor och
grytor rätt kan de hålla i många år medan deras rostfria
motsvarigheter brukar ge upp betydligt tidigare, säger
Dennis Hansson.
När gjutjärnet hettas upp fördelas värmen jämnt över
botten och kanter och stannar kvar länge vilket ger maten
en enhetlig tillagning och kan spara energikostnader i
köket. Gjutjärnsutrustning saknar kemikalisk beläggning
vilket ger både människor och miljö en hälsosammare
påverkan till skillnad från exempelvis ytbehandlade
redskap. Pannor och grytor kan användas på alla typer av
spisar, i ugnar och till och med ställas på grillgallret.
Dessutom har de en förmåga att bli bättre med tiden, som
en gammal trogen vän.
– Jag föreslår att man har flera pannor i olika tjocklekar.
En tjockare botten ger jämnare värme medan en tunnare
är lättare och blir snabbare varm.
Vilket fett till pannan?

– Somliga anser att man inte bör använda vegetabilisk olja
då det kan ge en klibbig yta i pannan. Andra menar att
grisfett är bäst och genom att steka bacon eller korv på låg
värme smörjer man järnet bra, säger Dennis.
– Jag använder i princip alltid rapsolja eftersom det
klarar höga temperaturer under lång tid.

Bränna in

De flesta nya gjutjärnsprodukter man köper idag är redan
inbrända och går att börja
laga mat i direkt. Men en
panna kan aldrig få för mycket
fettbehandling och många
kockar rekommenderar därför
att man gör en egen inbränning efter inköpet och sedan
regelbundet allt eftersom den
används.
Gör så här: Se till att pannan
eller grytan är helt ren. Häll i
lite matolja eller fett och
arbeta in det i materialet med
en tygbit. Hetta upp pannan till
hög värme på en spisplatta
eller i ugnen. När järnet sugit
åt sig fettet upprepas
processen tills materialet är
mättat. Torka bort överflödigt
fett med en pappersservett.

Du hittar alla gjutjärnsprodukter i
Martin & Serveras e-handel.

När gjutjärnet hettas
upp fördelas värmen
jämnt över botten och
kanter och stannar kvar
länge, vilket ger maten
en enhetlig tillagning
och kan spara energikostnader i köket.

Dennis Hansson,
samordnare egna
märkesvaror,
Martin & Servera
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Vi inspireras av
våra kunder:
Bastard Burgers

Bastard Burgers har en enkel grundidé, att servera den godaste
burgaren du har ätit. Nu finns Bastard Burgers i Luleå, Piteå,
Gävle, Uppsala och Stockholm. Martin & Servera är stolt leverantör av lokala råvaror till burgarkedjan som utlovar streetfood
med inspiration från New York och med kvalitet från Norrland.

Bra kött, bra bröd, grymma burgare:

Alltid 100 %
lokalproducerat
på Bastard Burgers
Text Andreas Gill Foto Bastard Burgers

Simon Wanler öppnade, tillsammans med

och så mycket norrländskt vi bara kan i allt från
vännerna Kristoffer och Richard, den första
det bakade brödet till köttet. Vi fokuserar på
Bastard Burgers-restaurangen 2016 i hemstaden
norrländskt kött och ska se till att de gårdar vi
Luleå. Fokus skulle ligga på kvalitetshamburgare,
jobbar med klarar av att leverera till alla våra
något de alla tyckte saknades i stan.
restauranger. Vi serverar streetfood med inspira
– Det var ju lite öppet mål. Där fanns egentligen tion från New York och med kvalitet från
ingen hamburgare som inte var gatuköksburgare,
Norrland, säger Simon. Dessutom tycker vi
säger Simon Wanler. Vi tittade inte på kostnader,
generellt att kvaliteten på köttet som kommer från
utan tog bara in de absolut bästa råvarorna. Sedan
norrländska gårdar är absolut bäst.
räknade vi vilket pris vi var tvungna
Parisare från Boden
att ta för att få verksamheten att gå
Bastard Burgers vill ha en meny
runt. Förhoppningen var att folk
”Vi serverar
som täcker hela burgerspektrat och
ville betala lite mer än de var vana
streetfood med
är inte nöjda förrän deras kunder
vid för en så pass bra hamburgare.
inspiration från
vill testa alla hamburgare på
Att Bastard Burgers träffat rätt
New York och
menyn. Här serveras till exempel
med sitt koncept var det ingen
med kvalitet
Parisare – en klassisk norrländsk
tvekan om. Satsningen slog stort på
från Norrland.”
variant på hamburgare. Den består
hemmaplan och lanseringen av den
av en tjock korv som skärs i
första Bastard Burgers blev en stor
centimetertunna skivor, grillas och
framgång, med långa köer på gatan
serveras mellan två hamburgerbröd.
utanför. De fick enormt med positiv feedback och
– Vi har en riktigt bra Parisare på menyn, säger
stor spridning i sociala medier.
Simon. Den är gjord på korv som kommer från
Kött från norrländska gårdar
Boden och kycklingen på menyn är från Öland.
Tidigare jobbade Bastard Burgers med lokala
Vi jobbar bara med svenska, och helst norrländska
gårdar och bagare runt om i Sverige, men de är nu produkter. Det finns så många bra producenter
mitt i en process att ändra sitt koncept. Bastard
här uppe i norr och som vi vet jobbar på ett
Burgers vill sätta sitt norrländska ursprung ännu
miljömedvetet sätt.
mer i fokus framöver för att särskilja sig från
– Dessutom har vi signaturburgare som byts ut
andra hamburgerkedjor.
varje månad och de görs i samarbete med olika
– Vi ska jobba mer med vårt Norrlandskoncept
kända personer och våra egna kockar. Här finns

Simon Wanler, vd och
grundare, Bastard Burgers
Simon jobbar mycket med
nyetableringar av företagets
restauranger. Han kommer
från Luleå och har över 10 års
erfarenhet inom
restaurangbranschen.
Aktuell med: Öppnade en
ny Bastard Burgers i februari
2018 i Stockholm.
Bästa Bastard-burgare: ”En
dubbel Luleå, hands down”.

»
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inspiration Bastard Burgers

”Av alla våra
signaturburgare
har Jävligt Borlänge
sålt överlägset bäst.”

inga begränsningar, med dessa burgare har kockarna
– Flera dagar i veckan har vi sålt fler vegoburgare
helt fria händer. Du ska kunna komma och äta en ny
än vanliga hamburgare. Av alla våra signaturburgare
burgare sex dagar i rad och tycka att alla är goda.
har Jävligt Borlänge sålt överlägset bäst, säger Simon.
På restaurangerna mals köttet varje dag och alla
Vi har en förhoppning att framöver kunna erbjuda
buns är givetvis nybakade.
alla våra burgare som vegetariska.
Trots att Bastard Burgers har kött i fokus har de
Hos Bastard Burgers finns ett stort miljö- och
märkt av behovet och efterfrågan av vegetariska och
hållbarhetstänk: Förnybar energi, medveten källsor
veganska alternativ.
tering, beslut kring oljor och fetter och dessutom
– Vi har alltid haft vegetariskt på
jobbar man med att få bort all plast.
menyn. Två burgare som många tycker
– Vi vill att vår huvudleverantör,
”Flera dagar i
om är vår Oumph!-burgare och
som Martin & Servera i detta fall, ska
veckan har vi sålt
halloumiburgare, säger Simon. Men
kunna leverera ekologiska grönsaker.
fler vegoburgare
för att utmana oss själva ska vi varje
Förhoppningen är att bara jobba med
än vanliga
månad skapa en ny vegetarisk eller
100 procent ekologiska svenska
hamburgare.”
vegansk burgare.
grönsaker och det målet är nästan
nått, säger Simon.
Vegansk succéburgare

Tillsammans med bloggaren Gustav Johansson som
driver Jävligt gott, en av Sveriges största vegetariska
matbloggar, tog de fram den veganska signaturburga
ren Jävligt Borlänge.
Namnet kommer från Gustavs födelseort Borlänge.
Succén var omedelbar och Bastard Burgers märkte
att de nådde en helt ny marknad.
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Ny restaurang i Stockholm

– Det är kul att ha öppnat Bastard Burgers i
Stockholm. Vi vet att det kommer ställas extremt
höga krav på oss här – dels på grund av den fantas
tiska hamburgerscenen som finns i Stockholm, dels
på grund av att vi har valt öppna mitt i hamburger
hjärtat i Vasastan, på Rehnsgatan, säger Simon.

Notiser

Fanny Neiman och Jolanda Edvardsson,
servering, från Jämtlands gymnasium.

30%
30 % RABATT FÖR UNGA KOCKAR PÅ KOKA

På restaurang Koka i Göteborg tycker man att det är
viktigt att unga ambitiösa personer inom restaurangbran
schen ska få chansen att inspireras och skaffa sig erfaren
heter av andra restauranger utan att det kostar allt för
mycket. Därför erbjuder krogen unga kockar och kypare
möjlighet att äta Kokas sjurätters-meny, måndag-torsdag,
med 30 procent rabatt.

Komozarella
Nu har vi möjlighet att erbjuda en svensktillverkad
komozzarella från Ängsholmens Gårdsmejeri i
Harbo utanför Uppsala.

Vinnarna i Gymnasie-SM!
Martin & Servera är stolta sponsorer till Gymnasie-SM, en tävling
vars syfte är att är att visa upp bredden på yrken inom besöks
näringen och få fler att intressera sig för att jobba inom den.
Totalt var det 48 elever från årskurs 3 på gymnasiets restaurangoch livsmedelsprogram och hotell- och turismprogram som
kvalade in till finalen av Gymnasie-SM som hölls 16–17 mars på
Ester Mosessons gymnasium i Göteborg.

Mozzarellan tillverkas hantverksmässigt av Linda som
tillsammans med sin familj driver Ängsholmens Gårdsmejeri. Linda har under många år tillverkat buffelmozza
rella hemma i mejeriet och utökar nu sin verksamhet till
att innefatta mozzarella gjord på komjölk.
Mjölken hon använder till att producera sin mozzarella
från fraktas så kort som möjligt och är helt färsk när
tillverkningen påbörjas. Så pass färsk att den aldrig ens
varit nedkyld.

PRISTAGARNA I RESPEKTIVE KATEGORI:
Hotell
Guld: Emma Eliasson och Emelie Holmsbo, Almåsgymnasiet, Borås
Silver: Clara Svensson och Felicia Lindahl, Gymnasieskolan Vipan, Lund
Brons: Anton Sellberg och Ebba Schön, Virginska skolan, Örebro
Turism
Guld: Isabelle Jönsson och Emma Cato, Drottning Blankas gymnasieskola, Helsingborg
Silver: Sara Rapp och Ebba Ohlsson, Rönnowska skolan, Helsingborg
Brons: Moa Sjöholm och Alice Carlsson, Lindengymnasiet, Katrineholm
Servering
Guld: Fanny Neiman och Jolanda Edvardsson, Jämtlands gymnasium, Åre
Silver: Felicia Ellberg och Evelina Fäldt, Gymnasieskolan Vipan, Lund
Brons: Max Fredriksson och Robin Öberg, Rönnowska skolan,
Helsingborg
Kök
Guld: Ida Herbertsson och Rasmus Esplund, Dackeskolan, Mjölby
Silver: Ebba Erixon och Wilma Österholm, Wisby gymnasiet, Visby
Brons: Nellie Kristofersson och Malin Svensson, Sturegymnasiet,
Halmstad

Komozzarella, 50 gram, art. nr. 620955
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Notiser

Möt Ola Wallin, kock på SK Mat & Människor i Göteborg,
Nordisk mästare i matlagning och medlem i
Svenska Kocklandslaget
Hur kom det sig att du
satsade på kockyrket?
– Det har nog alltid varit så att
jag skulle bli kock. Pappa
jobbade som kock när han
var ung och det gav mig
inspiration. Jag fick alltid vara
med, smaka och prova allt
han lagade. Han lagar
fortfarande ofta mat, mycket
god mat.
Du har tidigare tävlat med
Culinary Team West, hur
tycker du det är att tävla i
matlagning?
– Det är alltid svårt men kul att
tävla! Människor gillar olika
saker så det kan vara svårt att
tilltala alla men man får hitta
en väg mittemellan så man
inte är för extrem åt något håll
men ändå behålla sitt uttryck.
I regionallagen tävlar man i
”kalla bordet” där det mest
handlar om utseende och

Malin Söderström hyllas
White Guide tilldelar kocken Malin Söderström
hyllning för en långtida betydelsefull gastrono
misk gärning.
Malin Söderström har hunnit med mycket – inte minst att

vara en förebild och mentor för många unga i restaurang
branschen. Nu senast har hon tilldelats White Guides
hyllning för ”Långtida betydelsefull gastronomisk gärning”.
Gävlefödda Malin blev den första kvinnan i Svenska
Kocklandslaget och sedan dess har meritlistan blivit lång.
Förutom sina egna tre restauranger – Hjerta, Moderna
Museets restaurang och The Fishery – har hon ansvarat för
Nobelmiddagen, engagerat sig i diverse tävlingar för unga
kockar, skrivit kokböcker och lagat mat i en rad tv-program.
Malin Söderström står för en grundad och ärlig matlagning
som kock och en inkluderande ledarstil som krögare.

Juryns motivering: ”För att med en jordnära matfilosofi under många
år ha varit en inspirerande förebild i en mansdominerad kockvärld
genom både tävlingsengagemang, utbildningsprogram och framtids
orienterade krogprojekt.”
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tekniker. I landslaget tävlar
man även i varmkökstävlingen
som ska likna en restaurangservice. Då handlar det
verkligen om lagarbete och
att laga god mat.
Hur kom det sig att du tog
steget att söka till Svenska
Kocklandslaget?
– Jag gillar att tävla. Det
verkade kul att vara med i
landslaget och verkligen göra
det här på högsta möjliga
nivå.
Vilken är din roll i laget?
– Jag jobbar mycket med fisk
och skaldjur. Jag har alltid
gillat att äta och laga mat
från havet. Jag är typ
fiskkillen.
Vad betyder lagets tema
#CURIOUSBYNATURE för dig?
– Jag tycker det är ett jättebra

tema. Man kan tolka det på
massor av olika sätt. För mig
handlar det om att man kan
låta sig inspireras av
egentligen vad som helst. Det
behöver inte bara vara mat
utan att man ska vara nyfiken
i sin natur. Det finns inspiration
överallt.
Vad driver dig framåt i din
roll som kock?
– Det handlar om att göra
människor glada. Att få laga
något till någon annan och
ge den personen en
upplevelse är det bästa som
finns. När jag hittar något nytt
att göra eller får till en
servering som har den rätta
känslan blir jag superglad och
stolt. Jag utvecklas av andra
människor som kan lära mig
saker, och av att prova
massor – ju mer man provar ju
mer utvecklas man.

Notiser

Restaurang Aloë

Björn Frantzén

Daniel Berlin

Stjärnregn över Sverige:

Grattis alla
fantastiska krögare!
Att Stockholmskrogen Frantzén fick tre stjärnor i årets Michelin

guide har nog inte undgått någon – det är den första svenska restau
rangen någonsin som får gastronomivärldens finaste utmärkelse.
Restaurangen fick sin tredje stjärna redan under första året efter
nyöppningen med nya och större lokaler.
Juryns motivering: ”Björn Frantzén har skapat en unik vision för
nordisk mat, som kombinerar sublima ingredienser med häpnads
väckande kulinariska tekniker. Björn Frantzéns gastronomiska
uttryck är verkligen värt resan och är en gustatorisk upplevelse som
ingen annan”.
Stjärnorna regnade även över andra restauranger och inte bara i
Stockholm. Restaurang Daniel Berlin i byn Skåne Tranås i
Tomelilla kommun i Skåne tilldelades två stjärnor. Restaurangen
hade en stjärna sedan tidigare. Vardera en stjärna belönades följande
tre restauranger med: SAV i Malmö, Agrikultur i Stockholm och
Aloë i Stockholm.
Grattis!

Alex & Sven, SAV i Malmö

Agrikultur i Stockholm
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Nu är det rosa
som gäller
Veuve Clicquot Rosé firar 200 år
Champagnehuset Veuve Clicquot firar i år
200-årsdagen av Madame Clicquots
klassiska roséchampagne.
Madame Clicquot var förtjust i röd
vinsdruvan och dess skal från Bouzy i
Champagnedistriktet, och blandade det
röda vinet med sitt vita vin. Resultatet blev
den ikoniska Veuve Clicquot Rosé.
Veuve Clicquot Rosé tillverkas genom att
använda 50 till 60 olika sorters crus och är
baserad på Veuve Clicquot Bruts traditio
nella blandning, 50-55 % Pinot Noir, 15-20 %
Meunier och 28-33 % Chardonnay. Bland
ningen innehåller även 30-45 % lagrade
viner från flera olika skördar, vilket bidrar
till Veuve Clicquots typiska karaktär.

Gordon’s Pink, 70 cl,
art. nr. 701037

Blandningen kompletteras sedan med
12-13 procent rött vin, och tappas därefter
upp i flaskor som mognar i vinkällaren
under tre år.
– Vi producerar än idag vår rosécham
pagne precis så som Madame Clicquot
gjorde för 200 år sedan. Det traditionella
tillvägagångssätt tillåter oss att skapa roséviner som är precisa och fulla av intensitet
och elegans, säger Dominique Demarville,
källarmästare Veuve Clicquot.
Veuve Clicquot Rosé har en generös och
elegant doft, med inledande aromer av röda
frukter, hallon, vilda jordgubbar, körsbär och
björnbär samt toner av kex, mandel och aprikos.

Veuve Clicquot Brut Rosé, 75 cl, art. nr. 682195

Nyhet!
Gordon’s Pink Gin:
Tillverkad av äkta bär
Gordon’s Pink Gin har smak av
jordgubb, hallon och röda vinbär.
Den är komponerad med inspira
tion från ett originalrecept från
Gordon’s från 1880. Den är
destillerad på samma vis som
London Dry, med skillnaden att
äkta bär har tillsatts på slutet.
Ger en garanterat fräsch och
lyxig känsla!
Drinktips: Servera
Gordon’s Pink Gin & Spritz
40 ml Gordon’s Pink
40 ml Sprite
20 ml Prosecco
Blanda med massor av is.
Dekorera med jordgubbar.
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inspiration Dryck

Sommarfavorit!

Vit Sangria
Garnera med
färsk frukt och
servera med
massor av is!

Nyhet!
Premium Mixer-serie
från Red Bull
Gjord på 100 % naturliga råvaror

Sangria Penasol, 1 l,
art. nr. 673913

Organics
Bitter Lemon
by Red Bull,
25 cl,
art. nr. 393868

Sangria Penasol
White, 1 l,
art. nr. 701102

Organics
Ginger Ale
by Red Bull,
25 cl,
art. nr. 393918

Gott & ekologiskt i glaset
Från spanska Valdepeñas och
producenten Felix Solis kommer
det här medelfylliga röda vinet
med frisk smak av tranbär,
körsbär, svag kryddighet och
lätt blommighet.

Organics
Tonic Water
by Red Bull,
25 cl,
art. nr. 393827

Rebellen med
klassiska föräldrar

Viña Albali Verdejo är ett torrt vin
med lång eftersmak. Frisk och
lång arom med inslag av vanilj,
kryddor och frukt.

Viña Albali
Tempranillo, Organic,
75 cl, art. nr. 701110

Viña Albali Verdejo,
Organic, 75 cl,
art. nr. 701128

Organics
Simply Cola
by Red Bull,
25 cl,
art. nr. 372698

S:t Eriks Citra Pale Ale,
art. nr. 795674

Citra Pale Ale är ljus, har lite
lägre alkohol och mycket
smak. Citrahumlen som
dominerar är den rebelliska
avkomman efter en lyckad
korsning av de klassiska
humlesorterna Hallertau
Mittelfrüh, Tettnanger, Brewer’s
Gold och East Kent Golding.
Citra lanserades 2008 i
begränsad volym och S:t Eriks
var tidigt ute att använda den
i dåvarande S:t Eriks Pale Ale.
Citra Pale Ale är en uppdaterad, ofiltrerad variant med
ännu mera fokus på humlearom. Smått inspirerad av
New England-stilen men
sammansatt på S:t Eriks
karakterisktiska och
välbalanserade vis.
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inspiration Dryck

Blåpär, KRAV, art. nr. 541136
Plingon, KRAV, art. nr. 507392
Fler produkter i serien hittar du i
Martin & Serveras e-handel.

Ekologiska äppeldrycker utan
tillsatt socker
Berga Gård är en historisk plats i hjärtat
av Emådalen på småländska höglandet.
Här bor pomologen Kajsa Leander och
hennes man Joel Berg, som tillsammans
grundade Berga Bruk 2014.

– Vi skapar innovativa och goda äppel-
drycker i olika smaker. Vi tillsätter inget
socker utan använder äpplet som sötnings
medel, säger Kajsa.
Paret arbetar med att återställa de
historiska fruktodlingarna på gården och
odlar en blandning av moderna äppelsorter
framtagna för ekologisk odling samt gamla
småländska äppelsorter som används till
moderna drycker med skojiga namn som
Plingon, Blåpär, Äppelena, Ingridfära,
Rabarbro och Citronella.
– Därigenom håller vi också sorterna vid
liv och bevarar ett småländskt kulturarv.
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”Vi väljer råvaror efter säsong och alltid
ekologiskt och närodlat eftersom det
gör gott för både kroppen och miljön.”
Kajsa Leander

Laga enkelt, gott & klimatsmart
med kyckling från Guldfågeln!
Nyhet!

Canneloni med spenat, basilika & kyckling
Fyll pastaplattor med en härlig fyllning av strimlad lårfilé, spenat och ricotta. Rulla ihop i en form och häll en
härlig vitlöksdoftande tomatsås över. Fördela skivade
tomater, mozzarella, en god parmesanost
samt basilika över cannelonin. Gratinera i
ugnen och servera en härlig sallad till.
Fler recept på guldfågeln.se

KYCKLINGLÅRFILÉ, STEKT, STRIMLAD
Fryst, 3 x 2 kg/krt.
Bnr: 238030

Guldfågelns nyhet: Strimlad stekt kycklinglårfilé
Guldfågelns senaste nyhet är en strimlad stekt
kycklinglårfilé med neutral kryddning för att passa
alla behov. Lårfilé är den saftigaste delen av kycklingen och här har vi endast tillsatt potatisstärkelse, buljong, salt och peppar. Produkten är ätklar
och kan ätas både varm kall vilket gör att den
passar perfekt i både kalla och varma rätter, som
t.ex. gratänger, wraps, såser.

God kyckling börjar med god uppväxt
På bild: Jenny Andersson, en av Guldfågelns uppfödare

Svensk kyckling från Guldfågeln
Vi är stolta över att kunna försäkra våra kunder att vår kyckling är
garanterat svensk. Det betyder att
kycklingarna är kläckta, uppfödda,
slaktade och förädlade i Sverige.

www.guldfageln.se/foodservice

Anmäl dig till kursen ”Mat och dryck i kombination” med
Mattias Larsson och Andreas Larsson som kursledare!
Datum: 13/9 och 4/10 i Stockholm. Läs mer och anmäl dig
till kursen på martinservera.se/gastromerit.

Mattias Fredagskocken Larsson:

Med smak för vin och
mat i kombination
Mattias Larsson föreläser om vin och mat
i kombination, men han är även kock,
inspiratör, företagare, moderator, matstylist
och kokboksförfattare. Här berättar han om
vad som driver honom framåt.

Text Cecilia Flodin Foto Milena Grandi

I matstudion på Rådmansö,
som var en dröm i många år och
blev verklighet för två år sedan,
trivs Mattias som allra bäst.
Hans resa in i matvärlden
började med en examen från
restaurangskolan 1992 och en
anställning på anrika Berns
Salonger i Stockholm. Första
året gick han bredvid de andra
kockarna för att lära sig
grunderna.
– Jag kunde få i uppgift att
hacka 10 liters kantiner med lök.
Det var en bra skola. Så här i
efterhand är jag glad att jag fick
min första anställning på ett så
pass välorganiserat ställe.
På Berns lärde han sig vikten
av noggrannhet och precision,
vilket banade vägen för ett par
år av hårt jobb på några av
Sveriges bästa restauranger,
bland annat hos Karin Fransson
på Hotell Borgholm.
– Karin var fantastisk att
jobba med och jag lärde mig
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otroligt mycket från henne. Vi
pratade smaker på ett helt nytt
sätt. Karins matfilosofi är
sofistikerad i sin enkelhet, säger
Mattias, som menar att Karin
driver ett av Sveriges bästa kök.
Efter några år på Öland
axlade Mattias rollen som
kökschef på Villa Söderås, en
konferens- och festvåning på
Lidingö. Här fick han fria tyglar
och byggde bland annat upp ett
växthus där han odlade massor
av grönsaker och skapade
menyer efter säsong.
Det bästa av två världar

Efter sex år på Villa Söderås,
där han stortrivdes, insåg
Mattias svårigheten i att
kombinera rollen som köksmäs
tare med livet som småbarns
förälder. Idag tycker han att han
har det bästa av två världar och
det var hela tanken med
matstudion. Här ute får han
leka restaurang när han känner

»

”Jag insåg hur
drycken kunde
tillföra nya
smaker och ta
maten till helt
nya nivåer.
Det triggade
mig att lära mig
ännu mer.”

Vi inspireras av
våra kursledare:
Mattias Larsson

Stekt ankbröst med färsklökscrème,
primörrödbetor och brynt hassel
nötssmör med balsamvinäger.
Dryck: Mas de Subira.
Fylligt vin med bra strävhet och
en kryddig, nötig doft med mörka
intensiva bär och fatkaraktär.
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inspiration Mattias Larsson

Tartar av lättgravad röding med vit sparris, ingefärspicklad gurka och
rabarber samt sötsyrlig dillmajonnäs, riven pepparrot och krispig råg.
Dryck: Sankt Anna Riesling. En halvtorr Riesling med frisk syra som är
bra balanserad och med inslag av päron, honung, persika och citrus.

för det. Samtidigt som han slipper baksidorna med att
driva en krog: som fasta öppettider och att hålla sig till
ett visst koncept.
Mattias och hans två år äldre bror Andreas Larsson
har intresset för mat- och vin gemensamt. Andreas har
en bakgrund som vinansvarig på några av landet bästa
restauranger som Vinkällaren Grappe, Gondolens
vinbar och på Mathias Dahlgrens stjärnmärkta Bon
Lloc. Han har också en imponerande tävlingsmeritlista,
med både EM-guld och VM-guld i bagaget.
Under åren på Villa Söderås gjorde Mattias ett
samarbete tillsammans med vinkännaren och
champagneexperten Richard Juhlin. Han tog fram olika
champagner och viner som Mattias fick i uppgift att
para ihop med några rätter.
– Jag insåg hur drycken kunde tillföra nya smaker och
ta maten till helt nya nivåer. Det triggade mig att lära
mig ännu mer. Något jag lärt mig med åren är utveck
lingen som sker när man sätter ord på vad saker faktiskt
smakar, säger Mattias som idag håller kurser om vin och
mat i kombination tillsammans med Andreas på
GastroMerit.
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– Variation förnöjer. En rätt gjord på gråärtor kan vara
minst lika god som en på pilgrimsmussla. Och potatis
skulle kunna vara lika dyrt som tryffel. För mig handlar
det om respekt för råvaran, att få fram råvarans natur
liga smak, säger Mattias.
Mattias jobbar gärna med grönt och tycker att det är
spännande att hitta olika nyanser i råvaror. Han väljer
att jobba med så mycket närproducerade och ekologiska
råvaror som det går. Förhoppningen är att bli mer
självförsörjande och kunna odla ännu mer i den egna
trädgården.
Mattias är en återkommande gäst bakom spisen i
TV4:s Nyhetsmorgon och har släppt flertalet
kokböcker. Helst håller han till ute i sin matsstudio
på Rådmansö, där han även gör många av sina
uppdrag i egna företaget Modern Gastronomi.
Han är en populär kursledare och leder en rad
olika utbildningar inom dryck- och livsmedel.
Tillsammans med sin bror, sommelieren
Andreas Larsson, håller han bland annat i kursen
”Mat och dryck i kombination”.
Läs mer om den på martinservera.se/gastromerit.
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Sommarens
hetaste och
färggladaste
trend

THE BEEFEATER PINK & TONIC
Beefeater Pink Gin
Your favorite Tonic
A lot of ice and garnish
with a fresh strawberry

THE BEEFEATER PINK SPRITZ
DRINKTIPS FRÅN
MICKE TRYGG
nager
Trade Marketing Ma

Beefeater Pink Gin
A lot of ice and top of
with Zonin Prosecco
Garnish with a fresh strawberry

inspiration Utbildning

Fullspäckat utbildningsprogram:
Massor av nyheter på GastroMerit

Inspiration, ökad kompetens och bättre lönsamhet – GastroMerit,
Martin & Serveras kursverksamhet, erbjuder ett fulladdat kurs
program 2018. Här presenterar vi en handfull av nyheterna. Boka
din kurs eller föranmäl dig till mat- och inspirationsresorna redan nu!
Nyhet! Laga veganskt med Richard Nystad
Det här är en kurs för dig som vill lära dig mer om växtbaserad mat. Under kursen får du kunskap om tekniker så att du
kan skapa egna kreativa växtbaserade rätter och menyer.
Lär dig de grundläggande teknikerna till hur du lagar och
behandlar baljväxter, linser och korn. Smakernas sammansättning och tekniker ses över i olika rätter som till exempel
hummus, grytor, sallader, gröna burgare och koreanska
steambuns med rökt tofu. Du får lära dig hur tång kan
användas för att öka umamismaken i maten – samt enkel
jäsning och pickling av grönsaker som kimchi. Under kursen
lär du dig även olika dressingar som dijonvinaigrette,
harissadressing, misovinaigrette och tahinidressing, som är
grundläggande smaker i ett veganskt kök.
Kursinnehåll
• Fokus på baljväxter, linser, korn och hur man behandlar dem
• Enkel teknik och smak
• Dressingar och röror
• Tips för bra ekonomi och mindre matsvinn
Kursledare Richard Nystad är en av grundarna av växtfokuserade
restaurangerna Hagen och Persilleriet i Trondheim. Han är också populär
föreläsare och medförfattare till kokboken ”Mer kål, mindre jål”.
Dessutom har han skapat vegansk mat till tusentals människor på olika
festivaler som Hafslund Environment Festival, Green Everyday och
Trøndersk Food Festival.

GastroMerit erbjuder flera kurser
i vegansk och vegetarisk
matlagning. Hela kursutbudet
hittar du på martinservera.se.
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inspiration Utbildning

Ny kursledare!
Carl Frosterud, general manager på
Restaurant Frantzén, Stockholm,
håller i de två populära kurserna
Värdskap i servicemiljö och
Servicearbete från grunden. Han
var tidigare restaurangchef på
Operakällaren, Stockholm, och har
bland annat tilldelats utmärkelserna
Servitörernas Servitör 2016 och
Årets sommelier 2016.

Värdskap i servicemiljö
Ett fungerande värdskap är ett sätt att öka försäljningen och
resulterar ofta i en enastående totalupplevelse – vilket ökar
chanserna för återkommande gäster som rekommenderar
restaurangen till andra. Kursen ger dig verktyg för ett långsiktigt, ekonomiskt och säljande sätt att arbeta. Fokus ligger på
förändringsarbete på kort och lång sikt utifrån vald servicenivå. Det hjälper dig att se hur värdskapet kan leda till ökad
lönsamhet.

Följ med på vinresa till
Champagne hösten 2018!
Du som följer med på vår vinresa till
Champagne kommer att få besöka
en värld av härliga bubblor och
otroliga smaker! Med på resan till
Frankrikes lyxiga vindistrikt har vi
den prisbelönta sommelieren Totte
Steneby. Han delar med sig av
både kunskap och erfarenhet
under resans gång. I den berömda
vinorten Champagne i Frankrike
kommer du att få lära dig om
processerna som förvandlar
världens mest bortskämda pinot
noir, pinot meunier och chardonnaydruvor till Champagne.

Kursdatum:
5–8 september 2018
Längd: Tre nätter och fyra dagar
Pris: 23 490 kr (exkl. moms)

Kursen vänder sig till dig som har en ledande funktion och vill
få kunskap i värdskapets betydelse för ökad lönsamhet och
gästens totalupplevelse.
Kursdatum:
6/10 09.00 – 16.00 Stockholm
29/11 09.00 –16.00 Stockholm
Kursavgift: 2 950 kr/deltagare (exkl moms)

Servicearbete från grunden
Matsalsarbete och serveringsteknik bidrar till totalupplevelsen
av restaurangmåltiden. Kursen varvar teori med praktik. Du får
konkreta råd om hur du kan vässa servicedetaljerna för att
skapa en förfinad prestation och tips om hur du kan skapa en
upplevelse för gästen, genom att till exempel genomföra vissa
moment vid bordet. Du lär dig baskunskaperna i matsals
arbete och hur du kan uppnå en hög lägstanivå, vilket skapar
jämnhet i servicearbetet och bidrar till att lyfta kökets arbete.
Kursen vänder sig till dig som vill få ny inspiration och lära dig
grunderna inom matsalsarbete och service för att skapa en
totalupplevelse runt måltiden.

GastroMerit firar
10-årsjubileum!

Kursdatum:
18/10 09.00 –16.00 Stockholm
Kursavgift: 2 950 kr/deltagare (exkl. moms)

På martinservera.se/gastromerit
hittar du erbjudanden
under hela 2018. Håll utkik!
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Vi inspireras av
våra
samarbetspartners:
Stockholms
Stadsmission

I Stockholms Stadsmissions butiker i
Stockholm kan kunderna köpa varor
som grossister, leverantörer och
matbutiker av olika anledningar inte
kan sälja. Personer i ekonomisk
utsatthet kan bli medlemskunder och
handlar då med minst 70 procent
rabatt av butikspriset. Matmissionen
ägs och drivs av Stockholms
Stadsmission och har Axfood som
medgrundare.

Matmissionens butik i Veddesta.

Samarbete räddar
fyra ton livsmedel
från att slängas
Martin & Servera inledde under
2017 ett samarbete med Stockholms
Stadsmissions Matcentralen och
skänker varor med kort bäst föredatum eller varor som av andra
orsaker inte kan säljas, men
fortfarande är ätbara.
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Varorna används i butiken Matmissionen
och restaurang MatRätt i Veddesta utanför
Stockholm. Här kan ekonomiskt utsatta
handla för upp till 70 procent lägre priser,
varor som annars hade slutat som matsvinn.
Samarbetet har hittills räddat nästan fyra
ton varor från att sluta som svinn. Matcen
tralen arbetar för att minska livsmedelssvinn
och för att ge människor möjlighet att närma
sig arbetsmarknaden via arbetsträning.
– Det känns bra att inte behöva slänga
varor som det inte är något fel på, förutom
att bäst före-datumet börjar närma sig. Det
har varit många involverade för att hitta
rutinerna, säger Marietta Krigsholm,
varuvårdare på Martin & Serveras lagerhus,
Norrköping.
– En ordentligt genomtänkt process är
viktig – dels för att säkerställa spårbarheten,

dels för att Matmissionen inte ska användas
som en soptipp. De varor Martin & Servera
skänker ska vara användbara i deras
verksamhet.
– Som exempel fick vi en leverans av
vindruvor som helt enkelt levererats fel.
Leverantören ville inte ha tillbaka produk
terna. De valde att inte fakturera oss mot
att varorna skänktes till Matmissionen.
– En annan gång hade vi köttbullar med
en stekyta som kunden inte ville godkänna.
De gick istället till Matmissionen som utan
problem kan hantera lite sämre stekyta.
– Det här samarbetet är fantastiskt.
Martin & Servera donerar varor med kort
datum och varor som vi av andra anled
ningar inte kan sälja och annars skulle
tvingas slänga, säger AnnaLena Norrman,
hållbarhetsdirektör på Martin & Servera.

inspiration TakeOver

TakeOver intog Shibumi
Nätverket TakeOver och deras Sverigeturné tog i
februari 2018 över restaurang Shibumi i Stockholm.
Middagen inleddes med ett seminarium som bland
annat tog upp ämnen som ledarskap och hållbarhet.
Seminariet som leddes av

TakeOver Sverigeturné handlar om att kockar, alla
kvinnor, tillfälligt tar över köket på några av Sveriges
bästa restauranger. TakeOver har tagit över
restauranger från Kiruna till Malmö och 60 kvinnliga
kockar har skapat över 120 egna rätter. Det är
kockarna Linn Söderström och Lisa Lönner Pulkkinen
som driver nätverket med över 200 medlemmar.
Martin & Servera är stolta sponsorer av TakeOver
sedan starten för tre år sedan.

Läs mer om TakeOver på martinservera.se.

TakeOver-grundarna Lisa
Lönner Pulkkinen och Linn
Söderström lyfte viktiga frågor
kring restaurangen som
arbetsplats och ledarskap. I
panelen återfanns fler namn
kunnig kockar bland annat
Sofia B Olsson, head chef på
vRÅ i Göteborg, Frida Nilsson,
MJ’s i Malmö och Sayan
Isaksson, Esperanto Group, i
vilken Shibumi ingår.
Panelen diskuterade bland
annat vikten av att titta på hur
organisationen i en restaurang
ser ut, att man kanske behöver
snegla på näringslivet och få
inspiration till hur man bygger
ett bra ledarskap och en
inkluderande atmosfär. Viktiga
frågor som åhörarna fortsatta
ett diskutera och fundera över
under den efterföljande
middagen i den fullsatta

restaurangen.
– Att få komma till Shibumi
och göra det här gästspelet
känns helt fantastiskt, säger
Lisa. När vi på TakeOver tar
över en restaurang är det
restaurangens matfilosofi som
ska genomsyra menyn men
tolkas unikt av våra kockar.
Shibumis koncept bygger på
en lekfull tolkning av den
japanska pubkulturen izakaya
med mellanrätter skapade på
de finaste råvaror. Den här
kvällen lagade kockarna i
TakeOver totalt nio olika rätter
i sex olika serveringar.
Två av de nio rätter som serverades:
Sesamsotad ren med picklade
rödlöksblad, yuzumajonnäs, morotoch rättikssvarv och örtolja: Skapad
av Elin Norén, kock på Mr Voon.
Krispigt kycklingskinn med
kål och äpple: Skapad av Jessie
Sommarström, kock på Urban Deli.

på martinservera.se
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”Vår förhoppning är att gårdens testodlingar
ska ge oss kunskap om odlingsteknik och olika
användningsområden för lupinen och andra
intressanta och fascinerande grödor.”

Axfoundation:
En do-tank som driver
utvecklingen framåt

Madeleine Linins
Mörner, Program
Director Miljö,
Axfoundation

Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande
verksamhet som arbetar konkret och praktiskt
för ett mer miljömässigt och socialt hållbart
samhälle. De testodlar lupinbönor och samarbetar
med Exceptionell Råvara, för att bara nämna
några av alla de spännande saker som bubblar i
Axfoundations regi.

– Den svenska modellen är bättre ur ett
hållbarhetsperspektiv; många av bönder och
uppfödare jobbar hållbart i allt från odling
till djuruppfödning och med EU:s lägsta
användning av antibiotika, säger Madeleine
Linins Mörner, Program Director Miljö,
Axfoundation, och ansvarig för Torsåker
projektet.
– I framtiden kommer vi att bli tvungna
att äta mindre kött, det är ett faktum. Men
det kött vi äter behöver ha hög kvalitet,
både hållbarhetsmässigt och smakmässigt.
Det är värt att betala lite mer både för
smakupplevelsen och den hållbara produk
tionen.
Axfoundation började samarbeta med

Exceptionell Råvara våren 2017. För
Madeleine blev det en upplevelse att träffa
alla passionerade producenter och provsmaka de olika regionala produkter som
kan kvala in till utmärkelsen Exceptionell
Råvara.
– Vi blev glada över att se hur kockarnas
önskan om hög kvalitet även relaterar till
hållbar produktion. Med omsorg om allt

från egenodlat foder till stressfri slakt
skapas både hög kvalitet och hållbarhet.
– Torsåker gård är vår testgård för
framtidens hållbara måltider, säger Made
leine. Här på Torsåker gård testodlas bland
annat lupinbönor, åkerbönor och gråärt
med olika radavstånd och olika jordmån.
– Vår förhoppning är att gårdens
testodlingar ska ge oss kunskap om
odlingsteknik och olika användningsområ
den för lupinen och andra intressanta och
fascinerande grödor. Erfarenheter som vi
sen vill sprida till så många som möjligt,
säger Madeleine.
Lupinbönan är extra intressant eftersom
den innehåller ungefär lika mycket protein
som sojabönan och alla essentiella amino
syror som människor och djur behöver.
Lupinen är dessutom enklare än sojabönan
att odla här i Sverige.
Sverige importerar enorma mängder soja
till Sverige varje år på grund av dess höga
proteinhalt. Majoriteten ges till kycklingar,
kor och grisar för att de ska växa fort men
mycket används också till sojamjölk, vegeta

riska korvar, burgare och andra växtbase
rade färdigmatsprodukter. För att få fram
stora volymer soja skövlas bland annat
regnskog i Brasilien.
Axfoundation är en do-tank, som
Madeleine uttrycker det. Här testas
lupinbönans olika egenskaper på många
sätt. Blir resultatet framgångsrikt kanske
fler företag nappar på idén att tillverka
lupinbaserade produkter och Sverige kan
minska importen av soja. Läs om Krääm
[maker] på sidan här intill.
– Vi testar den både som del av mat till
grisar och kor tillsammans med bönder i
närheten, för att undersöka tillväxttakt och
avkastning, samt hur fodret påverkar
smaken. Och vi testar hur den kan fungera
som mat till människor.
– Just nu prövar vi den i en färsk baljväxt
färs som vi tror kan vara ett alternativ till
köttfärs framöver. Baljväxterna blandas med
en restprodukt från svensk rapsoljeproduk
tion för att få fram rätt konsistens och de
rätta smakerna. Snart ska den testas i
storköksmatlagning. Det roliga är att den är
så god och dessutom nyttig, säger Madeleine.
Läs mer om Exceptionell Råvara på martinservera.se.
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KLIMATSMART
PROTEIN
Hösten 2016 började det viskas i
Matsverige. Någon höll på med en helt
ny produkt. En svensk, proteinrik,
växtbaserad och KRAV-odlad lupinkräm
började se dagens ljus. Nordisk Råvara,
som står bakom produkten, hade hittat
något nytt och spännande i en av sina
kulturgrödor – lupinbönan.
Genom att mala lupinbönorna till ett pulver,
tillsätta svensk rapsolja och vatten kunde man få
fram en ren konsistens, med mångsidigt användningsområde, gjord på svenska råvaror. Helt enkelt
en helt ny typ av produkt för professionella kök.
Vinnova, som driver program för att stärka
innovationskraften i Sverige, lanserade i början av
2016 projektet Klimatsmart protein. Satsningen
genomfördes både i form av en utlysning, där man
lämnar in en ansökan om projektfinansiering, och
en tävling.
Krääm [maker] tog juryn med storm under
smakprovningseventet och knep förstaplatsen.
Växtbaserad, hälsosam och 100 % svensk

Krääm [maker] är helt växtbaserad. Basen är en
svenskodlad matlupin. En gröda som passar att odla
på marker som annars inte ses som attraktiv
odlingsmark. En annan miljöfördel med lupinodlingen är den naturligt höga avkastningen och låga
klimatavtrycket.
Lupinbönan innehåller lika mycket protein som
sojabönan och samma essentiella aminosyror, vilket
gör den till ett utmärkt livsmedel för dem som väljer
bort animaliskt protein ur kosten. Den är också rik
på viktiga vitaminer och mineraler.
Martin & Servera fick möjlighet att visa upp
produkten första gången under Årets Kock-finalen
i Malmö i februari 2017. Kocken Daniel Müllern
tillagade en svampkräm med Krääm [maker] som
bas. Krämen serverades i en varm buljong tillsammans med fasan.

”Vi såg behovet av att ta fram
en kvalitetsprodukt för just såser,
dressingar, glass, toppings med
mera, gjord på kvalitativt
svenskodlat grönt protein.
Det finns många varianter av
köttersättningsprodukter men
inte något svenskt mångsidigt
alternativ till tillbehör som
såser och dressingar.”
Tomas Erlandsson, Nordisk Råvara
Krääm [maker] från Nordisk Råvara
En glass som inte smälter, en bearnaise som
inte spricker. Detta kombinerat med en
proteinrik bas som är helt vegansk och
varken innehåller laktos eller gluten. Krääm
är en perfekt grund för kalla såser, drycker
och glass eftersom den både kan värmas,
kylas och även frysas, utan att spricka.

Art. nr. 494476
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Vi inspireras av
våra kunder:
Eataly

Italienska
saluhallskonceptet
EATALY Stockholm
Eataly-kedjan har öppnat sin första saluhallsbutik i
Sverige. Här kan gästerna äta på plats, köpa färdig
mat eller råvaror med sig hem. Eataly i Stockholm
har öppet alla dagar i veckan från frukost till kväll.
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Ägare till Eataly Stockholm är familjen Grimaldi,
Pelle Lydmar och det italienska moderbolaget, via
entreprenören Oscar Farinetti.

Eataly ligger i klassiska lokaler som en gång rymde

biografen Röda Kvarn, på Biblioteksgatan 5, Stockholm.
Den 3 000 kvadratmeter stora ytan är fylld av barer,
restauranger och butiker. Här finns över 1 500 handplockade
italienska produkter att välja på.
– Vårt utbud är det bästa som Italien kan erbjuda,
kompletterat med svenska leverantörer av bland annat kött
och fisk, säger krögaren Pelle Lydmar, som ligger bakom
satsningen tillsammans familjen Grimaldi och det italien
ska moderbolaget.Den första Eataly-saluhallen öppnade
2007 i Turin, men den kanske mest kända är Eataly på
Manhattan i New York, som öppnade 2010. Idag finns
Eataly över hela världen i städer som Tokyo, Istanbul och
Chicago. Merparten av saluhallarna ligger i Italien, men det
finns även Eataly i Brasilien och Förenade Arabemiraten.
Eataly Stockholm är den 40:e saluhallen.
– Vi erbjuder casual dining i en fantastisk miljö, till
mycket konkurrenskraftiga priser, säger Pelle Lydmar.

NYHET: ÄNNU
LÄNGRE HÅLLBARHET
Nu är alla våra transporter i Sverige helt fossilfria. Vill du minska klimatpåverkan
för din organisation eller för ditt företag? Det enklaste sättet kan vara
att välja en leverantör med 100 % fossilfria transporter. Än så länge är vi det
enda livsmedelsföretaget som har det*, men vi hoppas att vi snart blir fler.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på kund.arla.se

*Enligt Fossilfritt Sveriges Transportutmaning, som är ett
initiativ av regeringen med målet att Sverige ska ha en fossilfri
fordonsflotta år 2030. Läs mer på fossilfritt-sverige.se.

Martin & Serveras egna varor
Våra egna varor är produkter
du bara hittar hos oss och som
vi har tagit fram för att möta
våra olika kunders behov.

Nyhet!
Ekologiska sojabönor
Sojabönor är rika på protein, det är
också ett vegetabiliskt fullvärdigt
protein. Sojabönor är mycket populärt
bland vegetarianer eller den som vill
minska sitt intag av animaliska produkter. De passar utmärkt till exempel i
grytor, soppor, på salladsbordet eller i
vegetariska biffar.
Gröna ekologiska sojabönor utan skal.
Sojabönorna är djupfrysta, värm dem i
kokande vatten eller i mikrovågsugn.
Art. nr. 254268
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Läs mer om
hur vi väljer ut
och testar våra
egna varor på
martinservera.se.

inspiration Våra egna varor

Nyhet! Ekologisk
blomsterhonung

En ren naturprodukt
som lyfter fram och
balanserar smakerna.
Blomsterhonung,
art. nr. 478644

Nyhet!
Palmbladsprodukter
Naturens
enastående
engångsmaterial

De blad som regelbundet torkar och faller
av betelpalmen är ett utmärkt material
att använda till engångsartiklar. När
bladen har torkat och bearbetats till sin
slutgiltiga form är de lätta, går enkelt att
forma och kan hålla både varm och kall
mat samt vätskor utan att läcka.
Dessutom är palmblad en förnyelsebar
råvara som kan brytas ned fullständigt.
Våra palmbladstallrikar är komposterbara.
I sortimentet hittar du snygga tallrikar,
fina uppläggningsfat och skålar i olika
storlekar och former. Produkterna finns i
lager från mitten av maj. (Med reservation för eventuella ändringar.)

Ett urval ur sortimentet:
Tallrik palmblad,
25 x 25 cm, 25 st
Art. nr. 540625
Tallrik palmblad, rund,
23 cm, 25 st
Art. nr. 540641

Skål palmblad,
200 ml, 25 st
Art. nr. 546812
Skål palmblad,
300 ml, 25 st
Art. nr. 546580

Martin & Servera Premium

Svensk ryggbiff
med kappa

Martin & Servera
Premium erbjuder svensk
ryggbiff av toppkvalitet i
samarbete med Skövde
Slakteri. Varje stycknings
detalj är noga utvald efter
marmorering och storlek.
Marmoreringsgrad 4.
4+/15 kg.
Art. nr. 410498

Nyhet!
Nu lanserar Martin & Servera norsk
ASC-märkt lax under eget varumärke!
Det innebär att du nu kan köpa fryst, skivad,
gravad och kallrökt lax från ansvarsfulla
odlingar. Under våren lanseras även en
ASC-märkt portionslax, 120 g.
Gravad lax, skivad, 1 kg, art. nr. 292391
Kallrökt lax, skivad, 1–1,7 kg, art. nr. 292367
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inspiration Agenda 2030

17 globala mål för
hållbar utveckling
På ett toppmöte i FN i New York 2015 antogs Agenda 2030 och de
globala målen för hållbar utveckling. De universella målen ska
hjälpa både länder och företag att navigera rätt för en hållbar framtid.
Martin & Servera bidrar till flera av de globala målen.
– Det är en styrka att så många länder i
världen har enats om utvecklingsmålen i
Agenda 2030, säger AnnaLena Norrman,
hållbarhets- och kvalitetsdirektör, Martin
& Servera. De sjutton målen innehåller i
sig 169 delmål, så det är komplexa frågor.
– Vi har analyserat och kartlagt både
mål och delmål för att se hur vi på Martin
& Servera bidrar till Agenda 2030.
Mycket av vårt hållbarhetsarbete berör
flertalet av de globala målen, men vi har
valt ut fem av dem som extra prioriterade
mål.
– Till exempel jobbar vi med mål 8
”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt”, genom att kontrollera våra
44 Läs mer på martinservera.se

underleverantörers sätt att driva företag.
– Vi bidrar till mål 12 ”Hållbar konsum
tion och produktion”, genom att samla in
och kvalitetssäkra hållbarhetsinformation
om våra leverantörer, men också genom
att sätta mål på försäljningen av ekolo
giska och miljömärkta produkter.
– Genom våra val av bränsle och hållbar
teknik bidrar vi till mål 13 ”Bekämpa
klimatförändringen”. Mål 14 ”Hav och
marina resurser” arbetar vi för genom att
styra vårt fisk- och skaldjurssortiment
utifrån godkända arter och fångstmetoder.
– Mål 15 ”Ekosystem och biologisk
mångfald” jobbar vi för bland annat
genom våra policies för soja och palmolja.

”Mycket av vårt
hållbarhetsarbete
berör flertalet av
de globala målen,
men vi har valt ut
fem av dem som
extra prioriterade.”

AnnaLena Norrman,
hållbarhets- och
kvalitetsdirektör,
Martin & Servera

inspiration Agenda 2030
inspiration vinjett

Martin & Serveras fem prioriterade mål
enligt Agenda 2030

Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Mål: Verka för en inkluderande och långsiktigt
hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor
för alla.
Martin & Servera: Vår uppförandekod är en del
av avtalet med våra leverantörer och ställer krav
gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt,
arbetsmiljö, djuromsorg och arbete mot
antibiotikaresistens. Revisioner görs framförallt
för högriskområden eller högriskproduktioner. Vi
verkar inom vårt eget företag för mångfald och
integration, genom en omfattande och
långsiktig handlingsplan för medarbetare på
alla nivåer.

Hållbar konsumtion och produktion

Bekämpa klimatförändringen

Mål: Främja hållbara konsumtions- och
produktionsmönster.

Mål: Vidta omedelbara åtgärder för att
bekämpa klimatförändringarna och
dess konsekvenser.

Martin & Servera: Vi arbetar för minskat
matsvinn i företaget och i branschen. Sedan
2011 har Martin & Servera utmanat leverantörer
och kunder för att driva utveckling i hållbarhetsfrågor som minskat matsvinn, mer mångfald
och ökad andel ekologiskt. Vi utvecklar ständigt
vårt sortiment av hållbara produkter. Vi har
långsiktiga mål för andelen ekologisk och
miljömärkt försäljning.

Hav och marina resurser

Ekosystem och biologisk mångfald

Mål: Bevara och nyttja haven och de marina
resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå
en hållbar utveckling.

Mål: Skydda, återställa och främja ett hållbart
nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda
och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda
förlusten av biologisk mångfald.

Martin & Servera: Martin & Servera köper fisk
och skaldjur från hållbar produktion för att
motverka utfiskning och negativ miljöpåverkan
på ekosystemen. Vi erbjuder ett stort utbud av
MSC-, ASC- och KRAV-märkta fisk- och skaldjursprodukter. Vi har en policy för hållbart fiske samt
en egen fisklista som baseras på fakta från
miljöorganisationer och forskning.

Martin & Servera: Minskning av bränsleförbrukning och utsläpp från transporter är prioriterat i
vår verksamhet. Martin & Servera reviderar
regelbundet externa transportörer, där kvalitet,
miljö och trafiksäkerhet kontrolleras. Modern
teknik används i byggnation av nya lager, det
bidrar i arbetet med att minska utsläpp och
energianvändning. Inköpt el kommer från
förnybara källor. Värme som genereras av
egna kyl- och frysanläggningar används för
uppvärmning.

Martin & Servera: 2017 nådde vi målet 100
procent certifierad palmolja i egna märkesvaror.
För att stödja en utveckling av hållbar palmolja
har vi en policy som anger hur vi ska arbeta. Vi
är medlemmar i Round Table on Sustainable
Palm Oil. Vi har också en policy för hur vi arbetar
med soja, är medlemmar av Round Table on
Sustainable Soy och gör certifikatköp för att
kompensera för den soja vi använder.
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Notiser

Martin & Servera Premium är en serie av de
finaste produkterna av riktigt god kvalitet
från våra noga utvalda leverantörer.

Nyhet!

Svensk korv av
premiumkvalitet
Korvar av premiumkvalitet,
tillverkade av svensk råvara
av producent med mästarbrev i charkuteri.
Noga testade för att hitta
det rätta knäppet i wiener
korven och den balanserade
hettan i chorizon.

Grillkorv, 22 x 90 g.
art. nr. 484345
Kabanoss, 28 x 70 g.
art. nr. 484949
Chorizo, 16 x 120 g.
art. nr. 485649
Wienerkorv, 32 x 60 g
art. nr. 485656
Falukorv, 2,5 kg
art. nr. 485672

Du hittar alla de goda
korvarna i e-handeln.

Upptäck nya
martinservera.se!
Nu kan du göra allt på en och samma
webbplats. Handla, botanisera i
sortimentet, ta del av nyheter, inspi
reras av recept och se när våra mässor
är och mycket mycket annat.
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Vi introducerar också en ny luftigare
design med produkterna i fokus.
Det ska vara enkelt för dig som
kund att hitta rätt i sortimentet.
Vi har lyft fram olika filtreringsmöj
ligheter i produktkatalogerna på ett
tydligare sätt. Här kan du välja allt
från bland annat ursprungsland till
tillverkare och produktmärkningar.

Nu har vi gjort det ännu enklare
att spara dina favoriter

Inköpslistor för dina rutinköp

Snabb support via chatten

Använd funktionen för inköpslistor
för att effektivisera din beställning.
Du får dina mest köpta artiklar som
en egen inköpslista men kan bygga
hur många egna listor du vill.
Kanske en till lunchen, en för baren
och en för p-maten.
Mina sidor förenklar din vardag

Här kan du administrera användare,
se tidigare beställningar, göra
reklamationer och beställa din
alkoholstatistik.

Nu kan du inte bara spara dina
favoritprodukter med hjälp av det
lilla hjärtat utan även recept eller
reportage du vill ha lättillgängligt.
Du når dessa genom att klicka på
hjärtat i menyn och välja till
exempel fliken för recept.

Har du frågor om funktioner, vill ha
hjälp med guidning i e-handeln eller
behöver annan snabb support finns
självklart vårt chatteam redo. Klicka
på den lilla pratbubblan för att
starta en chatt.
Vi fortsätter vår löpande utveck
ling av sajten och har du förslag på
vad vi kan göra annorlunda använd
gärna vårt feedbackformulär och
berätta vad du tycker.

”Vi arbetar nära våra gäster och
både råvaror och vinerna varierar
snabbt, men konsekvent är att
allt är eko och att vinerna är
okonventionellt naturliga.”
Camilla Kaiser

Vi inspireras av
våra kunder:
Älvtået

Umeås hetaste uppstickare:
Älvtået Naturvinbar & ekokrog
Att Västerbotten är ett län med unika kulinariska influenser
råder ingen tvekan om. Köksmästare Camilla Kaiser är
kvinnan bakom heta uppstickaren Älvtået Naturvinbar &
ekokrog i Umeå. Här satsar man på genuint värdskap, lokala
ekologiska råvaror och hantverksviner.
Camilla Kaiser äger och driver restau
rangen tillsammans med sin man Niclas.
Nu har Camilla dessutom rekryterat
kunnige Peter Vegh för värdskap och
matsalsarbete, han kommer senast från
Elite hotel Umeås restaurang. Kocken
Andreas Båtsman har flyttat upp till Umeå
från Stockholm för att jobba på Älvtået.
– Nu satsar vi på att sätta Älvtået på
Sverigekartan, säger Camilla, som även är en
av kockarna i det kvinnliga nätverket
TakeOver. Vi har ingen set meny eller
à la carte. Gästen kan välja mellan två olika
menyer – Växtriket eller Köttriket – med
fyra serveringar. Vi kör rakt igenom med
ekologiska ßoch närproducerade råvaror.
Älvtået ligger väster om Umeå centrum, i
naturskön miljö vid Umeälven i höjd med
Grubbe och Västerhiske. Det är lite som i
stan fast ändå på landet, tio minuters
cykeltur från centrum om du cyklar västerut
längs Umeälvens strandpromenad.
Restaurangen, som är inspirerad av
trädgårdskaféer, urbana espressobarer och

schweiziska gårdsrestauranger, öppnade
sommaren 2015.
– Det finns så fina lokala råvaror här,
säger Camilla. Vi serverar till exempel
fjällröding, kött från fjällkor och fläskkött
från Linderödssvin, som kommer från
trakten.
Förut drev paret verksamheten som kafé
på dagtid och restaurang på kvällstid.
Uppemot 400 kafégäster om dagen kunde de
räkna in under sommarens hektiska veckor.
– Vi blev tvungna att välja, kafé eller
restaurang. Från hösten 2016 satsade vi fullt
ut på restaurangen istället, säger Camilla.
Restaurangen är redan en succé. Som
White Guide uttrycker det: ”Om kaféstam
misarna sörjer ett favoritställe så gläds
matgästerna desto mer”.
– Vår restaurang vilar på fyra ben;
ekologisk mat tillagad från grunden,
hantverksviner, genuint bra värdskap och en
unikt mysig miljö, säger Camilla. Vi kör
bland annat vinprovningar och serverar
upplevelser med mat och vin i kombination.

Camilla Kaiser ingår även i
det kvinnliga kocknätverket
TakeOver, som gästspelar på
olika ställen runt om i Sverige
och vars arbete stödjs av
Martin & Servera.

Det uppskattas av Umeåborna, intresset för
hantverksviner växer.
Det är också möjligt att abonnera Älvtået
Naturvinsbar och ekokrog för bröllop och
event.
– Det är så roligt att leverera kvalitet i alla
led kring till exempel ett bröllop, säger
Camilla.
Camilla vill att Älvtået ska vara en
utmanande och utvecklande arbetsplats för
både erfarna och juniora kockar och
sommelierer.
– Älvtået är en liten och intensiv
arbetsplats med typiska restaurangarbets
tider. Vi arbetar nära våra gäster och både
råvaror och vinerna varierar snabbt, men
konsekvent är att allt är ekologiskt och att
vinerna är okonventionellt naturliga.
– Våra gäster kommer inte alltid hit för
att i första hand bli mätta, utan de vill ha
med sig något utöver det vanliga, och det är
där kreativitet, hantverk, miljöintresse,
känsla för råvaror och intresse i naturligt
vin kommer in, säger Camilla.
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スウェーデンの伝統

Svenskt kulturarv

日本の伝統

Japanskt kulturarv

GRÄNSLÖST HANTVERK
När svensk husmanskost möter Yaxell Gou blir
enastående kokkonst snart vardagsmat.

Notiser

Spara tid och pengar med
färdigförhandlade avtal
via Premiumportalen
Premiumportalen ger dig konkurrenskraftigt prissatta avtal, färdigförhandlade och klara. Allt från
kortinlösenavtal till försäkring och
bemanning.

Premiumportalen är tjänsten för dig som är
kund hos Martin & Servera och är intresse
rad av de bästa avtalen branschen har att
erbjuda. Vi förhandlar fram förmånliga
avtal från omkostnadsleverantörer – allt från
kortinlösenavtal, WiFi-lösningar och
fettåtervinning till musiktjänsten Spotify
Business – och du väljer själv vilka avtal du
vill ansluta dig till.
Att driva ett lönsamt företag kräver både

tid och pengar. Med Premiumportalen kan
du spara in på båda. Du slipper lägga tid på
att förhandla med flera olika omkostnads
leverantörer, du får tillgång till tidsinspa
rande tjänster som till exempel personaloch lönesystem och med vårt nyförhandlade
avtal för kortinlösen kan du spara tusentals
kronor.
Vi har ett stort antal avtal och erbjudan
den som du som kund kan ta del av och
utbudet utvecklas löpande. Snart tillkom
mer bland annat en paketerad företagsför
säkring som är skräddarsydd att passa
restaurangverksamheter.
Abonnemangskostnaden för Premium
portalen är 129 kr/månad och kök*.
Abonnemanget löper om 12 månader och
kostnaden blir därmed 1 548 kr/år.
*En registreringsavgift på 490 kr tillkommer.
Priserna är exklusive moms.

PremiumPortalen
Abonnemangstjänst

på avtal och erbjuda

nden för restauranger

Bättre avtal för din
restaurang:
Färdigförhandlat och
klart
Allt från kontorsmat
erial
musiktjänster till lönesy och
stem
Spara pengar på
sänkta kortavgifter

Detta kan Premiumportalen
göra för dig:
• Du sparar pengar genom
att få bättre avtalsvillkor
• Du sparar tid genom att
slippa förhandla med olika
omkostnadsleverantörer
• Du får tillgång till tjänster
som förenklar din vardag

Martin & Servera och
hamburgerkedjan Jureskogs

Foto: Joel Wåreus

Johan Jureskog samt entreprenörerna Oliver Hildebrandt och
Erik Thulin öppnar hamburgerkedjan Jureskogs. Här satsar de på
en stark miljöprofil med ett unikt kött från mjölkkor och flertalet
ekologiska produkter. Under våren öppnar de sin första restau
rang och de har valt Martin & Servera som huvudleverantör.
Martin & Servera är sedan tidigare
leverantör till Johan Jureskogs två
andra restauranger Rolfs Kök och
Restaurang AG, båda i Stockholm.
– Jag uppskattar att det är en öppen
dialog, att det finns ett flexibelt
sortiment och att jag har en god och
personlig relation med både innesäljare
och utesäljare. Det är professionellt
rakt igenom och en smidighet i
affärerna. Något annat som är guld
värt, speciellt i en den här kedjesats
ningen, är helheten i att få allt från
utrustning till färskvaror, i en leverans,
säger Johan Jureskog.
Grönsakshallen Sorunda levererar

alla grönsaker och Fällmans Kött
levererar bacon. Jureskogs har valt att
uteslutande använda kött från mjölk
kor eftersom de menar att så länge vi
äter mejeriprodukter ska vi se till att
också använda köttet. De ska också
erbjuda två vegetariska hamburgare.
Utöver den första restaurangen som
ligger på Jakobsbergsgatan i Stock
holm, blir nästa på Sveavägen med
öppning i maj och ytterligare en till
restaurang är inplanerad i Stockholms
innerstad innan 2018 är slut. Inom sju
år siktar de på att ha femtio till sextio
enheter av Jureskogs på strategiska
platser runt omkring i Sverige.
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Välkommen till oss!
Här hittar du allt du behöver. Oavsett om du driver en
restaurang, ett bageri, jobbar på en skolrestaurang i
kommunal regi eller representerar en rikstäckande kedja
så har vi de produkter och lösningar du behöver.
Möt några av företagen i Martin & Servera-koncernen.
Vi letar reda på den där ekologiska

grönsaken som du vill servera på din
restaurang. Vi hittar ölet som matchar
menyns rätter perfekt. Vi ordnar
premiumköttet som lyfter menyn och
gör gästerna extra lyckliga. Det där lilla
extra gäller förstås även de utbildningar
och tjänster vi erbjuder. Vi har till exempel
specialistkunskap kring städ och disk.
Vi sätter höga mål för försäljningen av
ekologiskt och miljömärkt för att hjälpa
våra kunder som vill servera hållbara val.
Hos oss kan du välja ur marknadens
bredaste sortiment av ekologiska
produkter. Och vi arbetar kontinuerligt
för att öka sortimentet av regionala varor
från små och stora svenska producenter,
bland annat genom vårt arbete med
Smakriket.
Vi kan den lokala marknaden och finns
nära våra kunder, med kontor över hela
Sverige.
Här presenterar vi några av Martin &
Servera-koncernens företag och våra
erbjudanden.
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inspiration Martin & Servera-familjen

Fällmans Kött:
Kött från egna gårdar
Fällmans Kött hjälper dig att ta fram de
styckdetaljer du vill servera. Vår ambition är
att leverera kvalitetskött för alla tillfällen –
oavsett om du kör catering till tusentals
gäster varje vecka eller har 16 platser i en
restaurang som bokas ett halvår i förväg.
Vi är en av Sveriges främsta experter på
kött, vilt, fågel och charkuterier – från egna
gårdar och från producenter över hela
världen.
Det vi kallar Fällmans gårdar är uppfödare
som vi har ett mycket nära samarbete med.
Att ha spårbarhet hela vägen från bete till
tallrik, känns givetvis väldigt bra.
Vi styckar och bereder köttet i egna
KRAV-certifierade anläggningar. Under de
fem decennier vi arbetat med kött har vi
dessutom utvecklat en egen ”hussmak” i våra
hängkylar som vi är stolta över. Toner av
hasselnöt, anklever och blåmögelost som gör
vårt egenhängda kött helt unikt.
Läs mer på fallmanskott.se

Grönsakshallen
Sorunda: Service och
färskvaror utöver det
vanliga
Grönsakshallen Sorunda erbjuder ett brett
frukt- och grönsakssortiment. Vi har egen
tillverkning av färdigskurna och förädlade
frukter och grönsaker samt ett stort utbud av
internationella delikatesser, till exempel olivolja
och tryffel.
Här hittar du även varumärket Smakriket
som står för svenska hantverksprodukter med
tydligt ursprung och hög kvalitet. Det gör att
många mindre producenter får möjlighet att
sälja och marknadsföra sina produkter över
hela landet – och att du kan hitta regionala
produkter med unika smaker som passar på just
din meny.
Grönsakshallen Sorunda finns på fyra platser:
Stockholm, Mora, Göteborg, Nyköping och
Hässleholm. Vi har öppet dygnet runt, året runt.
Läs mer på gronsakshallen.se och smakriket.se.

»
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inspiration Martin & Servera-familjen

”Att servera stilla och
kolsyrat vatten direkt
från restaurangens
egna kranar är både
miljövänligt och
arbetsbesparande.”

Still Sparkling Solutions:
Specialister på fatöls-och
vattenanläggningar
Still Sparkling Solutions är specialister på fatöl- och
vattenanläggningar. Här får du hjälp med hela kedjan
– från design, tillverkning och installation till service
och underhåll. Vi samarbetar med de ledande distribu
törerna av öl, vilket underlättar ditt jobb.
Att transportera vattenflaskor är en kostsam logistik.
Därför erbjuder vi smarta – och lönsamma – vattenanläggningar. Det är miljövänliga och arbetsbesparande
lösningar, som gör att du kan servera både stilla och
kolsyrat vatten direkt ur egen kran. Dessutom slipper
personalen tunga lyft av flaskbackar.
Läs mer på stillsparkling.se

Martin & Servera
Restaurangbutiker:
Handla det du
behöver när det
passar dig
Botanisera bland mejeriprodukter, kött och
charkuterier, frukt och grönt i våra moderna
färskvaruhallar. Här kan du kompletterings
handla det mest akuta till din verksamhet
och köpa allt från färskvaror till restaurang
utrustning samt vin, sprit och öl (för dig
som har alkoholtillstånd) – sju dagar i
veckan.
Vi finns i Göteborg samt i Bromma och
Årsta utanför Stockholm.
Läs mer på martinserverarestaurangbutiker.se
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Allt från färskvaror
till restaurang
utrustning samt vin,
sprit och öl alla dagar
i veckan för kunder
med alkoholtillstånd.

inspiration Martin & Servera-familjen

Galatea: Craft beer,
IPA, APA och allt
annat i dryckesväg
Hos Galatea hittar du det du behöver –
både för att matcha menyns smaker och
för att överraska i baren. Vi erbjuder
tusentalet kvalitetsprodukter inom öl,
cider, vin och sprit.
Vi utvecklar också craft öl för de egna
varumärkena S:t Eriks och Sigtuna
Brygghus. S:t Eriks är en serie moderna
hantverksöl, inspirerade av amerikansk
craft beer och europeisk ölhistoria, med
nya klassiker som S:t Eriks IPA, APA,
Lager och Session IPA.
Sigtuna Brygghus är ett modernt,
innovativt mikrobryggeri, som producerar
prisvinnande året runt- och säsongsöl, som
till exempel Black Soil IPA och Jumbo
DIPA.
Galatea utvecklar hela tiden sortimentet
av ekologiska produkter över alla katego
rier. Under 2017 lanserades bland annat
ekologisk glögg och vår ekologiska vodka,
Sailor, är en storsäljare.

”Vi är stolta över att ha 20
procent ekologiska produkter i
egen tillverkning och Sveriges
största ekologiska dryckesurval.”

Läs mer på galatea.se

Diskteknik:
Helhetslösningar för
disk, tvätt och städ
Ta hjälp av Diskteknik för att skapa bra
totalekonomi och få kontroll på restaurang
ens alla olika hygienaspekter – vi är Sveriges
ledande expert inom disk, tvätt och städ.
Diskteknik hjälper dig med allt från
kunskap, teknik och produkter. Tillsammans
går vi igenom dina behov och skapar de
mest effektiva lösningarna för just dina
verksamheter.
Här hittar du ett stort sortiment av
miljömärkta produkter för professionell
rengöring av restauranger och hotell.
Produkterna är snåldoserande och miljögod
kända för disk, tvätt och städ.

Disktekniks produkter tillverkas
i Sverige – i Älgarås i nordöstra
Västergötland.

Läs mer på diskteknik.se
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Vi inspireras av
våra leverantörer:
Korvhantverk
Stockholm

Korvhantverk Stockholm AB:
Mästarklass på charkuterier
I Sollentuna ligger Korvhantverk Stockholm, som
startades 2011 av kocken och charkuteristen Jon
Randow. Här hittar du charkuterier i mästarklass
– hantverksmässigt tillverkade, med fantastiska
smaker och högt köttinnehåll.
I alla Korvhantverks färska korvar används naturlig
mjölksyrning istället för nitrit för att uppnå god
hållbarhet. Tekniken lärde sig Jon hos slaktmästaren
Jurgen Körber, på Herrmannsdorf utanför München.
Korvhantverk erbjuder bland annat mjölksyrad
färskkorv, med kvalitetskryddor, mjölksyrakultur och
kött från gårdsgris, merguez på fårkött från närbe
lägna gårdar, kallrökta lufttorkade korvar och
helköttsprodukter med samma fina egenskaper.

”Det är fantastiskt att det som för
drygt fyra år sedan började som
ett experiment, med färskkorvar
hängandes över badkaret hemma i
Spånga, nu är ett livskraftigt företag
som levererar hantverksmässiga
produkter i absolut toppklass.”
Jon Randow, grundare
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Korvhantverks korv med
parmesan vann guld
i SM i Mathantverk
2015 och fänkålskorven
vann samma pris 2016.
Företaget är även
Ä-märkta via Äkta Vara
och KRAV-certifierat.

Du hittar alla de
goda korvarna på
martinservera.se.
Här är några exempel:
Ölkorv,
art. nr. 276840
Färskkorv Parmesan,
art. nr. 277202
Färskkorv Chorizo,
art. nr. 277145

100 % FOSSILFRIA
TRANSPORTER – VEM
ANTAR UTMANINGEN?
Nu är alla våra transporter i Sverige helt fossilfria.
Det innebär att vi har nått regeringens klimatmål
för år 2030 redan idag. Som en av landets största
transportörer av livsmedel är det självklart att vi
tar ansvar och leder omställningen till en fossilfri
transportflotta.
Att minska vår klimatpåverkan är ett naturligt inslag
i vår verksamhet. Mjölkbönder är beroende av att
naturen, klimatet och ekosystemen fungerar.

Anna-Karin Modin-Edman,
hållbarhetsansvarig på Arla Foods.

Vill du minska klimatpåverkan för din organisation
eller för ditt företag? Det enklaste sättet kan vara att
välja en leverantör med 100 % fossilfria transporter.
Än så länge är vi det enda livsmedelsföretaget som har
det*, men vi hoppas att vi snart blir fler.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på kund.arla.se

Livsmedelsföretag som lovar fossilfria transporter senast år:
2020

Arla
Sverige

Uppn
å
reda tt
n
2018
!

2022

2030

Polarbröd AB
Polfärskt Bröd AB

Arvid Nordquist HAB
LRF Östergötland
Oatly AB

Källa: Transportutmaningen – Fossilfritt Sverige

*Enligt Fossilfritt Sveriges Transportutmaning, som är ett initiativ av regeringen med
målet att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta år 2030. Läs mer på fossilfritt-sverige.se.
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Martin & Servera AB
Box 1003, 121 23 Johanneshov

Det bästa från
norr till söder.
Hos oss kan du välja produkter från nästan 100 svenska odlare, bönder och
uppfödare. Med massor av goda råvaror från Norrland till Skåne blir det lätt
att hitta regionala smaker som passar din meny. Vi hjälper små svenska
företag att göra sina produkter tillgängliga för restauranger i alla storlekar.
Det känns viktigt och roligt att vara en del av den utvecklingen.
Ibland finns det godaste alldeles runt hörnet!
Läs mer på martinservera.se

Kontaktuppgifter till våra lokala säljkontor över
hela Sverige hittar du på martinservera.se/kontakt.
Välkommen!

