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Köp svenskt!
Läs mer om torkans effekter

Svenska
Kocklandslagets
restaurangtips

Skördetid
Skördetiden är här med allt vad det innebär av
härliga svenska råvaror i säsong och nyskrivna
menyer på många av landets restauranger.

I det här numret tittar vi lite extra på Falkenberg, som blivit
utnämnt till Årets värt en resa av White Guide, och då speciellt
på Restaurang Köket och dess köksmästare Knútur Kristjansson.
Höstens råvaror vill vi så klart också lyfta fram lite extra, läs
mer på sidan 30.
Hösten är också den nya säsongen för tävlingen Årets Kock,
det svenska mästerskapet i professionell matlagning. Nya regler
och nygamla finalister – vad som helst kan hända. Som sponsor
av tävlingen är vi mycket stolta. Förändring och utveckling för
att skapa en kreativ och dynamisk bransch är en lika viktig del av
vårt arbete som det är för Årets Kock. Vi är också stolta
samarbetspartners till Svenska Kocklandslaget, och håller
tummarna för dem i november på Culinary World Cup. I det
här numret hittar du deras tips till restauranger runt om i
Sverige.
Vi har jobbat extra hårt med att underlätta dina inköp i
Martin & Serveras e-handel. Här hittar du hållbara val tydligt
utmärkta och en hel del andra smarta funktioner som underlättar
din vardag. Hör gärna av dig till oss om vad du tycker om vår
e-handel och om det är funktioner du saknar. Vi förbättrar och
utvecklar e-handeln löpande utifrån våra kunders önskemål.
Trevlig läsning!

Det svenska
mästerskapet i
professionell matlagning,
Årets Kock, har
arrangerats sedan 1983.
Martin & Servera är stolt
samarbetspartner.
Läs mer på sid. 38.

Kristina Ossmark marknadsdirektör, Martin & Servera
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inspiration Trend

Vilt: Hållbart och gott

Det svenska viltskafferiet har fått ett
rejält uppsving. Allt fler kockar tar
jägarexamen och intresserar sig för
viltvård. Det kan vara en av anledningarna till
att det hållbara viltköttet från svenska skogar
och hägn gör succé på menyerna: Hjort, rådjur,
vildsvin och viltfågel. En annan anledning är
förstås att det är unika smaker från naturen och
ett klimatsmart val.
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Växtbaserat

Mer grönsaker, fler glada gäster. Det
spår bokningstjänsten The Fork. Men,
det innebär inte att restaurangerna
måste bli helt vegetariska, veganska eller flexi
tarianska, utan bara att de har ett utbud av rätter
som är tillagade med grönsaker, frukter, alger,
spannmål, till exempel, för att locka fler kunder.
De som dessutom har rätter med produkter som
är ekologiska och närproducerade till 100 procent,
kommer att vara kungar på marknaden.

Foraging

Foraging är en nygammal snackis – det
handlar egentligen om att ta tillvara på
ätbara växter som kan hittas runt husknuten. Och
du måste inte ha en restaurang i skogen för att
kunna erbjuda foraging. På restaurang ReTaste
serveras till exempel alltid en infusion efter maten
gjord av ätbara växter plockade på Södermalm i
Stockholm.
Tips i höst!
Rönnbär är goda i soppor, grytor, med vilt eller
rotfrukter. Som efterrätt är rönnbär och mörk
choklad en bra kombination. Torka, frys in och
hetta upp!

Havets höstguld

I mitten av september till och med
oktober pågår löjromsfisket: Havets
guld. Löjromspizza är en av de rätter
som det senaste året gjort bejublad entré på
tallrikarna. I Kalix har löjrommen, som ett av få
livsmedel i Sverige, en skyddad beteckning. Bara
40 lokala producenter får använda namnet Kalix
löjrom. Kalix löjrom måste fiskas i Haparanda,
Kalix, Luleå eller Piteå.

Tång och alger

Vi har sagt det förut, men framtidens
trendmat finns under vattenytan.
Tång som livsmedel används tradi
tionellt i kustområden på flera platser i världen,
till exempel i asiatiska länder. Alger är nyttiga,
proteinrika och miljövänliga. Blanda ner lite
alger i soppan istället för salt.

Värna om viktiga pollinatörer

Lokala specialiteter och
matupplevelser

Små svenska orter stärker sitt
varumärke genom specialiteter, som till
exempel Leksand (knäckebröd), Gränna (polka
gris), Kivik (äppelmust) och Burträsk (ost). Det
gör att orterna lockar allt fler besökare. Forskare
menar att matens betydelse för orten kan få en
mycket stor betydelse eftersom det ger en viktig
anledning att resa dit.

I Kalifornien kör monstertruckar
runt med pollinatörer för att rädda
skördarna och i Kina handpollineras
fruktträd. Vi riskerar att förlora en viktig gratis
ekosystemtjänst om vi inte värnar om våra bin.
I Sverige finns cirka 150 000 bisamhällen.
Varje samhälle producerar cirka 30 kilo honung
per år, men det är egentligen bara en biprodukt.
Det viktiga är pollineringen. Orkla Foods
Sverige har, vid sidan av alla livsmedelsanlägg
ningar, en honungsfabrik på taket till huvudkon
toret i Malmö. Där bor drygt 150 000 bin. Bina
rör sig framför allt i närområdet och hämtar
pollen från lindarna i Slottsparken. Honungen
skördas mellan två till fyra gånger varje år och
säljs i caféet på Orkla.
Läs mer på martinservera.se 5

Vi inspireras av
våra kunder:
Mr Cake

Fyra snabba frågor till Roy:
Två favoritråvaror, vilka?
– Karamell och salt. Det funkar med allt!
Vilket bakverk är lättare eller svårare att baka
än man kan tro?
– Generellt sett är bullar lättare. Är man bara
noggrann med utkavlingen så att det blir jämnt,
tjockt och fint är det rätt enkelt. Men det kan
också bli avancerat. Det gäller att vara
noggrann och ha rätt redskap.
Vilket bakverk är din favorit?
– Det beror på säsong, men en paj eller något
chokladigt.
Vilket bakverk är mest populärt?
– Devil's food chocolate cake, red velvet
croissant och donuts kanske. Allt möjligt.
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Bakverk ska vara visuellt vackra och härliga – de behöver inte vara jätteperfekta.
Det viktiga när man går in på ett café är att det ska kännas som att gå in i en
söt drömvärld – till en tårtbonanza. Så låter det när Roy Fares får bestämma.
Den femfaldiga kokboksförfattaren, ständigt tv-aktuelle och prisade konditorn
driver, tillsammans med Mattias Ljungberg, caféet Mr Cake i Stockholm.

Roy Fares om
Mr Cake, bakverken
och framtidsplanerna
Text Sofia Härdig Foto Milena Grandi

På Östermalm i Stockholm har Roy och Mattias

lyckats skapa just en söt drömvärld. Här finns mängder
av bakverk i form av bland annat red velvet croissant,
solbullar, donut salted caramel, cookies, devil's food
chocolate cake och blåbärcheesecake. Det strömmar in
mammor med barnvagnar, affärsmänniskor, skolbarn
och alla andra möjliga gäster.

I september 2018 har det gått ett år sedan Mr Cake

öppnade dörrarna för den ringlande kön av sötsugna
gäster.
– Jag har alltid gillat den amerikanska stilen, det
kanske beror på att jag har bott i USA i perioder. Det
kanske också är den stilen jag är mest förknippad med.
Jag tycker helt enkelt att det är roligare med stora, höga
cakes än små, låga moussetårtor.
– Jag inspireras av det svenska fikat och av den
franska stilen, det får inte bara bli smörkräm och
frosting. Även om många bakverk här kan se mäktiga
ut, är de lättare än vad de ser ut att vara, förklarar Roy.
De fikasugna gästerna intresserar sig gärna för
nyheter som matcha-te eller raw food-bakverk. Som
konditor handlar det inte sällan om att hitta balansen i
att ta sig an nya trender för att utvecklas och att stå
stadigt i sin nisch.
– Även om alla trender inte tilltalar mig kan jag
inspireras på ett generellt plan eller plocka upp en del,
men på Mr Cake har vi en tydlig bild av vilka vi är och
vilka trender som passar oss.

– Ofta har omgivningen höga förväntningar. En del
personer verkar tro att jag är en slags guru bara för att
jag vunnit priser som Årets Konditor, men jag har alltid
varit ödmjuk och kört min egen grej. Det finns många
duktiga konditorer i Sverige, säger Roy.
Roy är inte rädd för att utmana det konventionella och

skapa sitt eget. Lusten är vad som styr om bakverket
består av nutella eller nyplockad rabarber.
– Naturligtvis värnar jag om fina och ekologiska
råvaror, men jag försöker också se det från ett ekono
miskt perspektiv. Alla kan inte använda ekologiskt hela
tiden. Jag vill bidra med kunskap om varför ekologiskt
är bra. Sedan är jag övertygad om att de som bakar
hemma gör så gott de kan. Om de använder ekologiska
produkter är det bra, men allt behöver inte alltid vara
det, säger Roy.
– Jag gillar – som många andra – godis, nutella och
marshmallows. Samtidigt förespråkar jag gärna
närproducerade råvaror från bönder i trakten. Det
viktigaste för mig är att mina bakverk ska visa vem jag
är som person. Jag är inte en person som går runt och
plockar blommor för att brygga egen saft, och då kan
jag inte heller bygga min stil utifrån det, säger Roy.

Folkkär med fäbless för det enkla

Att förstå hur Roy lyckats bli folkkär är inte svårt. Just
viljan att inspirera till bakning är något han håller
varmt om hjärtat. I sina hittills fem kokböcker är temat

»
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inspiration Mr Cake

amerikanskt med mottot att allt är enkelt att göra – alla
kan slänga ihop en cookie.
– För mig är det naturligt att vilja lära ut och
inspirera andra. Jag tycker att många recept inte
stämmer överens med verkligheten eller är onödigt
krångliga. Jag vill visa att det går att baka på sitt eget
sätt och därför har jag i mina recept satsat på att
behålla det enkla och förenkla det svåra. Allt handlar
om att hålla det enkelt och jag blir glad av att det är fler
än jag som uppskattar det, säger Roy.
Utmanande plattform

Utöver passionen för bakning är den entreprenöriella
delen som det innebär att driva ett café något som
tilltalar Roy. Förutom tv och kokböcker är det viktigt
med en egen plattform för att utvecklas.
– Jag har alltid haft en dröm om att starta eget, men
det handlar också om att hitta någon att göra det med.
I tre år med start 2015 jobbade jag och Mattias tillsam
mans på Tössebageriet och det var då vi bestämde oss
för att köra ihop. Vi har olika bakgrunder där jag
brinner mer för det visuella och han mer för det
administrativa. Samtidigt har vi gemensamma mål och
8 Läs mer på martinservera.se

drivkrafter. Den ena hade inte kunnat skapa det här
utan den andra, säger Roy.
Kundbemötande, sociala medier och ledarskap är

viktiga frågor på Mr Cake och det syns tydligt. Två
sekunder på Mr Cakes Instagram kan få det mest
svårflörtade bakverksblåbäret att tappa fattningen och
fundera på vilken som är närmaste vägen dit. För att
skapa kundbemötande och bra ledarskap är Mattias
eller Roy alltid på plats och en klar del av gänget.
– Vi riktar oss till alla och välkomnar varje kund. Vi
vill bemöta kunden på rätt sätt. Varmt, välkomnande
och genuint är ledorden, säger Roy.

Bortom tårtbonanzan

Utanför caféet kan Mr Cake även stoltsera med en
rymlig uteservering där solen gassar. Här får den som är
glassugen chansen att frossa i just glass. Som en bonus
till en hel utställning av glass och bakverk serverar Mr
Cake, trots att Roy inte är överförtjust i matlagning,
också lunch.
– Jag gillar mer att äta mat än att laga, säger Roy och
skrattar.

”För mig är
det naturligt
att vilja lära ut
och inspirera
andra. Det
bottnar också i
upplevelsen att
många recept
är onödigt
krångliga.”

inspiration Mr Cake

”Vi trodde att det skulle gå bra, men inte så här bra. Det är
fantastiskt och vi är stolta över att ha blivit så etablerade.
Planen är att fortsätta utveckla konceptet Mr Cake och
öppna nya caféer på olika platser i Sverige.”

På menyn hos Mr Cake finns matigare varianter av
den klassiska cafélunchen och visionen är att sticka ut
genom att servera något roligare än smörgåsar och
räksallader. Mest populär är deras falafelsallad med
baba ganoush och rödbetshummus.

andra eller så får jag bara en idé som jag testar.
Tillsammans med sambon har jag en lägenhet i
Barcelona och nu senast var vi i London. Men det kan
räcka med att gå ut och äta middag med någon för att
få energi och inspiration, säger Roy.

Spridd fascination

Mr Cake har lyckats fascinera och inspirera en

Det är energikrävande att ligga i toppen, ha högt
uppsatta mål och ett café som alla förväntar sig ska vara
spektakulärt både när det gäller mat, bakverk och glass.
– Det handlar inte bara om vad vi serverar, utan om
helheten och hur det är att vara här. Vi vill göra det
mysigt och därför är sådant som val av växter och
porslin viktiga, säger Roy.
– För att få ny inspiration reser jag mycket och
dessutom är internet fantastiskt. Jag kan inspireras av

diversifierad publik. Förutom att locka sötsugna gäster
från hela Sverige samlas här även turister som är sugna
på att testa de svenskfranskamerikanska bakverken.
– Vi trodde att det skulle gå bra, men inte så här bra.
Det är fantastiskt och vi är stolta över att ha blivit så
etablerade på kort tid. Planen är att fortsätta utveckla
konceptet Mr Cake och öppna nya caféer på spridda
platser i landet. Det är mycket tack vare tv och böcker som
vi lyckats nå ut och få en så pass bred publik, säger Roy.
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Nya kockar till
branschen
Mitt i saluhallen vid S:t Eriks torg i Uppsala utbildas
några av framtidens kockar. Med goda samarbeten med
restaurangbranschen, erfarna lärare och ett nytänk som
följer dagens trender blir eleverna väl rustade för att
möta arbetslivet som kock.
Text Amanda Fager Foto Milena Grandi
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”Åtta av tio som går våra yrkesutbildningar har
jobb efteråt, vilket är en jättehög siffra. Planen
är att utbildningen ska leva kvar länge och att
många fler kockar ska utbildas.”
Tomas Lindh

Lernias kock- och
restaurangutbildning
Lernia arbetar med att matcha
människors unika kompetens, talang
och potential med Sveriges
arbetsgivares behov av arbetskraft.
De är unika på marknaden med att
både ha utbildnings- och bemanningsverksamhet. Lernias kock- och
restaurangutbildning är ett fint
exempel på vinsten av ett bra
samarbete mellan näringsliv och
utbildning.
Utbildningen är 55 veckor och är
CSN-berättigad komvuxutbildning
som finns både i Stockholm och
Uppsala. I Uppsala drivs den på
uppdrag av Uppsala kommun och i
samarbete med Svenssons krogar,
Martin & Servera och Electrolux.
Teoretisk kunskapsgrund varvas med
praktisk erfarenhet ute på restauranger. 8 av 10 elever har jobb efter
avslutad utbildning.

När Visita publicerade en undersökning för

två år sedan som visade att Sverige hade en
brist på 7 000 kockar drog Lernia igång ett
projekt för att bidra till att minska den.
Restaurang- och kockutbildningar startades
på flera ställen i landet varav den i Uppsala,
som sticker ut lite extra.
– Vi siktade högt och hade ambitionen
att bli den bästa kockskolan i Sverige. Vi
fick med oss flera bra samarbetspartners,
både restauranger och leverantörer, som
bidrar med sin expertis. Målet är att förse
Uppsala med kockar, men om de får jobb
utanför länsgränserna är det också fantas
tiskt. Hittills har det gått riktigt bra, säger
Tomas Lindh, lärare och uppdragsansvarig
för utbildningen.

Hjälper restaurangbranschen att
komma på fötter

Utbildningen startades i höstas på uppdrag
av Uppsala kommun, i ett unikt samarbete

Vi inspireras av
våra
samarbetspartners:
Lernia

med Svenssons krogar, Uppsalas största
restaurangkoncern. Tanken är att eleverna
ska få både den teoretiska kunskapsgrunden
och den praktiska erfarenheten de behöver
för att bli kompetenta kockar.
– Åtta av tio som går våra yrkesutbild
ningar har jobb efter, vilket är en jättehög
siffra. Planen är att utbildningen ska leva
kvar länge och att många fler kockar ska
utbildas, säger Tomas.
Det är en komvuxutbildning dit alla som
fyllt 20 år och inte har gått en restaurangut
bildning tidigare har möjlighet att söka till.
Det är blandade åldrar på eleverna, några
har jobbat med något helt annat innan och
några kommer direkt från skolbänken, men
de flesta är upp till 30 år.
– Gemensamt för eleverna är att de är
väldigt intresserade av mat och hantverket
kring det, vilket är kul att se. Har man det,
viljan och bra förutsättningar så kan man
komma långt, säger Tomas.

»
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inspiration Framtidens kockar

”Jag ville bli kock och letade
runt efter utbildningar, och
hittade den här som var
nystartad och hade som
ambition att bli bäst. Det ville
jag vara med på. Det kändes
också bra att haka på något
fräscht och nytänkande.”
Jakob Lundgren

Kockutbildning som följer och utvecklas
med trender

Ett stort fokus i utbildningen är att lära ut
vad som görs på restaurangerna idag.
Lärarna har stenkoll på de senaste mattren
derna och på vad som händer i branschen
och anpassar utbildningen efter det, utan
att utesluta viktiga klassiska moment.
– Vad som görs på restaurangerna 2018
måste vara mer i fokus än vad som gjordes
1989. Varför ska vi lära ut hur man tornerar
potatis när ingen av dagens restauranger
serverar det längre? Vi måste bemöta den
kompetens som restaurangerna efterfrågar.
På så sätt känner sig eleverna påklädda och
redo för att komma ut i arbetslivet. En
nytänkande utbildning lockar också fler
intresserade nya elever, säger Tomas.
En av eleverna som fastnade för utbild
ningen är 23-årige Jakob Lundgren från
Enköping, som flyttade till Uppsala för att
börja studera.
– Jag ville bli kock och letade runt efter
utbildningar, och hittade den här som var
nystartad och hade som ambition att bli
bäst. Det ville jag vara med på. Det kändes
också bra att haka på något fräscht och
nytänkande.
Lärdomar från erfarna kockar

Tomas kommer direkt från branschen och
har en bred kockerfarenhet som han
förmedlar vidare till eleverna. Han är själv
uppvuxen i Uppsala, men flyttade till
12 Läs mer på martinservera.se

Stockholm för att göra kockkarriär. Där har
han bland annat jobbat på Hotell Skepps
holmen och Sturehof.
– Jag lär ut min erfarenhet som jag har
byggt upp i arbetslivet när jag jobbat som
kökschef, restaurangchef, köksmästare och
food and beverage. Det i kombination med
pedagogik tror jag är en bra förutsättning
för att eleverna ska bli väl rustade för
arbetslivet.
– Min stora drivkraft som lärare är att se
eleverna utvecklas. Både i att laga mat men
även att se deras självförtroende växa, vilket
är minst lika viktigt för att komma vidare i
branschen. Man kanske börjar från att
knappt kunna skala en lök till att servera en
fantastisk lunch till 200 nöjda gäster. Det är
fantastiskt att se deras resa.
Praktik tidigt i utbildningen

En stor fördel med utbildningen är att de
får chansen att komma ut på praktik tidigt,
för att kunna utvecklas som kock och känna
på om yrket är rätt för dem.
– Det skapar en större säkerhet och
drivkraft till att fortsätta mot målet att bli
kock.
Utbildningen har ett nära samarbete med
Svenssons krogar i Uppsala som nästintill
kan garantera praktikplats. Koncernchefen
Martin Andersson var med och startade
projektet och är den som matchar eleverna
med praktikplats.
– Med sitt driv och engagemang är han

en stor inspiratör för eleverna. Det bästa
med utbildningen är att eleverna har så
oerhört många engagerade människor
runtomkring sig som älskar mat, men
framförallt närheten till restaurangbran
schen, säger Tomas.
Många av eleverna har redan fått jobb på
någon av Svenssons krogar. Jakob är en av
dem.
– Jag jobbar extra på två olika ställen i
Saluhallen som kallis-tvåa och kallis-etta.
Mitt mål är att bli bättre och bättre och
jobba mig uppåt. Om några år vill jag
antingen jobba på någon Michelinkrog eller
starta mitt eget ställe.
”Glädjen i matlagning kommer
från råvarorna, när du hämtar
sparrisen när den är som bäst
så får du kärlek till maten och
respekt för råvaran.”
Tomas Lindh

Gröna rätter
– gröna siffror
På kund.arla.se
hittar du tips och
inspiration till en
grön och lönsam
meny.

Namu i Malmö
Jennie Walldén lagade hem vinsten i Sveriges Mästerkock
2013 – och fick en helt ny karriär. Idag driver hon egna
restaurangen Namu i Malmö och arbetar även som tv-kock.
Text Daniel Retz Foto Fredrik Skogkvist och Magnus Skoglöf

– Jag trodde knappt det var sant och stod
helt tyst i flera sekunder, det var en sådan
fantastisk lyckokänsla och samtidigt kändes
det helt overkligt – vinnare i Sveriges
Mästerkock – jag?
Med vinsten i Sveriges Mästerkock 2013
tog Jennie Walldéns matkarriär ett språng:
från rollen som marknadschef på matjätten
Orkla Foods – till krögare, matkreatör och
tv-kock för bland annat Köket middag och
TV4 Nyhetsmorgon.
– Det var ett stort steg, för jag hade kul
på jobbet och var etablerad i min bransch.
Men jag älskar att laga mat och när jag
vann tävlingen blev det startskottet för
något nytt.
Tiden efter segern var intensiv, nästan
varje vecka var hon på resande fot för att
gästspela på krogar och delta i företagseve
nemang. I samma veva föddes idén om att
starta en egen restaurang.
– Det var många som gav mig positivt
gensvar och frågade om jag inte skulle
öppna en restaurang, för det fanns få
restauranger med koreanska smaker i
Sverige.
– Sagt och gjort, jag och min man började
spåna. Han är duktig på business och jag är
14 Läs mer på martinservera.se

kreativ, så vi kompletterar varandra bra.
Och resultatet blev Namu.
Namu öppnade bakom Lilla torg i
Malmö 2015. Namnet betyder ”träd” på
koreanska och det är från det koreanska
köket hon hämtar inspiration. Tillsammans
med råvaror från södra Skåne skapas en
svensk-koreansk fusion.
– Vår meny består av mellanrätter som
gästerna delar. Signaturrätten är biff
Gangnam style, som är min tolkning av
koreansk bulgogi BBQ. Vi använder lokalt
oxkött och rätten serveras i salladsblad med
kimchi och picklade grönsaker.
Jennie Walldén har rötterna i Sydkorea.
Som sexåring blev hon adopterad och
hennes nya föräldrar bodde i Sverige, i
Kristianstad. Den resan har påverkat henne
som matlagare.
– Jag växte upp i Korea när det fortfa
rande var fattigt och där åt man mycket
grönsaker. Det sitter i mig, ingen måltid är
komplett utan det.
– Idag är det många som är vegetarianer
och flexitarianer, men för mig har det alltid
varit naturligt med grönt. Jag bär med mig

min bakgrund och den hjälper mig att sätta
min egen prägel på maten.
Bara ett år efter öppnandet blev Namu
tilldelad en Bib Gourmand av Michelin
Guide. För Jennie Walldén och hennes
medarbetare har det haft stor betydelse.
– När vi fick utmärkelsen så var det en
otrolig lycka och glädje, alla i personalen var
glada. Det här är ett erkännande på att man
gör något bra tillsammans, och det från en
instans som Guide Michelin. Uppmärksam
heten har också lett till att fler upptäckt oss.
Vad äter och dricker du helst själv?
– När det är varmt är jag inne på matiga
sallader med god dressing. Men jag är
periodare, ibland går jag all in på italienskt i
en vecka, nästa äter jag sydostasiatiskt med
mycket lime och koriander, och en vecka
senare är det pizza.
Du är kursledare för kursen Den koreanska
måltiden på GastroMerit?
– Ja, det ska bli otroligt roligt och jag känner
mig ärad över att få göra detta. Eleverna
kommer att få lära sig vad koreanska
begrepp egentligen betyder och även få veta
hur man lagar en riktig koreansk måltid.

Martin & Servera Premium
Martin & Servera Premium erbjuder ett väl marmorerat
svenskt kött från nötdjur som kommer från gårdar i Väster
götland med omnejd. Det svenska köttet klassas som 4 på
den femgradiga marmoreringsskalan.
– Köttet har en fantastisk smak, säger Björn Nilsson,
sortiment- och inköpschef på Martin & Servera.
Det är en småskalig produktion i samarbete med Skövde
Slakteri.
– Vi erbjuder biff, entrecôte samt oxfilé och högrev. När
det gäller väl marmorerat kött är det en fördel att jobba
direkt med ett stort och kvalificerat slakteri som Skövde
Slakteri, säger Björn Nilsson. Tillsammans har vi koll på att
marmoreringsskalan följs och att det bara är de bästa bitarna.
MARTIN & SERVERA PREMIUM
410373

BIFF marmorerad, 4 +/15 kg, Kylt, Premium

410498

BIFF MED KAPPA marmorerad, 4 +/15 kg, Kylt, Premium

410514

ENTRECÔTE marmorerad, 3 kg +, Kylt, Premium

410522

HÖGREV, BENFRI marmorerad, 4 kg +, Kylt, Premium

410357

OXFILÉ PREMIUM, Kylt, 1,8 +/15 kg, Kylt, Premium

Läs mer och handla i Martin & Serveras e-handel.

Märket Kött från Sverige är en
frivillig ursprungsmärkning av
kött och charkuterier.
Märket betyder att djuret är fött,
uppfött och slaktat i Sverige och
att varan är både förädlad
och förpackad i Sverige.

Läs mer på martinservera.se 15

inspiration Kocklandslaget

Curious by nature
Restaurangtips från medlemmarna
i Svenska Kocklandslaget:

KALLE BENGTSSON,
Head Pastry Chef:
Det finns så många
bra att det är svårt
att välja ut en.
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OLA WALLIN,
kock: Skärets Krog
på Smögen, Le
Chateaubriand i
Paris.

JOSEFIN GAUFFIN,
konditor: Ingen
specifik, det finns
så många bra.

JIMMI ERIKSSON,
lagkapten: Lilla
Ego i Stockholm.

SEBASTIAN PETTERSSON,
konditor: Trattoria la
Strega i Göteborg.

Foto: Per Erik Berglund/Znapshot AB

Matsvinn är ett högaktuellt ämne och i tävlingen är
målet för Kocklandslaget att hela råvaran används för att
minska matsvinnet.
Det är nämligen så att juryn tar hänsyn till hur mycket
råvaror som hamnar i soporna. Samtliga sopor vägs och
mängden matavfall påverkar poängsättningen.
– Drivkraften som ligger bakom storslagna prestatio
ner är nyfikenheten, en insikt som har lett fram till
tävlingstemat: Curious by nature. Temat beskriver oss
som lag och vad vi står för, säger Fredrik Andersson.
Svenska Kocklandslaget tävlar i Culinary World Cup i

FREDRIK ANDERSSON,
Team Manager:
Vi viet är en favorit i
Göteborg.

ANDERS KARLSSON,
kock: Aloë i Älvsjö
och Ho's i Hornstull,
Stockholm.

FRIDA BÄCKE,
konditor: Nya favoriter
kommer hela tiden
och inget är bättre
än att prova en ny.
Men två favoriter är
Lilla Ego och Volt.

november 2018, men redan i augusti är tävlingsbidragen
för det varma köket inskickade till juryn med bilder och
recept på samtliga rätter.
Fredrik Andersson är Team Manager och
Jimmi Eriksson är lagkapten.
Martin & Servera önskar dem ett varmt lycka till!
Här tipsar lagmedlemmarna om vilka restauranger de tycker är värda ett besök. Givetvis
finns det många fler, men detta är några av
favoriterna.

KASPER KLEIHS,
konditor: Skärets
Krog på Smögen
ligger nära
hjärtat och Lilla
Ego i Stockholm.

HENRIC
HERBERTSSON,
kock: Skärets Krog
på Smögen och
Nomad.

DANIEL HAYNES,
kock: Geranium i
Köpenhamn,
Fäviken Magasinet
i Åre och Robertas
i Brooklyn.

Läs mer på martinservera.se 17

inspiration Dryck

Höstens
dryckestips
Martin & Servera erbjuder över 4 000
olika drycker. Här hittar du några
av höstens bästa tips!

Hantverksmässiga alkoholfria drycker
Alain Milliat är en av Frankrikes främsta tillverkare av
alkoholfria drycker. Han arbetar med råvaror från
särskilt utvalda odlare och producerar juicer av
högsta kvalitet. Frukterna tvättas, krossas, pressas i
rumstemperatur, filtreras och pastöriserar lätt.
Dryckerna balanseras sedan med vatten, socker och
citronsyra från riktiga citroner.
Alain Milliat Cox Orange, 33 cl
Art. nr. 256798

Samtliga drycker från Alain Milliat
hittar du i Martin & Serveras e-handel.

Smakrik
session-IPA:
Lagunitas
DayTime Ale
Kalifornienbryggeriet Lagunitas Brewing Company
grundades 1993 av Tony Magee. Namnet kommer från
orten där man startade verksamheten, men redan efter
något år flyttade bryggeriet till större lokaler i när
liggande Petaluma. Lagunitas hör till den tidiga genera
tionen av amerikanska mikrobryggerier och även till de
stadigast växande. Trots storleken för en craft brewer har
man alltid behållit sin ölrebelliska framtoning. Med sin
ikoniska Lagunitas IPA var man 1995 först ut med att
använda förkortningen och begreppet ”IPA” som ett
ölnamn på en etikett.
18 Läs mer på martinservera.se

Serveras
vid 8–10°.

Lagunitas DayTime Ale
American session IPA, 4,7 %, USA
Lagunitas DayTime Ale är en
lättsam och humlearomatisk
”Fractional IPA”, alternativt
session-IPA. Sin vana trogen går
Lagunitas mot strömmen när det
gäller att benämna stil på sina
produkter.
Den smakrika DayTime har en

både stor och mjuk humlesmak
med toner av grapefrukt, tallbarr
och citrusblommor, tillsammans
med elegant rostade malttoner.
Serveringstips: Passar utmärkt
till asiatisk kryddig mat. DayTime
är perfekt som vardagsdryck med
lite mer smak och attityd.

Flaska 35,5 cl
Art. nr. 772640

inspiration Dryck

Alkoholfritt vin från anrika McGuigan Wines

Ett av världens mest prisvinnande vinhus, McGuigan Wines,
ligger i Hunter Valley i Australien. Sedan den blygsamma
starten 1880 har vingården ärvts i generationer och är nu inne
på den fjärde i ordningen. Idag ses vinhuset McGuigan som
synonymt med australiensiskt vinmakeri och kännetecknas av
kvalitet, kontinuitet och innovation.
Nyhet!
McGuigan Delight Moscato, alkoholfri (0,4 %)
Ljusggul till färgen med toner av mogen lime och tropisk frukt,
persika och jasmin. Den medelhöga syran balanserar de
annars söta tonerna. Lätt i eftersmaken.

Art. nr. 704247

Vi hjälper dig hitta
rätt dryckesmeny
Låg alkoholhalt, alkoholfritt, ekologiskt, lågt
sockerinnehåll, mixers, energidrycker – hos
Martin & Servera hittar du ett brett dryckessortiment.

Superfräsch
alkoholfri öl!
Sigtuna Non Alco Pale Ale
Sigtuna Non Alco Pale Ale
har en citrusfrisk karaktär,
välbalanserad och humlearomatisk med inslag av
ljust rostat bröd, tropisk
frukt, grapefrukt och
tallbarr. Ett smakrikt,
alkoholfritt öl som passar
perfekt till grillat och
bistromat.
0,5 %, 33 cl
Art. nr. 798710

Dryckerna kommer från stora och små leverantörer,
både internationella och svenska. En hel del av dem är
regionala, vilket kan vara en trevlig dryckesmatchning
till regionala råvaror och maträtter. Regionala produk
ter och drycker är något som intresserar allt fler gäster.
Vårt sortiment av ekologiska drycker växer hela tiden.
Hos oss hittar du också många olika sorters muster och
lemonader, alkoholfritt öl från svenska bryggerier, still
drinks och läsk för alla serveringar och önskemål.
För att du ska få hjälp att hitta de drycker som passar
din verksamhet och intresserar just dina gäster har du
så klart tillgång till våra kunniga säljare.
Har du frågor eller vill veta mer? Vi hjälper dig gärna
att hitta rätt. Kontakta din säljare
eller botanisera vidare bland
produkterna i vår e-handel!
Robert Margolis,
sortiment- och inköpschef dryck,
Martin & Servera
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inspiration Premiumportalen

Visste du att:
De flesta medlemmar
sparar faktiskt in
medlemsavgiften flera
gånger om enbart
genom att ansluta sig
till Premiumportalens
avtal för kortinlösen.

Spara tid och pengar
med Premiumportalens
färdigförhandlade avtal
Premiumportalen förenklar vardagen för krögare och restaura
törer genom att erbjuda färdigförhandlade avtal på en rad
områden, exempelvis kortinlösen, betalterminaler, elabonnemang,
personal- och kassasystem samt försäkringar. Avtalen är lätta att
ansluta sig till, och du väljer fritt vilka just du vill ta del av.

Vi förhandlar – ni gör oss starka

Tack vare att Premiumportalen represente
rar ett stort, och ökande, antal restauranger
är förhandlingsläget väldigt gott, och vi kan
därför erbjuda branschens bästa avtal på en
rad områden.
– Vi växer snabbt, med fler och fler
medlemmar i Premiumportalen stärks vår
förhandlingskraft så att vi löpande kan gå in
och förbättra och förnya våra avtal. Det
kommer kunderna till del på en gång,
genom sänkta kostnader och förbättrade
avtal, säger Johan Granlund, ansvarig för
restaurangtjänster på Martin & Servera.
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Det här får du:
• Stora möjligheter att spara pengar
genom förbättrade avtalsvillkor på en
rad områden.
• Mer tid över för kärnverksamheten,
eftersom du slipper förhandla själv.
• Tillgång till ett stort urval av tjänster
som förenklar vardagen i verksamheten.
• Nya intressanta erbjudanden från våra
omkostnadsleverantörer.
• 10 % rabatt på GastroMerits utbildningar (gäller alla utbildningar utom
terminsutbildningar).
• Gratis MOR Online-kurs inklusive en
provmånad, värde 2 175 kr.

Det här kostar medlemskapet
Ett medlemskap i Premiumportalen
kostar 1 548 kronor per år och kök.
(129 kr/månad.) Det enda som
tillkommer är en registreringsavgift på
490 kronor. Priserna är exklusive moms.
Registrera dig
Gå in på premiumportalen.se och
registrera dig med ditt kundnummer.
Därefter skickas ett lösenord till den
mejladress du angav vid registreringen. Med lösenordet kan du logga
in i Premiumportalen och ta del av all
information om våra färdigförhandlade avtal och erbjudanden.

inspiration Premiumportalen

Nyhet!
Restaurangförsäkring
Nu erbjuder Martin & Servera via
Premiumportalen en försäkringslös
ning som är helt anpassad för dig
som driver restaurangverksamhet,
med låg premie utan oväntade
höjningar, som även ger dina
besökare ett extra skydd. Som
medlem i Premiumportalen får du ett
prisförslag på den skräddarsydda
restaurangförsäkringen.
Söderberg & Partners är Sveriges
största försäkringsförmedlare med
över 18 000 kunder och verksamhet i
hela Norden. Försäkringsgivare till
restaurangförsäkringen är Ålands
Ömsesidiga Försäkringsbolag som
grundades år 1866 och har en mycket
stark position som marknadsledande
sakförsäkringsbolag på Åland.

Nyhet!
Avfallshantering

Som medlem i
Premiumportalen får
du 15 % rabatt på
ordinarie priser för
avfallshantering.

För effektiv hantering av det som blir
över i din verksamhet, din renovering
eller din sortering erbjuder Martin &
Servera via Premiumportalen ett avtal
med Suez, ett av Sveriges ledande
företag inom återvinning och
avfallshantering. Suez jobbar med
Miljöcirkeln®, en arbetsprocess som
innebär att de tar hand om hela
avfallshanteringen för din verksamhet
med sin egen personal. De tar fullt
ansvar för avfallet samt all logistik
som hör till.
Läs mer och
anmäl dig på
premiumportalen.se!
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Restaurang ReTaste, Stockholm,
är en pop up-restaurang i regi av
krögaren Paul Svensson.

Taste the waste
Att utnyttja råvaror från topp till tå har gått från trend till

självklarhet i köken. Alla kloka kockar vet att en del av
vinsten försvinner i soptunnan om den inte bevakas med
falkögon. Många sätter en ära i att hitta nya styckningsdetaljer på allt från gris till broccoli. Möt hjältarna som
tar hand om spillråvarorna!
Text Lisa Förare Winbladh
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Ostkroketter med kottemarmelad och torr
sherry hos Hotel Stelor.

”Vi kokar mycket tomatsås och
marmelader. Får vi en låda med
paprikor så fermenterar vi dem.”
Dagens ReTaste-meny skrivs i sista minuten.

Fermenterat: Aubergine med ägg.

Varje gnutta råvara är en utmaning.
Ju omöjligare uppdrag, desto större triumf.
Kocken Sally Voltaire på Sally Voltaire &
Systrar svirrar ihop en klargrön och
kanonsmarrig dressing på persiljestjälkar.
På Frida Ronges megasuccé Tak bryggs
ljuvlig kombucha-dryck på potatisskal.
Åsa Edman, kock och kallskänka på ”Hos
Anna” i Göteborg, tipsar om att göra
cheesecakebottnar på avdankade croissan
ter. Överblivna kakor och muffins rostar
hon till knapriga skorpor eller så bakas de
om till nya kakor. Och varför inte följa Åsas
exempel och ugnsrosta rotsaksskal med olja,
örter och salt för att sedan blanda i sallader.

Det var där och då som Paul Svensson,
krögare på Fotografiska, verkligen fick dille
på spill. I maj startade han och ett gäng
handplockade kockar pop up-krogen
ReTaste, där återvunnen mat utgör själva
fundamentet.
Matilda Braun är ansvarig för de alkohol
fria drycker som serveras till samtliga
sexton gäster under kvällen. Och även på
det området exploderar kreativiteten när
drycker måste improviseras fram i raketfart.
– Det är ett helt nytt sätt att jobba: nära i
team med kockarna, säger Matilda förtjust.
Matilda har en del färdigt i förråden och
kan sen med små medel justera dryckerna
så att de passar perfekt till maten varje
kväll.
– Jag använder gamla metoder som att
safta syren, fläder och hägg, sen kolsyrar jag
med en sodasifon. Vi har alltid neutral
kombucha hemma som vi smaksätter på
olika sätt varje kväll.
ReTaste samarbetar dessutom med
Värmdö Bryggeri som brygger ett alkohol
fritt svinnöl på bröd, örter och blandade
citrusfrukter som ReTaste förser dem med.
Det svåraste är att få kropp på drycken, det
löser Matilda exempelvis genom att tillsätta
umamismak i form av rökt eller torkad
champinjon.

Dan Barber satte trenden

Trenden att utnyttja spill både upphöjdes
och breddades när amerikanen Dan Barber
tilldelades White Guide Global Gastronomy
Award 2016.
I samband med att han mottog priset
komponerade han en minnesvärd middag
på Fotografiska i Stockholm. Där fick
gästerna prova på nyskapande rätter av
sådant som tidigare hamnade i det svarta
arkivet. Penne av zucchinistjälkar med ragu
på får. Godis av pressrester från chokladtill
verkning.

My Wrethagen, Hotel Stelor

Många goda förebilder

De goda exemplen på waste-tänkande är
många. My Wrethagen är krögare på Hotel
Stelor, strax söder om Visby. Krogen är
troligen toppkandidat till titeln svensk
mästare i maträddning. Tre gånger i veckan
hämtar de spill från Ica Maxi i Visby.
Eftersom de råvaror som Hotel Stelor
räddar har kort hållbarhet, gäller det att
kockarna låter kreativiteten blixtra.
– Vi kokar mycket tomatsås och marme
lader. Får vi en låda med paprikor så
fermenterar vi dem. Eftersom restaurangen
ligger på landet har vi mycket utrymme att
lagra, i stan hade det inte funkat lika bra,
berättar My.
Tack vare de minskade råvarukostnaderna
har köket haft råd att anställa ytterligare en
kock som enbart hanterar och sorterar de
tillvaratagna råvarorna. Det som inte går att
använda hämtas av en lokal grisbonde som
sedan förser Hotel Stelor med kött.
– Många kanske tror att arbetet med att
rädda mat bara handlar om ekonomi, säger
My. Men det som gav oss impulsen var att
vi skaffade barn. Vi tänker på barnens
framtid. Kommer de ens att kunna bada i
Östersjön?

»
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På ReTaste används gamla metoder som att
safta syren, fläder och hägg, sedan kolsyras
drycken med en sodasifon.

Mix mellan inköp och spill

Men vänta nu! Att tänka på ansvaret för
framtiden är fint, men vi lever ju i en nutid
där den perfekta råvaran dyrkas. Hur gott
blir det egentligen när man lagar mat på
ingredienser som svävar mellan liv och död?
– Det handlar ofta om en förpackningspro
blematik. En persika i lådan kanske är lite
luden och då kasseras den, fast de andra är
perfekt mogna, förklarar My.
Hotel Stelor har dessutom valt en
kompromiss. På kvällen använder de nästan
enbart ekologisk mat från småproducenter.
Moroten smakar ju så mycket bättre om
den dragits upp ur myllan nästgårds samma
dag.
Spillmaten hamnar på frukostbordet och
lunchmenyn, hela sommaren kör de
lunchkonceptet Taste the waste: lekfulla och
improviserade rätter med lägre pris. Ett
säkert sätt att lyckas med waste-matlagning
är att komplettera tryggt inköpta råvaror
med färskvaror som annars hade slängts.
Många råvaror blir bättre med tiden

Vad säger gästerna om returmaten? Frågan
går till restaurangchefen Ellinor Lundblom
som tillsammans med maken Erik Andersson
driver lunchkrogen Spill i Malmö. Båda har
24 Läs mer på martinservera.se

Ägg är en av de råvaror som affärer ofta måste
kasta, om ett ägg i kartongen gått sönder går det
inte att spara de övriga. Äggrätt, ReTaste.

ett förflutet på bland annat tvåstjärniga
Daniel Berlin, nu serverar de mat som till
drygt två tredjedelar består av ratade råvaror.
– Det finns en del missuppfattningar till
exempel att vi använder rester av andra
restaurangers rätter. Eller att vi serverar
lunch lagad på möglig mat och sopor. I själva
verket är det inga felaktiga råvaror, bara lite
fula.
Ellinor påpekar att många råvaror blir
bättre av att stå till sig. Mörknade champin
joner har till exempel rikare och djupare
smak än de kritvita. Att all mat lagas från
grunden är viktigare för slutresultatet än
fläckfria råvaror.
– Jag äter alltid av lunchen innan service.
Då är det lätt att vara entusiastisk, som att
kunna prata om hur söt paprikan i rätten är.
Varje dag läggs bilder av dagens rätt ut på
Instagram och Facebook så att hungriga kan
se hur vacker och färggrann den är. Att
bygga relationer och tillit är förstås extra
viktigt på en sådan här returmatskrog, menar
Ellinor.
– Vår lokal är ljus och fräsch, det ger ett
cleant första intryck. Vi erbjuder alltid mer
mat till dem som vill ha. Och serverar ofta
kaffe vid bordet. Allt som behövs är att
gästerna är öppna och ger oss en chans.
Sedan övertygar vi dem med smaken!

Restaurang Spill lägger varje dag ut dagens rätt på
Instagram och Facebook så att hungriga gäster kan
se hur färgglad och vacker den är.

Räddad frukt
Rescued Fruits är det hängivna Helsingborgföretaget som varje vecka räddar ett par ton
frukt från grossister, butiker och odlare och
fruktkorgsleverantörer. Av frukten, till största
delen äpplen, pressas juice som pastöriseras och säljs på glasflaskor. För att sätta
knorr kryddas juicen med exempelvis
kardemumma eller ingefära. Tillsammans
med samarbetspartnern ICA var de finalister
till Nordiska rådets miljöpris.
Resurskocken ICA Kvantum
Malmborgs Tuna
I Lund huserar en av pionjärerna bland
butiker som sen 2007 satsat stort på att ta
tillvara på mat. Fem anställda, så kallade
resurskockar, lagar varje dag nya rätter på
mat som närmar sig bäst före-datum.
Kunderna älskar maten med känsla av
hemlagat, vinterhalvåret säljs 300 varmrätter om dagen och minst lika mycket sallader
och sandwichar.
Sopköket
Sopköket är inte bara cateringfirman med
Sveriges minst glamourösa namn, de är
också miljökloka. Transporter inom
Stockholm ordnas givetvis med elcykel. Här
har man nischat sig på soppor. Här räddas
bland annat örter från odlaren Grönska,
råvaror från en ICA-butik och eko-butikskedjan Paradiset. En hybrid mellan välgörenhetsorganisation och välmående företag
som vi kommer se mer av i framtiden.

inspiration E-handel

Smarta digitala tjänster i vår e-handel
underlättar din vardag
Allt på samma sida – på martinservera.se
kan du handla, botanisera i sortimentet,
ta del av nyheter, inspireras av spännande kockar och recept och se när våra
mässor är och mycket annat.

Löpande utveckling och fokus på dig som kund
är ledorden när vi uppdaterar vår e-handel. Varje
månad händer nya stora och små förbättringar i
allt från prestanda till nya funktioner.
Nu har vi bland annat uppdaterat filtrerings
funktionen och skapat en tydligare sökträffsida
för produkter, inspiration, information och
recept.
Den nya filtreringen bygger på ett antal
populära snabbfilterknappar, dessa gör det lättare
för dig som användare att snabbt hitta i vårt
breda sortiment.

Martin & Servera fortsätter löpande utveckling av sajten och har du förslag på vad vi
kan göra annorlunda använd gärna feedbackformuläret och berätta vad du tycker.

Inköpslistor för dina
rutinköp

Snabb support via
chatten

Nu är det ännu enklare
att spara dina favoriter

Mina Sidor förenklar
din administration

Använd funktionen för
inköpslistor för att
effektivisera din beställ
ning. 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 personalmaten.

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.

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.

Under Mina sidor kan du
administrera användare, se
tidigare beställningar, göra
reklamationer och beställa
din alkoholstatistik.
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Vi inspireras av
våra kunder:
Falkenberg
Strandbad

Värt en resa:
Restaurang Köket
Knútur Kristjansson, köksmästare på Restaurang
Köket, har tillsammans med andra matentreprenörer
i Falkenberg lyckats så bra att hela staden utsågs till
”Årets värt en resa” vid White Guidegalan 2018.
Text Charlotte Dahlberg Foto Milena Grandi

Falkenberg Strandbad ligger på stranden precis vid

havet. Hotellet har en drygt 80 år gammal historia, med
bränder och återuppbyggnad, ombyggnad och tillbygg
nad. Den sista gjordes för bara några år sedan och
rymmer nu en imponerande spa-anläggning med bland
annat flera pooler, både inomhus och utomhus. (Värt
en omväg bara det).
– Vårt spa, The retreat club, har belönats med det
prestigefulla priset Europas bästa luxury resort spa vid
World Luxury Spa Awards hösten 2017, säger Niklas
Cramér, food and beverage manager på Falkenberg
Strandbad.
Hotellet med drygt 135 rum och stora konferensytor
har flera restauranger där Famille en trappa upp är störst
med plats för 300 gäster och med bra utsikt över havet.
Under sommarsäsongen öppnar också Bistro Mer.
Restaurang Köket, som varit igång i drygt ett år, är
betydligt mindre än Famille och ser mer ut som ett
stort vardagsrum med en avkopplande och skön känsla
med soffor, fåtöljer och mjuka pastellfärger. En
bokhylla längs ena väggen är fylld med böcker och
flaskor, här och var hänger uppstoppade jakttroféer av
olika antiloper. Och precis utanför de spröjsade
fönstren; alltid det närvarande havet och den väldiga
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sandstranden.
– Vi har försökt skapa en ”hemma i mitt kök”-känsla.
Ursprungligen var det plats för 24 gäster men nu kan vi
klämma in 10 till, men då får två sitta i luckan, säger
Knútur.
Luckan är det ena hörnet på den stora köksön som
allt arbete i det öppna köket kretsar runt, det är här allt
preppas och tillagas direkt framför gästerna.
– Nästan hälften av gästerna sitter mer eller mindre i
köket vilket uppskattas, vi har direktkontakt och får
omedelbart en recension. Vi har redan flera stamgäster
som kommit tillbaka under den korta tid vi varit igång,
vi har varit fullbokade hela vintern vilket är jäkligt kul,
säger Knútur.
Knútur, som kommer från Island, har arbetat cirka tio
år i Sverige, bland annat i Stockholm, Göteborg och
Åre men även i franska Alperna och Nya Zeeland. Han
älskar hav och fjäll och trivs med livet i en mindre stad.
Restaurang Köket serverar en innovativ och kreativ
avsmakningsmeny med minst fem rätter som varierar
efter säsong.
– Den kreativa processen är svår att förklara men jag
hämtar mycket inspiration från naturen och från det

»

”Jag hämtar mycket inspiration
från naturen och från det isländska
köket, bland annat är lamm ofta
med på menyn. Jag bakar också
flatkaka, ett typiskt isländskt bröd.”
Knútur Kristjansson
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inspiration Falkenberg Strandbad

En stor kyl i köket
är full med stora
glasburkar med olika
inläggningar.

Niklas Cramér, F&B Manager
och Knútur Kristjansson,
köksmästare.

Raps med
granskott och
havre.

På martinservera.se
hittar du alla recept från
reportaget.
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Även porslin, glas och
inredningen kommer från
lokala hantverkare i så
stor utsträckning det är
möjligt.

inspiration Falkenberg Strandbad

Nässlor med islandslav, vaktelägg och stenbitsrom
Rätten symboliserar marken - de friterade vakteläggen ligger i
en låda med stenar, nässlorna ser ut som skott som ploppar upp.

Hel rostad anka med jordärtskocka
Allt hänger ihop - ankan har fått mest kärlek och passar ihop
med jordärtskockorna, men de fungerar även var för sig.

isländska köket, bland annat är lamm ofta med på
menyn. Jag bakar också flatkaka, ett typiskt isländskt
bröd. Flatkaka är ett bröd som bakas på riktigt het häll
och som inte så många på Island kan baka längre, säger
Knútur.
Naturen syns exempelvis i en rätt med nässlor och
vaktelägg. Tallriken ska symbolisera marken med torrt
brunt täcke där de gröna nässlorna ploppar upp, en
härlig kombination. Lammrätten är inspirerad av
Knúturs barndom då de grillade lamm i en grop i
marken.
– Jag tänker mat hela tiden och har gjort det sedan
jag var barn, säger Knútur. Våren och sommaren är en
härlig tid med primörer och allt annat som växer, det är
nästan svårt att hinna med. Men det gäller att inte vara
för ivrig, att ha tålamod och vänta till bästa kvalitet och
inte sträva efter att vara först.
– De första nässlorna är startskotten och en klar
favorit, säger Knútur. Det är svårare under vintern, men
det finns sätt att ta fram smakerna.
En stor kyl i köket är full med stora glasburkar med
olika inläggningar. Det är hallon, krusbär, granskott,
fläderblomsknoppar, svarta trumpetsvampar, rabarber
och tranbär. Allt är plockat när det är som bäst och i
möjligaste mån i närområdet.

– Att alltid laga efter säsong är utmanande – speciellt
på vintern när det inte är säsong för något. Då är det
kul att plocka fram det vi har i de stora burkarna –
sommar på burk, säger Knútur.
Den stora kylen är en kombinerad köttkyl där det
hänger stora biffstockar för mörning.
– Det är en kossa av rasen Highland Cattle som gått
på Skrea Backe, en bit härifrån, köttet har hängt i några
veckor och ska hänga några till. Vad vi ska använda
köttet till bestämmer vi när det hängt klart, säger
Knútur.
Det är inte bara maten som i möjligaste mån är

närproducerad utan även porslin, glas och inredningen
kommer från lokala hantverkare i så stor utsträckning
det är möjligt.
– Jag tänker mycket på hållbarhet och vill veta vad
allt kommer från.
En annan ny utmaning för Knútur är ansvaret för
utvecklingen av det stora hotellköket. Tjänsten håller
på att ta form, i nuläget handlar det om att vara
bollplank och stöd till souscheferna.
– Hotellköket är basen och flaggskeppet på hotellet
där det är viktigt att alltid leverera kvalitet anpassat för
upp till 300 gäster. Det kliar lite i fingrarna att ta tag i,
säger Knútur.
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I SÄSONG:
Rensarv & jordärtskocka
Rensarv
Rensarv kallas den ren som
ännu inte gått till brunst.
Det finns inte så stor tillgång på
dessa renar, vilket gör att det
krävs extra respekt för råvaran.

På martinservera.se hittar du recept med
både vilt och jordärtskocka, till exempel
rensarvsytterfilé med jordärtskocka.
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”Smaken på sarvköttet är
unik. Till skillnad från vilt, som
är magert kött, är sarven
väldigt mör och har en
fantastisk fettkappa.
När sarven slaktas på hösten
har den gått ute på fjället
hela året och ätit det bästa
som finns i naturens skafferi:
bär, blad och svamp. Det
ger köttet en fantastisk smak.
Smaken och den begränsade tillgången gör det till
en extremt rolig produkt att
jobba med.”
Simon Laiti, Hemmagastronomi

Jordärtskocka
De små knölarna är näringsrika och har en nötig och lite
smörig smak. Jordärtskockan är släkt med solrosen, vilket
syns när plantan blommar. Skalad mörknar den snabbt,
men den håller sig fin om den läggs i vatten och citron.

inspiration I säsong
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inspiration GastroMerit

Välj bland över 50 kurser!
Inspireras, utvecklas och få ny energi – välj bland GastroMerits
olika kurser i allt från onlinekurser i till exempel matsäkerhet till
skräddarsydda kurser och påbyggnadskurser inom ledarskap.
Här hittar du några av höstens alla inspirerande kurserbjudanden från GastroMerit.
Se alla kurser och anmäl dig på martinservera.se/gastromerit.
BOKA NU!
Värdskap i servicemiljö

INSPIRERAS! Lär dig mer om
utsökta svenska råvaror

Svenska premiumprodukter

Kursledare Mattias
Dernelid, produktchef
Smakriket

– Vi kommer bland annat att titta närmare på Hedemora
höna, Linderödssvin, utslagsko och Lokförare Bergfälts
Jätteärt, säger kursledare Mattias Dernelid entusiastiskt.
Den här kursen visar vilka fantastiska råvaror Sverige kan
erbjuda, premiumprodukter inom alla kategorier!
Mattias jobbar på Grönsakshallen Sorunda och är
produktchef för Smakriket. Tillsammans med kursledare
Stefan Eriksson, Årets Kock 2005, håller han i endagars
kursen som tar dig med på en resa i de svenska premium
råvarornas fantastiska värld.
– Vi tillagar olika kvaliteter av gris, nöt, fågel och
grönsaker, säger Mattias. Du får provlaga och provsmaka
– allt för att du ska få en uppfattning om hur råvarorna
doftar, smakar och beter sig i köket. Det blir dessutom
föreläsning och diskussion, bland annat om prissättning
och kvalitet.
Nyhet!
Exceptionell Råvara i fokus:
Svenska kvalitetsprodukter
När och var: 12/10 09.00 –16.00,
Stockholm
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”Jag tar med mycket från
restaurang Frantzén eftersom
jag baserar kursen på mina
egna referenser. Min filosofi
är att leverera den service jag
själv vill få, det handlar om
att skapa en varm och
förtrolig miljö. Och det här
synsättet går att tillämpa på
allt från kvarterskrogen till
fine dining.”
Carl Frosterud, restaurangchef
på trestjärniga restaurang
Frantzén, Stockholm
Nyhet!
Värdskap i servicemiljö – nu med
Carl Frosterud som ny kursledare
När och var: 15/10 09.00 –16.00,
Stockholm

inspiration GastroMerit

Rubén Sanz Ramiro
Chefssommelier på
PM & Vänner
Krogar med vinkunnig personal får
bättre lönsamhet, det menar erfarne
chefssommelieren Rubén Sanz Ramiro.
I GastroMerits sommelierutbildning
guidar han dig bland världens vin
regioner och de perfekta matoch dryckeskombinationerna.

LÄR DIG MER!
Gå sommelierutbildningen
på GastroMerit

Aktuell som en av kursledarna på:
Sommelierutbildningen, GastroMerit.
Gör dessutom: Chefssommelier på PM &
Vänner, Växjö.
Inspireras av: Många vinodlare.
Brinner för: Kommande årgångar.
Favoritmatchning av mat och vin:
Ett glas Manzanilla Pasada från Jerez ihop
med lufttorkad Iberico-skinka, det smakar
himmelskt.

Nyhet!
Inspirationsresa till Modena, Italien

– Gastronomi handlar om mötet mellan

mat och vin, om det sker på rätt sätt skapas
fantastiska smakupplevelser, säger Rubén.
Det är detta sommelierkursen bygger på och
som kursledare kommer jag ta med mig
bitar av min uppväxt i Spanien och de
restauranger runt om i världen där jag jobbat
– in i klassrummet.
Rubén är stolt över att vara en av kurs
ledarna på Sommelierutbildningen och han
ser den som en del i ett vidare engagemang.
– Att ha medarbetare som kan presentera
vin på ett professionellt sätt är en stor
tillgång för restaurangerna. Jag ser det som
mitt ansvar att bidra till att höja medveten
heten om vin i Sverige och att öka service
graden i krogvärlden är ett steg på vägen.
Läs mer om
GastroMerits sommelierutbildning
på martinservera.se/gastromerit

Detta får du på GastroMerits
inspirationsresor
• Kunskap kring mat, måltider, dryck och
kultur är utgångspunkten.
• Utvalda reseledare med stor kunskap
om och personliga relationer till resmålet.
• Studiebesök på restauranger och matmarknader, hos producenter och
råvaruexperter.
• Träffa kockar, vinproducenter,
charkuterister och många andra experter
beroende på vilken matresa du väljer.

Inspireras av det riktiga italienska köket.
Följ med på 4-dagars matresa till Modena, Italien!
Preliminärt datum: maj 2019
I norra Italien, i regionen EmiliaRomagna, ligger staden Modena.
Det är en stad som blivit känd för
Lamborghini, Ferrari och Maserati,
samt sin produktion av balsamvinäger och att restaurangen Osteria
Francescana är belägen här.

Med staden Parma 30 minuter norr om
Modena, som har egen produktion av
balsamvinäger och parmesan, kommer du att
få prova på och uppleva det riktiga italienska
köket. Du kommer även att få delta i
vinprovningar då staden ligger mitt i
vindistriktet Emilia-Romagna. Matresan
vänder sig till dig som är nyfiken på trender
och som söker inspiration för att utvecklas i
din yrkesroll.

FÖLJ MED! Alla aktuella
inspirationsresor hittar du på
martinservera.se/gastromerit

Anmäl dig nu!
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Vi inspireras av
våra kunder:
Lilla Bjers

Grödor, växthus
och lugn på
magiska Lilla Bjers
Text Sofia Härdig Foto Milena Grandi

Odla, skörda, tillaga och servera. På pärlan Lilla Bjers
i Västerhejde utanför Visby arbetar de med råvaran
hela vägen. Rätterna komponeras efter dagens skörd och
grönsakerna, som alla odlas på gården, är mittpunkten
på tallriken. Hit lockas turister och gotlänningar från
början av maj till slutet av september för mat, dryck
och naturligtvis för upplevelsen.

I växthuset på Lilla Bjers – bland fikonträd,
aloe vera, vindruvor, örter och bananpalmer
– är man skyddad från omvärlden i en oas
där det känns som att tiden står still. I alla
fall nu. När de har öppet samsas runt femtio
grönsakssugna gäster i växthuset. Genom
glaset syns hur de på fältet varsamt plockar
grödor. Jordgubbarna blev mogna ovanligt
tidigt i år och de sommarjobbare som skulle
plockat den första skörden har inte hunnit få
sommarlov än. Alla får rycka in och hjälpas
åt. Och det är så ägarna Margareta och
Göran Hoas vill jobba, som en familj.
I en liten butik, bredvid hönsen som sluter
kretsloppet, går det att köpa grönsaker direkt
från odlingen.
– Allt startade med att vi fick ett överskott
av jordgubbar. De ruttnade innan vi hann
sälja dem. Då tänkte vi göra sylt av dem
men behövde ett kök. När vi tittade på
kostnaden såg vi att ett restaurangkök inte
skiljde sig så mycket från det mindre kök vi
planerat. Då startade vi helt enkelt en
restaurang. Växthuset var liksom en
gardering – det var mycket att räkna på och
svårt att veta hur många som skulle vilja

komma hit. Vi tänkte odla här i stället om
allt skulle gå dåligt, förklarar Margareta.
Man kan konstatera att det går allt annat än

”Ekologiskt, närodlat och
unikt i Sverige, kanske i
hela Norden. Att få den
chansen igen tackar man
inte nej till.”
Jonas Karlsson, kökschef Lilla Bjers

dåligt för Lilla Bjers. I stället har växthuset
steg för steg byggts ut och i framtiden vill de
bygga ett par dubbelrum i ladan för de som
vill övernatta.
Under åren har Lilla Bjers vunnit priser:
White Guides ”Årets mest hållbara
Gastronomi”, Gotlands ekoodlares pris
”Årets ekoproducent på Gotland” och
regionspriset i ”Local Eat Award” som
Petter och Gunhild Stordalen står bakom.
Kökschefen på Lilla Bjers, Jonas Karlsson,
gjorde premiär för två somrar sedan och
delade då kökschefstjänsten med Jonathan
Kasche. Sedan var det dags för Tegelbacken
i Stockholm. För Jonas var det självklart att
återvända till Gotland och Lilla Bjers när
han fick frågan.
– Vi satsar på ekologiskt och närodlat.
Verksamheten är unik i Sverige, kanske i
hela Norden. Att få den chansen tackar man
inte nej till. Och den här gången med
utmaningen att sätta min prägel på maten.
Läs mer på martinservera.se 35

»

Margareta och
Göran Hoas driver
Lilla Bjers som ett
familjeföretag.

Tre frågor
till Göran och Margareta, grundarna
och ägarna till Lilla Bjers:
Hur kommer det sig att ni startade Lilla Bjers?
– Göran har vuxit upp på gården och jag är
från Visby. För 21 år sedan köpte vi gården från
Görans pappa. Vi båda har alltid tyckt om och
arbetat med odling och utveckling av grönsaker, utan att ha varit aktiva inom restaurangbranschen. För oss är drivkraften att hålla på
med något vi tycker om och som känns både
vettigt och givande.
Har ni förändrat er mycket sedan ni startade
verksamheten?
– Ja, det går inte att jämföra. När vi startade
hade vi fortfarande en ekologisk odling, men i
mycket, mycket mindre skala. Vi tillverkar
trähantverk i form av brädspel och bestick som
vi säljer i butiken. Nu när vi lyckats anställa mer
personal vill vi jobba ännu mer med det och att
ägna mer tid till konst vore trevligt. Sedan är det
en sak att börja odla och en sak att göra stället
till en fin och trivsam miljö. Det är lätt att
glömma. Vi försöker ändra oss ibland och
utveckla verksamheten – det är det som är kul.
Jag och Göran är med överallt, men försöker
lämna över mer och mer till all kompetent och
duktig personal vi har.
Ni har vunnit en del priser, betyder det mycket
– för er på ett personligt plan och för
verksamheten?
– På ett sätt absolut och på ett sätt inte alls. Vi
ändrar inte verksamheten för att vinna pris, men
det känns fantastiskt att få ett erkännande och
att folk ser allt vi gör. Nu nyligen fick vi priset
”Årets ekoproducent på Gotland” av Gotlands
ekoodlare och det är vårt första Gotlandspris.
Eftersom jag vet att det är många här som
kämpar med sin verksamhet känns det jättefint.
Vi har en extrem högsäsong och att pussla ihop
det för att bedriva verksamhet året runt är en
utmaning. Så priserna känns fantastiskt bra.
Det är fint att allt arbete vi lägger ned spelar roll.
Ibland känns det som att vi jobbar i en
sandlåda och knappt hinner titta upp ur
jorden. Så tittar man upp och får pris och ett
aha för att sedan dyka ned i jorden igen. Det
känns härligt!
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inspiration Lilla Bjers

”Med grönsaken ständigt i fokus blir
det aldrig 200 gram kött på tallriken.
Vi erbjuder en full meny för både
vegetarianer och veganer, men
erbjuder också alltid kött eller fisk.”
Jonas Karlsson

Tvåhundra grödor

På Lilla Bjers, där bjers för övrigt betyder
berg på gutamål och syftar till en kulle en
bit bort, finns 15 hektar där fem används för
odling.
– Sparrisen, som är typisk för oss, startar
säsongen och signalerar att det är vår. Vi
börjar på Görans födelsedag och slutar på
Margaretas. Båda tycker att det är den bästa
födelsedagspresenten de kan få. Sparrisen
utgör en stor del av vår verksamhet och i
maj sålde vi nästan 1500 knippen i butiken,
säger Jonas.
– Vissa grödor ska vi alltid odla, som
potatis, äpplen, jordgubbar och rabarber.
Men varje år testar vi också att odla något
nytt. Jag lämnar önskemål utifrån vad för
rätter jag vill laga, vad som känns kul och
vad jag är nyfiken på. Sedan forskar
Margareta och Göran i om det skulle
fungera, säger Jonas.
Allt som odlas på Lilla Bjers behöver inte
generera ekonomiskt vinst, men bidra till
helheten. De har till exempel en liten
saffransodling som i sig inte är lönsam,
men de är stolta över att kunna erbjuda
egen saffransglass på menyn. Då är det värt.
För den som inte är törstig på ett

dryckespaket erbjuder Lilla Bjers ett
juicepaket tillverkat av grönsaker från
gården till avsmakningsmenyn.
– Vi har en klassisk äppelmust och olika
typer av betor brukar också bli gott i juice,
men vi anpassar drycken efter maten. Till
sparrisrätter matchar vi med en juice som
består av just grön sparris som vi syrat upp
lite och mixat med bubbelvatten, säger
Jonas.

– Det ska vara enkla, rena och raka
smaker. Med grönsaken ständigt i fokus blir
det aldrig 200 gram kött på tallriken. Vi
erbjuder en full meny för både vegetarianer
och veganer, men erbjuder också alltid kött
eller fisk. Mest lamm eftersom det till
skillnad från fisk känns som Gotland.
– Tillgången på gotländskt lamm som
också är KRAV-märkt är dock begränsad.
Här köper vi det vi hittar, säger Jonas.

Grödorna grunden till allt

Kreativt med dagsfärsk meny

Lunchmenyn består alltid av en vegansk
sallad, en soppa och en varmrätt. I salladen
blir det egna emmervetet en mättande bas
och den som vill ha kött kan lägga till det.
Gästerna beställer inomhus för att själva
välja om de vill sitta i växthuset eller ute i
trädgården. Under kvällstid erbjuds en
avsmakningsmeny.
Gemensamt för alla rätter, dag som kväll,
är enkelheten och att grönsaken sätter
förutsättningarna. Hållbarhet är en
självklarhet och gården har varit
KRAV-certifierad sedan 2001.
Alla råvaror är ekologiska och KRAVmärkta medan allt kött förutom att vara
KRAV-märkt alltid är från ön.

Att arbeta efter dagens skörd ställer höga
krav på att vara kreativ och inte minst
spontan. Här finns inte tid för nogsam
planering. Inte heller gästerna vet vad de
kommer att hitta på kvällens meny.
– Det enkla och svåra med att komponera
rätter efter tillgång är samma sak, att de
råvaror som finns är de du har att jobba
med. Om något tar slut är det bara att vara
kreativ och det är just det som är tjusningen
med kockyrket.
– Jag har också kompetenta kockar till
hjälp. Alla får vara med och diskutera och
komma med idéer. Det är kul om alla får
vara delaktiga och utvecklas. Speciellt här,
vi är som en liten familj, säger Jonas.
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Finalisterna i
Årets Kock 2018
Åtta kockar gick vidare till finalen i Årets Kock.
Det är ett riktigt starkt startfält i år och juryn förväntar sig
att få se prov på stor matlagning.
Under finalen tävlar de åtta finalisterna i
flera moment under två dagar i september.
Den som lyckas bäst blir Årets Kock 2018.
32 kockar gick vidare till årets kvalifice
ringstävling, bland dem fanns en tidigare
vinnare, ett äkta par, sex tidigare finalister,
en från Sveriges första 3-stjärniga krog,
sonen till vinnaren av Årets Kock 1990, en
tidigare medlem i juniorkocklandslaget, en
commis från Bocuse d’Or och två från en
helt nyöppnad restaurang.
Många nya tävlingsmoment

tävlande bedöms i såväl hantverksskicklig
het som tävlingsrätt och teoretisk kunskap.
Finalen har flyttats till hösten, vilket
också innebär en ny råvarusäsong för de
tävlande med alla möjligheter och utma
ningar som det medför.
Restauranger på plats vid finalen

Det är många nyheter i årets tävling.
Antalet tävlingsmoment har utökats och de

Finalen hålls den 28–29 september på
Kungliga Tennishallen i Stockholm, då
både konsumenter och bransch närvarar för
att heja fram vinnaren.
Martin & Servera finns på plats - kom
gärna förbi och prata råvaror med oss.

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

Här är de åtta finalisterna som tävlar
om titeln Årets Kock 2018, svensk
mästare i professionell matlagning.
Korandet av vinnare sker på lördagen
den 29/9 på eftermiddagen tillsammans med H.K.H Prins Carl Philip,
beskyddare av Årets Kock och
medlem i hedersjuryn.
Anders Johnsson,
Rejmes Restaurang,
Örebro

David Lundqvist,
Grand Hotel,
Saltsjöbaden

Jonas Alvin,
Stångs Magasin,
Linköping

Lars Niklasson,
Lilla Ego, Stockholm

Ludwig Tjörnemo,
Operakällaren,
Stockholm

Magnus Persson,
Stureplansgruppen,
Stockholm

Martin Moses,
Sk Mat & Människor,
Göteborg

Peter J Skogström,
Mat Och Vin
Slottsparken och
Smarta Kök, Malmö

inspiration Svenska mästerskapet i professionell matlagning

Vem tilldelas Karin Franssons mentorpris 2018?

År 2012 instiftade Årets Kock ett mentorpris
uppkallat efter Karin Fransson som syftar till att
belöna mentorer som i sitt arbete bidragit till att
lyfta och utveckla kvinnliga kockar. Årets Kock
arbetar aktivt med att attrahera fler kvinnliga
kockar till tävlingen. Karin Fransson har i många
år drivit Hotell Borgholm på Öland, där hon har
fostrat många semifinalister, finalister och vinnare
i Årets Kock. Priset delas ut varje år i samband
med finalen i Årets Kock. Vinnaren utses av en
jury efter att branschen nominerat kandidater.
Karin Fransson (och Ulrika Brydling) satt med i
Årets Kock-juryn 2018 avseende råvarukorgen.
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inspiration Vegetariskt

Tofu tillverkas av sojabönor, vatten
och nigari, och produkten har
högt proteininnehåll, lågt fettvärde
och lågt kalorital.
Tofu liknar ost och kan användas i
många former, bland annat som
ersättning för köttprodukter.
Tofu kan ätas rå, i sallader, som
pålägg eller som snacks. Vanligt
är annars att steka tofun eller ha
den i grytor. Man kan också göra
färs av tofu.
Martin & Servera erbjuder ett stort
urval av olika tofuprodukter från
bland annat YiPin. I e-handeln
hittar du både ekologisk tofu,
friterade tofukuber och premium
silk naturell, för att nämna några.

Tofu från YiPin Soya
Familjen Lu började tillverka tofu i det egna köket redan
1998, eftersom de insåg att det var ont om tofu i Sverige.
Nyheten om den hantverksmässigt tillverkade tofun
spred sig snabbt och idag driver de det framgångsrika
företaget YiPin Soya i Vallentuna utanför Stockholm.
NYHET! Tofu, extra hård,
tärnad naturell, 1,5 kg
Svensk färdigtärnad tofu (1,5 x 1,5 cm)
med extra fast konsistens, tillverkad av
högkvalitativa råvaror. Med sin naturella
smak och angenäma sälta passar
denna tofu utmärkt att woka, grilla, i
grytor eller att serveras kall. Den är
naturligt vegansk och rik på protein.
Art. nr 492967
NYHET! Tofu, friterade kuber, 400 g
Svensk färdigtärnad tofu (2 x 2 cm) med
härligt krispig och gyllene yta, tillverkad
av sojabönor odlade inom Europa.
Med sin naturella smak och angenäma
sälta passar denna tofu utmärkt att
använda i de flesta maträtter, att woka,
grilla, i grytor eller att serveras kall. Den
är naturligt vegansk och rik på protein.
Art. nr 492520
40 Läs mer på martinservera.se

Hantverksmässigt tillverkad tofu i Stockholm

Tofu är ett näringsrikt livsmedel som härstammar från
Östasien och har funnits i över 3000 år. Tofu har lockat
till sig miljontals trogna anhängare tack vare sitt höga
innehåll av protein och sitt låga innehåll av fett. Den
höga proteinhalten gör att tofu passar utmärkt som ett
vegetariskt alternativ till kött.
Hos YiPin möter färska ingredienser från väst tillverk
ningskonsten från öst.
– Vi kombinerar det bästa av två världar med egentill
verkning av färsk tofu i fabriken i Vallentuna strax
utanför Stockholm, säger säger Johanna Guo som driver
företaget med maken Chengen Lu.
Johanna är utbildad läkare och Chengen är egentligen
ingenjör. De ville ha något att göra i Sverige när Johanna
skulle forska här. Chengen började titta på tofutillverk
ning och på den vägen är det.
– För att kunna leverera de bästa produkterna ställer vi
höga krav på oss själva och på våra leverantörer. Tillverk
ningen sker med omsorg, helt utan adderade tillsatser
och med miljövänliga metoder. Vi använder enbart
GMO-fria sojabönor från utvalda gårdar, främst från
södra Frankrike. Detta för att kunna erbjuda tofu- och
vegoprodukter av högsta kvalitet, säger Chengen Lu.

HÅLLBART FÅNGAD
LITEN GRÖNLÄNDSK
HÄLLEFLUNDRA
EN DELIK ATESS FRÅN
VÄSTRA GRÖNL AND

Hos Royal Greenland är hållbart fiske ett nyckelord. Därför
erbjuder vi ett stort urval av MSC-märkta kvalitetsprodukter
från Nordatlanten. Nu kan vi som en nyhet också erbjuda MSCcertifierad liten grönländsk hälleflundra som fiskats i havet
utanför västra Grönland.
Royal Greenland har just lanserat ett sortiment av MSC-certifierad
liten grönländsk hälleflundra som fiskas till havs utanför västra
Grönland. I Royal Greenlands sortiment finns MSC-certifierade
naturella filéer utan skinn och även kall- och varmrökta filéer och
portioner.
MSC-certifiering är ett sätt att avspegla hållbarhet, men hos
Royal Greenland gör vi mycket mer för att värna om miljön. Ett
exempel är att vi ständigt arbetar med att använda så mycket
som möjligt av de produkter vi fångar. Vi använder i genomsnitt
hela 90 procent av den grönländska hälleflundran, och kasserar
endast skinnet och benet. I bland annat Asien används både
huvud och fenor i smakrika soppor.

Sortiment
Royal Greenlands sortiment av MSC-certifierad
liten grönländsk hälleflundra består av:
• Liten grönländsk hälleflundrafilé,
naturell, 200 - 400 g (2 x 6,81 kg per krt.)
• Kallrökt liten grönländsk hälleflundrafilé,
hel sida med skinn, 600 - 1.200 g (10 sidor per krt.)
• Kallrökt liten grönländsk hälleflundrafilé,
skivad, 500 - 1.200 g (10 sidor per krt.)
• Varmrökt liten grönländsk hälleflundrafilé,
hel sida med skinn, 600 - 1.300 g (10 sidor per krt.)
• Varmrökt liten grönländsk hälleflundrafiléportioner,
ca. 100 g x 10 (10 paket per krt.)

Liten grönländsk hälleflundra har kritvitt kött, smöraktig
umamismak och mjuk, fin konsistens. Den anses vara en
delikatess och kan ätas på en mängd olika sätt med olika
sorters tillbehör: som förrätt, huvudrätt eller på en buffé.

Du får mer inspiration här:
http://www.royalgreenland.com/sv/foodservice

Notiser

Svenska Konditorlandslaget vann
europeiska mästerskapen
Svenska konditorlandslaget vann i juni guld
i Coupe Europei i Turin i Italien. Laget är
därmed klart för nästa års VM – Coupe du
Monde de la Pâtisserie i Lyon, januari 2019.
På andra plats hamnade Belgien följt av
Schweiz. Temat för den svenska insatsen
var ”Mother Nature”, vilket gick igen i både
smaker och formspråk.
För Sverige tävlade Jessica Sandberg, delägare
i Nya konditoriet i Umeå, Martin Morand,
Pastry Inspiration och lagledare Tony Olsson,
Thelins Konditori samt lagledare Gustaf
Mabrouk, Sthlm Bean to bar.
Foto: Per Erik Berglund/Znapshot AB

Foto: Per Erik Berglund /Znapshot AB

GRATTIS JIMMI TILL GULD I
GLOBAL CHEF'S CHALLENGE 2018!

OM JIMMI ERIKSSON
Kock och lagkapten för Svenska
Kocklandslaget
Yrkeserfarenhet: Lilla Ego, Restaurang
Jonas, Pontus! och utomlandsjobb i 4 år.
Tävlingsmeriter: Utnämnd till Årets Kock
2016, Årets Unga Kock 2013 och silver
internationellt i Istanbul i samma tävling,
Chaine des Rotisseur.
Lagar och äter helst: Grönsaker i olika
variationer.
Styrka i köket: Lugn och fokuserad.
Bästa matminne: Helstekt piggvar på
Elkano är en av många.
Bästa tips i köket: Smaka och förbereda.
Det gör jag om 5 år: Driver en liten krog.
Vilken kökspryl kan du inte leva utan:
Termometer förutom de självklara
prylarna.
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Svenska Kocklandslagets Jimmi
Eriksson tävlade under sommaren i
Global Chef i Kuala Lumpur,
Malaysia. Jimmi tog tillsammans
med sin commis André Edlund
totalsegern i Global Chef's
Challenge efter att ha lagat en
4-rätters meny till 12 personer under
7 timmar.

GRATTIS FRIDA TILL 4:E PLATSEN I
GLOBAL PASTRY CHEF 2018!
Svenska Kocklandslagets konditor
Frida Bäcke och hennes commis
Josefin Svenson tävlade samtidigt i
Global Pastry Chef i Kuala Lumpur.
De slutade på en hedervärd
fjärdeplats.

OM FRIDA BÄCKE
Konditor
Yrkeserfarenhet: Chefskonditor Magnus
Johansson bageri och konditori,
Gondolen, Gateau.
Tävlingsmeriter: Nordisk mästare 2015,
Global Pastry Chef silver 2016, sjätte
plats med kocklandslaget 2016 i Culinary
Olympics.
Lagar och äter helst: Enkel mat i
vänners sällskap.
Styrka i köket: Envis.
Bästa matminne: Mormors plättar.
Bästa tips i köket: Smaka.
Det gör jag om 5 år: Driver eget.
Vilken kökspryl kan du inte leva utan:
Kniv.

inspiration Martin & Serveras egna varor

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.

Pasta Lasagnette
Små goda pastaplattor som
med fördel kan ersätta de
traditionella lasagneplattorna.
De är både enklare att tillaga
och att äta. På klassiskt vis kan
de varvas med olika sorters
köttfärssåser eller för ett
vegetariskt alternativ med
sojafärs och grillade grönsaker.
Ursprung: Italien.
NYHET! Lasagnette, 5 kg, 
art. nr. 467191
NYHET! Lasagnette, ekologisk,
5 kg, art. nr. 467282
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Nyheter till efterrätt och fika!

NYHET!
Äppel- och kanelpaj,
ekologisk, 1,2 kg
Smakrik härlig äppelpaj
fylld av äppelklyftor
smaksatta med kanel.
Bakad efter traditionellt
recept med ekologiska
ingredienser.
Art. nr. 269449

EKOLOGISK!
NYHET!
MSC-märkta
handskalade räkor
MSC-märkta handskalade
räkor i lake, 1,5 kg.
(Pandalus borealis)
Nordostatlanten/
Nordvästatlanten.
Art. nr. 620187

Läs mer och
handla i vår
e-handel!

NYHET!
Glutenfri & laktosfri
kladdkaka, 1,2 kg
En klassisk chokladkladdkaka med
härligt hembakad
känsla.
Art. nr. 279620

GLUTEN- &
LAKTOSFRI!
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inspiration Martin & Serveras egna varor

NYHETER!
Äkta italiensk, ekologisk
pasta av utvalt durumvete
Ekologisk pasta – fusilli, penne
rigate och makaroner – finns nu
bland Martin & Serveras egna
varor. Den ekologiska pastan är
gjord på 100  % ekologiskt
durumvetemjöl. Smakerna är
klassiska – serveras med fördel
al dente!

Fusilli, art. nr. 312942
Penne rigate, art. nr. 313361
Makaroner, art. nr. 313221

Gjord på 100%
ekologiskt
durumvete!

Tips!

NYHET!
Formo aluminiumformar
Aluminium är ett utmärkt material
för bageri- och matprodukter.
Det läcker inte, fungerar bra i
mikrovågsugn, i vanliga ugnar och
i frysen. Aluminiumformarna finns i
många olika storlekar och former,
allt från muffinsformar till gastro
formar och uppläggningsfat.
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Läs mer och handla i Martin & Serveras e-handel.

Aluminiumformarna går bra
att använda i mikrovågsugn
så länge formen inte
kommer i kontakt
med mikrovågsugnens
väggar. Ta bort lock vid
uppvärmning och tillagning
i ugn och mikrovågsugn.
Aluminiumformarna tål max
temperatur på +350°.

inspiration Svensk fågel

Svensk premiumanka
från Viking Fågel
Saftigt, mört och väldigt smakrikt – så vill vi
presentera vår svenska premiumanka från
Viking Fågel.
För att du ska slippa stycka själv och enkelt
kunna anpassa detaljerna till din meny så säljer vi
utöver hela ankor även vår egen ankbox med två
grovstyckade ankor.
Skrovet blir perfekt till härliga fonder, confiterat
anklår kan passa till lunchen och den dubbla
bröstfilén på platta till à la carten. Självklart ingår
inkråmet. På så vis kan hela fågeln användas.
Anka, box, ca 6 kg, art. nr. 347450
Anka, hel, ca 3 kg/12 kg, art. nr. 534123

Recept på anka hittar du på martinservera.se
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inspiration Vinjett
Vi inspireras av
våra kunder:
Etoile

Internationellt och
personligt på Etoile
I en ruff lokal på Norra Stationsgatan 51 i Stockholm
har restaurang Etoile öppnat. Bakom satsningen står
kockarna Jonas Lagerström och Danny Falkeman.
Här serveras en fast meny à 19 serveringar och
gästernas bjuds på många upplevelser.
Text Cecilia Flodin Foto Milena Grandi och Malin Jochumsen

Etoile har två välmeriterade kockar bakom

rodret. Danny har bland annat jobbat på
restaurang Gaggan i Bangkok och Jonas
har en lång gastronomisk bakgrund med
fyra år i Svenska Kocklandslaget och två år
i Juniorlandslaget. Han har dessutom
meriter från både The Fat Duck i London
och Noma i Köpenhamn.
Danny och Jonas träffades första gången
2011 när Danny kom in för att provjobba på
restaurang Helsingborg där Jonas var
kökschef. Den gången gick det inte hela
vägen, Danny fick inte jobbet och bestämde
sig istället för att flytta till Oslo och ta
anställning på krogen Bølgen og Moi.
Några år senare korsades deras vägar igen.
Den här gången var det Jonas som klev in
genom dörren där Danny arbetade. Han
hade blivit erbjuden rollen som kökschef på
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samma krog. Sedan dess har de varit
kollegor till och från, bland annat på
restaurang Yolo i Djursholm och har
utvecklat en nära vänskap över åren.
Kontrastrik inredning

I januari i år satt vännerna på Lilla Ego och
åt middag och pratade om att de borde
hitta på någonting.
– Vi har alltid funkat bra ihop och har
samma syn på vilken typ av krog vi vill
driva. Det tror jag är det absolut viktigaste
när man väljer att starta upp någonting
tillsammans, så vi bestämde oss för att köra,
säger Jonas.
Lokalen, som en gång tillhört den
kortlivade restaurangen Derelict, hade legat
ute för försäljning ett tag och killarna
bestämde sig för att slå till. Mycket av

inredningen och möblemanget lever kvar
från Derelicts gamla tid.
– Känslan på det förra stället var coolt,
rustikt och industriellt. Vi ville ha kvar en
del av det men ändå med en viss finess,
därför satte vi bland annat upp den stora
kristallkronan i taket. Det är kontrasterna
från järnrören på väggarna, till de styrkta
vita dukarna på bordet som gör det
intressant, säger Danny.
Plats för 26 gäster

Namnet Etoile, som betyder stjärna eller
stjärnhimmel på franska och syftar på att
restaurangen likt en stjärnhimmel ständigt
förnyar och förändrar sig, var klart från början.
– 10 maj öppnade vi dörrarna på riktigt,
sedan dess har det rullat på, säger Danny.
Restaurangen har plats för 26 gäster och

erbjuder en sittning à 19
serveringar per kväll. För 1200
kronor utlovas en upplevelse som
man sent kommer att glömma.
Det ska vara som en föreställning
man köper biljett till. En
middagssittning beräknas ta
mellan tre till fyra timmar.
Här är arbetet ute i matsalen
minst lika viktigt som den inne i
köket.
– Vi möter alltid gästerna i
dörren när de kommer och tar
oss tid att sitta ner och prata
med alla för att ta reda på hur de
upplevt kvällen efter service,
säger Danny.
Den dagliga driften av
restaurangen sköts av Danny och
Jonas och det är även de som kör
service varje kväll.
– Vi kompletterar varandra och
jobbar lika bra ihop under service
som i den kreativa planeringen
och när det kommer till att fatta
tuffa beslut, säger Danny.
I köket jobbar norrmannen
Kristoffer Westvik Lofnes, som
tidigare jobbade som assisterande
köksmästare hos Jonas på
restaurang Yolo, och i matsalen
återfinns Amanda Bohman,
tidigare restaurangchef på
Hantverket i Stockholm.
Internationell meny

Menyn är internationell
smakmässigt med influenser från
såväl Asien och Frankrike som
från Skandinavien.
– Vår meny är full av överrask
ningar. Även om gästerna får se
den innan är det svårt för dem
att förstå vad de kommer få
uppleva, det är det som är det
unika. Våra rätter heter allt från
”minus 8” till ”frisk luft” och
”rök”, säger Jonas.

Jonas menar att menyn kan
upplevas spretig, det är högt och
lågt men det finns en röd tråd
genom hela menyn. De pratar
däremot inte jättemycket om
råvaror och ursprung.
– Jag personligen tycker att det
är ointressant att prata om exakt
vilka gårdar våra råvaror kommer
från. För oss är det en självklar
het att handla bra hållbara
kvalitetsråvaror, men det är
ingenting vi känner att vi
behöver skylta med. Det känns
ganska passé. Vi vill göra något
annat, säger Jonas.
Fokus ligger istället på arbetet
ute i matsalen och att maten går
hand i hand med det som finns i
glasen.
– Här är Amanda en klippa,
hon är som oss – inte så preten
tiös! En del sommelierer är så
insnöade och kan enbart tänka
sig att arbeta med naturviner
eller specifika områden i
Bourgogne, sådan är inte
Amanda. Det måste inte vara så
svårt eller prestigefyllt, det
behöver vara gott, säger Jonas.

”Vi har alltid funkat bra ihop och har
samma syn på vilken typ av krog vi vill
driva. Det tror jag är det absolut
viktigaste när man väljer att starta
någonting tillsammans, så vi bestämde
oss för att köra”,
Jonas Lagerström

En krog för alla

Hittills har det varit en stor
spridning på gästerna som besökt
restaurangen. Allt från nyfikna
foodies till småbarnsföräldrar
och affärsmänniskor, vilket
ägarna ser som positivt. Målet är
att vara en krog för alla.
– Vi har även haft en hel del
internationella besökare, mycket
tack vare en artikel som publicer
ades i magasinet ”Stockholm
food”. Sedan tror jag att många
bättre krogar i Stockholm fått en
hel del långväga besökare tack
vare att Frantzén än mer satt
Stockholm på stjärnkartan.
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Visste du att...

Det tar ett halvt år att föda upp en svensk gris
och ett svenskt lamm, medan det tar mellan
1,5–4 år innan en tjur eller en ko kan slaktas.
Därför behöver de svenska djuruppfödarna
långsiktig efterfrågan och framtidstro för att
producera det kött som behövs. En stabil
efterfrågan hjälper till!

Satsa långsiktigt på
SVENSKT KÖTT
Sommaren 2018 har torkan slagit hårt mot skördarna i hela Sverige.
Det har lett till brist på foder till djuren. Bönderna har drabbats av uteblivna
intäkter för sina grödor och samtidigt fått ökade kostnader för att köpa in och
frakta alternativt fodermedel. Många bönder måste välja mellan att köpa
dyrt foder till sina djur eller skicka dem tidigare till slakt.
Martin & Servera arbetar aktivt med frågan genom
olika samarbeten och initiativ.
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Fredrik Eriksson är initiativ
tagare till restaurangbranschens
upprop 2018 för att stödja de
svenska bönderna genom att
prioritera att köpa svenska
produkter. Uppropet samlar
privata restauranger, offentlig
måltidsverksamhet, krögare
och ett stort antal av Sveriges
grossister. Läs mer om uppropet
på martinservera.se.

”För mig som kock och representant för restaurangbranschen
är det extra viktigt att stötta svenska bönder. Ett bra sätt är att
upphandla och fråga efter svenskt kött och svenska råvaror,
frukt och grönt. Efterfrågan är viktig för en långsiktig livsmedels
produktion i Sverige av produkter med hög kvalitet.”
Fredrik Eriksson, krögare på Långbro värdshus och restaurang Asplund

Att just du väljer att köpa in eller upphandla

svenskt kött till din restaurang har en
avgörande betydelse.
Genom att du köper svenskt kött får
bönderna en möjlighet att slakta fler djur
och därigenom skapa plats för nya kalvar
och smågrisar.
Med en långsiktig, stabil efterfrågan på
svenskt kött kan vi tillsammans bidra till att
korta köerna till slakterierna och behålla en
välmående svensk köttproduktion.
För en hållbar klimatsmart produktion, 
där allt kött och andra delar på ett djur tas
till vara, måste slakterierna så långt det är
möjligt slakta de djur det finns avsättning
för.
Slakterierna har redan idag ökat sina
volymer jämfört med ordinarie planering,
tack vare god uppslutning kring det svenska
köttet på marknaden, allt för att kunna
möta böndernas utsatta situation.

Martin & Servera tar det anatomiska
ansvaret genom att ta hand om hela djuren
och se till att sälja allt från färs och grytbitar
till biff och entrecôte.
Martin & Servera har ett stort antal
kunder, både privata restauranger och
offentliga måltidsverksamheter.
– Många kunder har redan uttryckt att de
vill hjälpa oss att stödja de svenska bönderna
genom ökade inköp av svenskt, säger Irene
Waldemarson, vd Martin & Servera
Restauranghandel.
Under hösten 2018 kommer Martin &
Servera att sälja mer svenskt kött via
kampanjer, arbeta med att informera om
svenska produkter, öka kunskapen om hur
de lite mer ovanliga styckningsdetaljerna
kan användas, inspirera med recept och
fortsätta lyfta fram de fantastiska svenska
uppfödare, odlare och producenter som
säljer sina varor via Martin & Servera.

Ökat inköp av svenskt kött

Svenska mervärden

Martin & Servera och slakteriföretaget
KLS Ugglarps har beslutat att förstärka
samarbetet för att stödja Sveriges bönder
genom att öka inköpen av svenskt kött.
Det innebär att KLS Ugglarps kan ta
emot fler djur för slakt och att Martin &
Servera, från september, köper femton extra
hela djur per vecka, utöver företagets
ordinarie inköp av svenskt nötkött.
Djuren kommer från svenska gårdar.
Samarbetet stödjer också tillgången på
svenskt nötkött på längre sikt.

Det svenska köttet kommer med många fina
mervärden, till exempel god djuromsorg och
friska djur utan behov av antibiotika.
Det är ett hållbart producerat kött, där alla
delar på ett djur tas tillvara, vilket bland
annat ger låg klimatpåverkan. Det svenska
fodret bidrar i allra högsta grad till de
svenska mervärdena. Det är oftast närodlat
på den egna gården eller hos en granne i
närområdet.
Läs mer om hur Martin & Servera arbetar
med svenska produkter på martinservera.se.

Tillsammans kan vi bidra till att säkra
den svenska köttproduktionens framtid
genom att köpa svenskt kött.

5 TIPS
# Ta hjälp av din grossist
Prata med din grossist eller leverantör av
kött så får du hjälp att hitta de köttdetaljer
som passar just din verksamhet bäst. Flera
svenska grossister stödjer svenska bönder
just nu genom att köpa in extra mängder
svenskt kött.

# Upphandla svenskt kött
Om du jobbar med inköp för kommuner:
Se över om det går att öka volymen av
svenskt kött i samband med nya upphandlingsperioder. Det finns ett stort intresse för
den mat som serveras inom skola, vård
och omsorg och en ökad efterfrågan på
svenskt kött.

# Tänk anatomiskt när du köper
in kött
Köp inte enbart ädla detaljer, som biff, filé
och entrecote. Testa andra ovanliga
köttdetaljer, använd nötfärs, fransyska,
grytbitar, bog, bringa och skinka. Även
charkråvara eller färdiga charkuterier, till
exempel korv, köttbullar och hamburgare,
är viktiga att köpa in. Allt på ett djur måste
användas för att den svenska köttproduktionen ska gå ihop och vara konkurrenskraftig.

# Svenskt kött – all världens mat
Oavsett om du driver ett vietnamesiskt
restaurangkoncept, en lunchrestaurang
med traditionell inriktning eller en
kvällsrestaurang med fransk bistrokänsla
– välj svenskt kött till din meny.

# Skriv ut ursprung på menyn
Informera på menyn om att restaurangen
serverar svenskt kött. 7 av 10 svenskar
prioriterar svenskt kött. Främsta argumenten är bra djuromsorg, trygghet och att
man vill stödja de svenska bönderna.

På frånsverige.se samt på svensktkött.se
hittar du mer information om torkans
effekter och dess påverkan på det
svenska jordbruket.
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inspiration Hagshult

EKOLOGISKA
OCH HÅLLBARA
PRODUKTER

Goda
r!
nyhete

Nu är det enklare att laga mat och samtidigt
tänka på miljön. Våra produkter är ekologiska
och hållbart framtagna. Självklart finns det en
smak för varje tillfälle. Vilken rätt står på tur?
Läs mer och inspireras på ufs.com
Art nr Produkter

Art nr Produkter

238287
238592
238014
237925
238659
238105

238006
237974
238451
384750
465237

Knorr Ekologisk Kycklingfond, 0,5% salt, 1 liter ger 50 l
Knorr Ekologisk Kalvfond, 0,5% salt, 1 liter ger 50 l
Knorr Ekologisk Oxfond, 0,5% salt, 1 liter ger 50 l
Knorr Ekologisk Grönsaksbuljong lågsalt 0,3%, 5 kg
Knorr Ekologisk Köttbuljong lågsalt 0,3%, 5 kg
Knorr Ekologisk Hönsbuljong lågsalt 0,3%, 5 kg
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Knorr Ekologisk Hönsbuljong lågsalt 0,3%, 1 kg
Knorr Ekologisk Grönsaksbuljong lågsalt 0,3%, 1 kg
Knorr Ekologisk Köttbuljong lågsalt 0,3%, 1 kg
Maizena Ekologisk Majsstärkelse, 2,5 kg
Flora Ekologisk 70% smörgåsmargarin, 400 g

inspiration Martin & Servera-familjen

Aktuell som kursledare på kurserna Utveckla restaurangens
servicenivå och Grundläggande service och restauranghantverk.
Läs mer på martinservera.se/gastromerit.

”Varje detalj
måste sitta
perfekt”
Som ung tänkte Mercedes Bachelet bli jurist,
eller kanske diplomat. Men så blev hon biten
av restaurangbranschen och hennes egen
hunger gjorde att hon ville bli så bra hon
kunde. Efter nyckelroller på bland annat
Le Rouge och Mathias Dahlgren arbetar hon
idag som general manager på Adam & Albin.
Text Daniel Retz

– Jag minns när jag var tretton år och
hälsade på min faster och hennes man i
Mexico City, där han var ambassadör för
Chile. Här fick jag se min faster styra lyxiga
middagar och hur allt dukades upp. Det var
fantastiskt att få kika in bakom kulisserna
och det är min inspiration för vad jag tycker
om vett och etikett än idag.
Som general manager för Adam & Albins
tre restauranger har Mercedes Bachelet
gjort en stjärnkarriär sedan starten på en
kvarterskrog i Uppsala på 1990-talet. Under
åren har hon bland annat arbetat för
Mathias Dahlgren och för Le Rouge. Men
från början hade hon inte tänkt sig någon
framtid inom restaurangbranschen.
– Jag skulle ju bli jurist eller diplomat.
Men så fick jag roligare och mer utma
nande tjänster och på den vägen blev jag
kär i yrket. Och jag bestämde mig för att
om jag skulle satsa så skulle jag försöka bli
så bra som jag bara kunde.
Sagt och gjort, som tjugoåring avancerade
hon från att vara hovmästare till

restaurangchef på Katalin i Uppsala – på
bara ett år.
– Idag uppskattar jag bakgrunden på
casual kvarterskrog, vinbar, lyxhotell och
fine dining på stjärnkrog. Jag tror den breda
erfarenheten gör mig till en bättre ledare
eftersom jag har mer förståelse för helheten
än många som bara pluggat sig till yrket.
Hennes roll på Adam & Albin innebär
att vara högerhand till Adam Dahlberg och
Albin Wessman. Hon är ytterst ansvarig för
driften, inklusive service, drycker, presshan
tering, personal, redovisning, sälj och
utbildningar.
– Jag gillar att hålla i många bollar
samtidigt eftersom det både är utmanande
och utvecklande. Och för att hålla koll är
jag ett riktigt kontrollfreak – varje detalj
måste sitta perfekt. Så jag fullständigt
älskar listor och att planera.
2007 utbildade hon sig till sommelier.
Och vin är ett ämne hon kontinuerligt lär
sig mer om.

– Att bli sommelier var ett naturligt steg
då jag är väldigt dryckesintresserad. Men
det var tufft, för ju mer jag pluggade desto
större insåg jag att ämnet var. Det är det
som sporrar mig än idag, att man aldrig blir
fullärd.
Även gästernas vinintresse har ökat,
fortsätter hon.
– Det har förändrats enormt sedan jag
började i branschen på 1990-talet, idag är
gästen mer påläst och det finns ett större
intresse överlag. Och som sommelier gäller
det att vara lyhörd och alltid sätta gästen
först.
Du är kursledare på GastroMerit, vad kan
eleverna förvänta sig?
– Det ska bli superkul att leda två av
servicekurserna. Eleverna kommer att få en
interaktiv dag i servicens tecken med
många personliga inslag och erfarenheter.
– Jag brinner enormt för service, drycker
och värdskap så vi kommer att gå in på
djupet i detta.
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inspiration Matcha

Grönt & nyttigt:

Matcha

NYHET! Matcha,
japanskt te, 200 g
Art. nr. 259352

Matcha har ingått i den japanska
zen-buddistiska teceremonin ändå
sedan 1100-talet. Matcha är grönt
pulveriserat te som utvinns från
teet Tencha.
Matcha har en intensiv, något gräsig och
spenatliknande smak. I Japan beskrivs
smaken som umami, den femte grund
smaken.
Matcha framställs genom att Tencha
odlas och mals på ett särskilt sätt. Tencha
odlas i skugga och tebuskarna täcks av tyger
de sista veckorna innan skördetid. Detta
görs för att öka mängden klorofyll i växten
och få fram smakerna ytterligare.
Till skillnad från traditionella japanska
teer som brukar rullas efter ångningen så
torkas matchateet istället. Det är under
torkningsprocessen som alla fibrer och
stjälkar tas bort, detta görs för att pulvret
ska bli extra finmalet när det är färdigt.
När teet har torkat så mals det i en kvarn,
traditionellt av sten, till ett otroligt finförde
lat pulver. Drycken är fylld av mineraler och
antioxidanter.
Matchateet har blivit enormt populärt
bland alla hälsointresserade. Matcha latte
kallas drycken när man löser upp det färdiga
matchapulvret i lite vatten för att sedan
blanda det med varm ångspunnen mjölk.
Matcha är även en vanlig ingrediens i hälso
samma smoothies och juicer.
Visste du att:
”Ma” betyder pulver och ”cha” betyder te
på japanska? En ordagrann översättning
blir ”pulverte”.
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Det är enkelt att brygga matcha. Men du behöver
en matchavisp för att få ett bra resultat. Brygg alltid
enligt anvisningarna på förpackningen.

FIGGJO BASE
UNIK, GENERÖS OCH VÄNLIG
Figgjo Base är vår mest kompletta serie med
totalt 34 produkter. Serien är ärlig i sin vita enkelhet men kan också levereras med dekorerade
läggytor i olika jordnära uttryck.
#figgjo_base

På Figgjo blandar vi traditionellt hantverk med en modern maskinpark för att skapa funktionella och hållbara
porslinsprodukter vi är stolta över. Du hittar mer information om våra produkter på www.figgjo.com

Vi på

Vi är många som bryr oss om dina varor och leveranser.
Möt Dennis Hansson, samordnare Martin & Serveras egna varor.

Noggranna tester bakom
Martin & Serveras egna varor
Dennis Hansson är samordnare för Martin & Serveras egna
varor. Innan han började på Martin & Servera jobbade han
som kock i tio år, något som han har stor nytta av nästan
varje dag på jobbet.

Att jobba som samordnare
innebär att Dennis ansvarar för
många olika sensoriska tester av
produkter. Det handlar om
utseende, smak, doft och konsis
tens. Några av de tester som
genomförs är till exempel blindtes
ter, screeningtester och bench
marktester.
– När vi väljer att lansera en
produkt under eget varumärke
beror det på att det finns ett behov
som antingen vi eller våra kunder
har uppmärksammat, säger
Dennis. Vi håller koll på trender,
lyssnar på våra kunder och träffar
många olika leverantörer och
specialister på mässor och andra
mötesplatser. Det är värdefullt att
få direktrespons.
Dennis besöker Martin &
Serveras olika kontor runt om i
Sverige och berättar om de egna
varornas egenskaper och fördelar.
– Alla produkter som bär Martin
& Serveras namn håller mycket
god kvalitet, det är varor som vi är
stolta över. Vi jobbar ofta direkt
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med producenterna, utan mellan
händer.
– Vi har varor i många olika
kategorier, till exempel premium
korvar som görs av specialister
med mästarbrev i charkuteri, säger
Dennis. Och i dialog med kund så
håller vi på att utveckla recepturen
på en blodpudding som kommer
att passa offentlig sektor extra bra.
Idag finns det över tusen varor
under Martin & Serveras egna
varumärken. Alla produkterna
testas regelbundet för att kontroll
era att de fortsätter att hålla de
högt ställda kraven.
– Vi testar runt 250 befintliga
produkter varje år, vi smakar, väger,
mäter, undersöker doft och smak. I
de frysta mixprodukterna kollar vi
också att påsarna innehåller rätt
procent av varje grönsak eller
rotfrukt.
På Martin & Servera deltar alltid
minst fem sensoriskt utbildade
personer vid blindtesterna
dessutom deltar andra personer
med kunskap och erfarenhet från

”Vi testar runt 250 befintliga
produkter varje år, vi smakar, väger,
mäter, undersöker doft och smak. ”
Dennis Hansson

professionell matlagning.
– Det är bra för preferenserna är
olika, har man som jag jobbat i kök
så har man en ganska hög tolerans
vad gäller till exempel salthalt och
chilihetta, och upplever då
produkterna annorlunda än en
person som har helt andra
preferenser.
– När vi till exempel skulle ta in
en falafelprodukt i vårt eget
sortiment så ingick en medarbe
tare som har vuxit upp i Libanon i
gruppen. Hans syn på hur en
falafel ska se ut och smaka skiljde
sig väsentligt från de andras. Då
måste man göra ett vägval och
bestämma vilken sorts falafel vi ska
sälja.
– Jag har ett otroligt roligt jobb,
alla dagar är olika, säger Dennis.

inspiration Regionalt

Regionala ostar
från norr till söder

Hos Martin & Servera hittar du många
olika regionala ostar – flera av dem är
också prisbelönta delikatesser.

Svedjan Ost i Västerbotten
På Svedjan Ost beläget i Södra Svedjan i Kåge,
tillverkas delikatessostar av obehandlad mjölk.
Hela familjen är inblandad i verksamheten och
ostarna som tagits fram på gården har vunnit flera
fina priser.
Svedjan är en av gårdens mest prisade ostar, med
vinster på ostfestivaler både i Sverige och internatio
nellt. Det är en grynpipig hårdost med en naturligt
blomstrande yta som bidrar med smak under
mogningen. Den ystas på obehandlad komjölk och
lagras i minst 8 månader. Smaken är djup med
integrerad syra och sälta, nötiga toner och inslag av
örter. Innehåller: obehandlad komjölk, syrakultur,
löpe och havssalt.
Svedjan 16 kg, art. nr. 515148
Svedjan 1 kg, art. nr. 509489

Jürss Mejeri i Sörmland
Jürss Mejeri i Hälleforsnäs gör exklusiva ostar på
ekologisk mjölk från närliggande sörmländska
gårdar. Mjölken ystas hantverksmässigt och det är
en småskalig ostproduktion av hög kvalitet. Kerstin
och Claes Jürss ostar är flerfaldigt prisbelönta.
Sörmlands Ädel är en prisbelönt och krämig
blåmögelost med stor och fyllig smak. Osten har
mycket syra, men är omtyckt även av dem som inte
gillar blåmögelostar i vanliga fall.
Sörmlands Ädel,
art. nr. 453225
Almnäs Tegel, art. nr. 757781
Du hittar även Wrångebäcksost och Anno 1225
från Almnäs Bruk i vårt sortiment.

Du hittar även
kittostar, vitmögel
ostar och smaksatta
ostar från Jürss i vårt
sortiment.

Almnäs Bruk i Västergötland
På Almnäs Bruk tillverkas fina hårdostar, gjorda på
hantverksmässigt vis med lång tradition. Här
tillverkades ost redan på 1830-talet. Mjölken
kommer från gårdens kor, ett arbete som sysselsätter
20-talet personer.
Almnäs Tegel är en hårdpressad ”skållad” ost
inspirerad av det handslagna tegel som tillverkades
vid Almnäs Bruk från 1700-talets mitt och framåt.
Att en ost är skållad innebär att man i slutet av
processen höjer temperaturen till över 50 grader
vilket ger en viss karamelliserande effekt och gynnar
en grupp av bakterier som kallas thermophila, eller
enklare uttryckt, yoghurtbakterier. Många av de
stora ostarna i alperna som gruyère och parmesan är
tillverkade enligt den tekniken.
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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!

