CAFÉER KROGAR HOTELL

TWENTYFOURSEVEN
SNYGGARE OCH SMARTARE SOMMARMAT

”Kokboken är tänkt att vara en hjälp i köket
genom att visa på ett lite smartare sätt att få ihop
goda och attraktiva rätter med enkla medel.”

GODA OCH ATTRAKTIVA RÄTTER
MED ENKLA MEDEL
Johan Liljegren och Mattias Jönsson har lång erfarenhet från din sida av luckan. Nu är

Olika mellanmål är ett ekonomiskt sätt att
använda råvarorna fullt ut.

de matkreatörer och måltidsutvecklare på Orkla Foods Sverige. En av deras uppgifter
är att vara ett stöd för alla er därute på restauranger, caféer och hotell. Därför har vi
gjort den här kokboken, som vi hoppas ska göra sommarens matlagning både enklare,
roligare och mer lönsam.

FLYTTA VÄRDET PÅ RÅVARAN VIDARE
Grundtanken är lika enkel som recepten: att tänka smart och att låta en och samma
ingrediens gå igen över flera rätter/måltider under dagen. I stället för svinn flyttas värdet
på råvaran vidare hela tiden och uppträder i nya skepnader. Det betyder mycket för
ekonomin.

SÅ HÄR SÄGER JOHAN OCH MATTIAS:
”Den här lilla kokboken heter ju twentyfourseven helt enkelt för att den ska kunna
användas för att få ihop hela dagens matlagning på ett enklare sätt”, förklarar M
 attias.
Han betonar också att sommarkrögare och caféägare jobbar nästan klockan runt u
 nder
de hektiska sommarmånaderna. ”Kokboken är därför tänkt att vara en hjälp i köket g
 enom
att visa på ett lite smartare sätt att få ihop goda och attraktiva rätter med enkla medel.”

EN FÄRDIG PRODUKT BEHÖVER INTE BETRAKTAS SOM FÄRDIG
Johan förtydligar att det handlar om att förvalta tiden och inte göra allt själv. ”En färdig
produkt behöver inte betraktas som färdig”, säger han och menar att det handlar om
ett synsätt – att betrakta våra färdiga produkter som en råvara som köket kan utveckla
och sätta sin egen personliga prägel på. Precis som med vilken annan råvara som helst.
”Tiden som sparas på att inte göra allt från grunden kan då läggas på annat, som
tillbehör och att förädla produkten och därmed höja matupplevelsen för gästen.”

VI GÖR TIDEN TILL DIN VÄN
”Det går att göra storverk med enkla medel, vilket är grundtanken med den här
kokboken”, flikar Johan in. ”Här tillhandahåller vi lösningar, alltså vad det kan bli av
produkterna och därmed höja värdet på rätterna.”
”Egentligen kan alla våra produkter omsättas i den här tanken”, hävdar Mattias, som
sammanfattar den här lilla funderingen med att det går att köpa sig tid.

”Vi gör tiden till din vän helt enkelt. Och tiden kan omvandlas till pengar.”
”Framför allt ska vem som helst kunna laga de här rätterna”, avslutar Johan.

TÄNK HELA DAGEN
Att få till god, nyttig och snygg mat på ett enkelt sätt är en
ekvation som ibland kan vara lite knixig att lösa. Om man
dessutom lägger till personlig touch och lönsamhet gäller
det att tänka till en extra gång. Och det har vi försökt göra
med den här lilla kokboken.
Det är lönsamt att tänka i en hel cykel över dagen. Att a
 nvända
allt från frukosten till lunchen, från lunchen till eftermiddag,
från kväll till take away. I stället för svinn flyttas värdet på
råvaran vidare hela tiden och uppträder i nya s kepnader. Det
betyder mycket för ekonomin.
Vi vill också inpirera till att tänka utanför de vanliga
tidsboxarna. Sommaren är ju lite upp och ner när det

gäller tider. Folk äter på ett annat sätt och lite mer utspritt
över dygnet. Om du anammar det här synsättet ökar både
servicenivån och lönsamheten. Hoppas att du får nytta av
vår lilla kokbok. Och lycka till.

Få redskap och mycket
enkla medel för att nå ett
fantastiskt slutresultat.
Det behövs inte ett
helt kök eller en kock
utbildning för att höja
gästens matupplevelse.
8 AM/FRUKOST

Frukost som ”vanligt” eller som ”nästan” måltid. Alla vill ha olika. En skål
med grönsaker är ett måste. Kanske
en sillsallad. Våfflor. Goda shots. Vi
blir alltmer internationella. Locka folk
från det egna köket till ditt fräscha
blandkök.

08 AM/FRUKOST

08 AM/FRUKOST

VÅFFLA MED CHOKLADMOUSSE & SOCKRAT LIMESKAL
Våfflor är trendigt och kan ta vilka skepnader som helst – söt, salt, fylld!
Med få ingredienser tar du serveringen till nya nivåer.

10 portioner

1.

Servera som en komplett frukost
eller sälj varje rätt för sig.

förpackningsanvisning (Artnr: 860312)

2.

Blanda våffelsmet och vispa ihop
moussen.

Ekströms® Chokladmousse enl.
förpackningsanvisning (Artnr: 579599)

Skala och strimla limeskalen. Blanda
med sockret och låt stå över natten.

Ekströms® Frasvåfflor enl.

3.

Grädda våfflan och servera med choklad-

2 st Lime

mousse, sockrat limeskal samt en klick

1 dl Socker

Crème Fraiche och några apelsinfiléer.

Crème Fraiche & Apelsinfiléer till garnering.

LITEN SALLAD MED ÄGG & SILL
En modern klassiker – Ägg och Sillmacka fast i salladsform. En massa nyttigheter med bra p
 rotein
från ägget och sillens Omega 3. Svensk sommar. Bra pris för gästen. Bra ekonomi för dig.

10 portioner

1.

Dela och skölj salladen.

1 Romansalladshuvud

2.

Dela Skapa® inläggningssill enligt eget

1 kg Abba® Skapa® inläggningssill filé MSC

önskemål eller använd Skapa® inlägg-

(Artnr: 537597) eller 1 kg Abba® Skapa®

ningssill Krögarskurren.

inläggningssill Krögarskuren MSC

3.

Lägg upp allt och toppa med löskokt
ägg, dill & svartpeppar.

(Artnr: 644781)
10 st Löskokta Ägg
Dill och Svartpeppar

KÖTTBULLSMACKA MED RÖDBETA, SMÖRGÅSGURKA
OCH GRAVAD ÄGGULA
Använd frysta köttbullar och stek upp on demand = inget svinn och en riktigt klassiskt god anrättning.
10 portioner

1.

Blanda socker och salt.

10 st Äggulor

2.

Lägg gulorna i socker- &
saltblandningen, låt stå i två dygn.

800 g Socker och 400 g Salt
300 g Hel Rödbeta med Krögarklass®

3.

200 g Smörgåsgurka med Krögarklass®

4.

Stek köttbullarna.

(Artnr: 460816)

5.

Smöra valfritt bröd.

800 g Maggans Köttbullar Felix® fri från

6.

Lägg upp allt i en ”öppen macka” för

(Artnr: 312603)
Smör
Yoghurt toppad med granola och Ekströms® Skogsbärskompott/Vitaminsprakande grönsaksskål/
Pimpad våffla/Klassisk Köttbullsmacka med twist/Ägg&Sill men som sallad/Rödbetshots och
Tropicana® Orange Juice with Pulp för en riktigt energikick.

Dela de hela inlagda rödbetorna i
klyftor.

(Artnr: 242024)

200 g Valfri Sallad
10 st av Valfritt Bröd

både öga och gom.

Våfflor som internationell frukost börjar komma allt mer och är en
riktigt marginalstark servering. Våfflan är en grund och kan varieras i
oändlighet. Använd allt.
Exempel: apelsinfiléer + skalet för färg, smak och krisp. Inget svinn.

10 AM/MELLIS/KONFERENS

Olika ”mellisar” under dagen är
perfekt för att u
 tnyttja råvarorna fullt
ut samt från dagen innan. Fika och
mat i ett. Få och återkommande
ingredienser i små attraktiva bitar.
Lägg upp enkelt och snyggt.
Mellis är ett uppsamlingsheat. Lyft
färdiga produkter till en ny nivå med
ingredienser från tidigare.
Merförsäljning!

10 AM/MELLIS/KONFERENS

10 AM/MELLIS/KONFERENS

RÖDBETSSMOOTHIE MED KANEL & LIME
Enkelt, trendigt och nyttigt. Klyftade rödbetor och halva jobbet är gjort.

10 små glas

1.

Mixa rödbetorna i mixer.

800 g Felix® Klyftade Rödbetor

2.

Smaksätt med juicen & rivet limeskal.

(Artnr: 220434)

3.

Slå upp i glas och riv lite kanel över.
En härligt god Smoothie.

8 dl Tropicana® Cloudy Apple Juice
(Artnr: 431296) eller Tropicana® Orange Juice
with Pulp (Artnr: 392944, 224782)
1 Kanelstång
2 st Lime

VÄSTERBOTTENPAJ MED RÄKOR
Delad paj i bitar för volym och ekonomi. Perfekt för konferensen.
10 smakbitar

1.

Dela pajen i mindre bitar.

500 g Felix® Västerbottenpaj (Artnr: 124156)

2.

Värm pajen.

150 g Hållö® Handskalade Räkor MSC

3.

Garnera med Crème Fraiche, räkor,
dill och Caviar Stenbitsrom.

(Artnr: 391458, 220582)
1 dl Crème Fraiche
Abba® Caviar Röd Stenbitsrom MSC
(Artnr: 496885)
Dill

VÄSTEBOTTENPAJ MED SALLAD PÅ MARINERAD RÖDBETA OCH
FYRA SKÅNSKA GRYN
Pajen som grund. Enkelt, snyggt och bra marginaler.
10 smakbitar

1.

Skär pajen i mindre bitar.

500 g Felix® Västerbottenpaj (Artnr: 124156)

2.

Marinera upp rödbetor med olivolja,
citron, salt och peppar samt Fyra

10 st Felix® Klyftade Rödbetor

Skånska Gryn.

(Artnr: 220434)
150 g kokta Fyra Skånska Gryn med
Krögarklass® (Artnr: 459883)

3.

Värm pajbitarna och garnera med
rödbetssalladen.

Olivolja
Citron
Salt & Peppar

FRÖDINGE® KLADDKAKA
med Ekströms® Hallonmousse och torkade lingon.
Västerbottenpaj med räkor/Västerbottenpaj med rödbeta/ Eko Falafel/Kladdkaka med
mousse och lingon/Juice med maskros och en skiva apelsin och Rödbetssmoothie.

10 AM/MELLIS/KONFERENS

10 AM/MELLIS/KONFERENS

FALAFEL MED ROSTAD PALSTERNACKA PALSTERNACKA,
CRÈME FRAICHE OCH SYLTAD MOROT
En färdig råvara i ny skrud. Snabbt gjort och ögonfröjd för gästen.
10 smakbitar

1.
2.

1 st Morot

Skala och skär moroten, sylta i 1-2-3
lagen.

10 st Anamma® Eko Falafel (Artnr: 338426)

Rosta palsternackorna hela. Låt svalna.
Skär i ”slantar”.

1-2-3 Lag
2 st Palsternackor

3.

Värm Anamma® Eko Falafel.

1 dl Crème Fraiche

4.

Servera med den rostade palsternackan,

Örter

Crème Fraiche och syltad morot.
5.

Garnera med örter.

SMÅ MELLANMÅL OCH KONFERENSFIKA
ÄR ETT BRA SÄTT ATT BLI AV MED RESTER!

Anamma® Eko Falafel med rostad palsternacka, Creme Fraiche och syltad morot.

Det är lönsamt att tänka i en hel cykel över dagen. Att använda allt
från frukosten till lunchen, från lunchen till eftermiddag, från kväll
till take away.
I stället för svinn flyttas värdet på råvaran vidare hela tiden och
uppträder i nya skepnader. Det betyder bättre ekonomi.

12 AM/LUNCH

Pajen är mångsysslaren som kan
uppträda (och överraska) i alla roller
på lunchscenen. Här finns både
pengar att tjäna och en variation av
gäster att tillfredsställa. Använd den
tiden du inte lägger på att laga från
grunden på intressanta tillbehör.
Det är marginalstärkande och gör
skillnad. Undvik svinn. Ta bra betalt
för mindre jobb.
Med det lilla extra skapar du
personliga rätter på ett enkelt sätt.

12 AM/LUNCH

12 AM/LUNCH

VÄSTERBOTTENPAJ MED SALLAD PÅ RÄKOR,
SYLTAT CITRONSKAL & CRÈME FRAICHE
Färdiga pajer som enkelt lyfts till nya nivåer.
10 portioner

1.

Sylta citronskalen.

1 st Felix® Västerbottenpaj (Artnr: 124156)

2.

Värm pajen.

800 g Hållö® Handskalade Räkor MSC

3.

Servera med sallad, räkor, Crème
Fraiche & citronskalen.

(Artnr: 391458, 220582)
4.

2 st Citroner
1 st Romansalladshuvud

Garnera med lite Abba® Caviar Röd
Stenbitsrom samt valfria örter.

1 dl Crème Fraiche
Abba® Caviar Röd Stenbitsrom MSC
(Artnr: 496885)
Valfria Örter

OST & SKINKPAJ MED SALLAD PÅ ROSTADE ROTFRUKTER
& FYRA SKÅNSKA GRYN
En enkel och efterfrågad sommarlunch. Använd det som finns i köket och minska svinnet.
10 portioner

1.

Rosta rotfrukterna hela.

1 st Felix® Ost & Skinkpaj (Artnr: 123869)

2.

Dela rotfrukterna samt fintärna

500 g Palsternacka

saltgurkan och blanda ihop med de

500 g Morot

kokta grynen, saften från citronen och
olivolja. Salt & Peppar.

200 g Saltgurka med Krögarklass®
3.

(Artnr: 460790)

grynen.

Krögarklass® (Artnr: 459883)
4.

Olivolja

Värm pajen och arrangera den med
salladen på rotfrukter, gurkan och

800 g kokta Fyra Skånska Gryn med

Garnera med valfri ört.

Citron
Salt & Peppar
Örter

FÄRDIGA PRODUKTER ÄR EN KVALITETSSÄKRING
SOM BETYDER EN HÖG LÄGSTA NIVÅ.
Felix® Västerbottenpaj med sallad på Hållö® Handskalade Räkor/Felix® Ost- & Skinkpaj med
sallad på rotfrukter och Fyra Skånska Gryn med Krögarklass®.

En paj är (om man vill) ett oskrivet blad. Skriv det du vill: poesi,
spänning, skildringar från andra kulturer och länder.
Låt det du har i köket styra.

3 PM/FIKA
Från färdig paj till
hemmagjord
Dessertpajens förvandlingsnummer
är oändliga. Hel, bitar, i glas, i burk
eller små snackingbitar. Det behövs
väldigt lite för att få ut mycket.
Uppskattat och lönsamt.
Paj över? Bryt ner, servera på nytt
sätt eller som take away.

3 PM/FIKA

3 PM/FIKA

HALLONPAJ MED 3 X HALLON - TORKADE, MOUSSE & FÄRSKA
Förädla och sälj sött på flera sätt. Hel, hel som är portionsdelad, som portion på tallrik
eller nedbruten i plastglas.
16 portioner

1.

Ca 2-3 dl färdig Ekströms® Hallonmousse

Tina pajen, skär i 16 bitar, värm i ugn.
150 grader i ca 10 min.

1 st Frödinge® Hallonpaj (Artnr: 567867)
2.

Garnera med 3x hallon & krossad
maräng.

(Artnr: 573766)
3.

Ca 16 st Hallon
3 msk torkade Hallon

Servera med Ekströms® Marsan®
Vaniljsås.

Maräng
Servera med:
Ekströms® Marsan® Vaniljsås eller
Gammaldags Vaniljsås (Artnr: 237032,
394049)

CHOKLADBOLLSKLADDKAKA MED CHOKLADMOUSSE,
APELSIN & CRÈME FRAICHE
Det är enkelt att få till en hemlagad känsla. Och uppskattat.
16 portioner

1.

Skär kakan i 16 bitar.

1 st Frödinge® Chokladbollskladdkaka eller

2.

Garnera varje bit med mousse, Creme
Fraiche & apelsinfiléer.

1st Frödinge® Kladdkaka (Artnr: 459594,
3.

573543)

Riv mörk choklad över hela skapelsen.

Ca 2-3 dl färdig Ekströms® Chokladmousse
(Artnr: 579599)
1-2 st Apelsiner
2 dl Creme Fraiche
Mörk Choklad

BLÅBÄRSPAJ MED MANDELBISKVIER,
CRÈME FRAICHE & SOCKRAT LIMESKAL
Färdigpaj och eget pimp är både personligt och lönsamt.
16 portioner

1.

Skala, strimla och sockra limeskalen.

1 st Frödinge Blåbärspaj (Artnr: 573550)

2.

Tina och dela pajen i 16 bitar.

Färska Blåbär

3.

Värm pajen i ugn, 150 grader i ca 10 min.

2-3 dl Crème Fraiche

4.

Garnera med Creme Fraiche, mandel-

3 st Lime
3 msk Socker
Ca 2 dl Ekströms® Mandelbiskvier
(Art nr 804054)
3 pimpade Frödinge® pajer och kaka. För smak och syns skull. Chokladbollskladdkaka á
la romerska bågar och Hallonpajen har samma ingredienser som du sett tidigare i både
konferensfikan och våfflan.

Servera med:
Ekströms® Marsan® Vaniljsås eller Gammaldags Vaniljsås (Artnr: 237032, 394049)

biskvier & sockrat limeskal.
5.

Servera med Ekströms® Marsan®
Vaniljsås.

Några små pajtips: Vaniljsås vid sidan om betyder att överblivna
bitar kan säljas igen.
Crème Fraiche istället för grädde, både för den goda syrligheten
och att den håller sig fräsch längre.

6 PM/TAKE AWAY
Inget att förlora. Allt att vinna.
Det är ett sätt att uttrycka: använd
råvarorna fullt ut. Spara. Tänk nytt.
Lägg till. Förpacka. Erbjud. Gör den
svarta sopsäcken besviken.

När fikar man på sommaren? Alltid! Därför är allt möjligt.
Tänk fritt och du kan locka nya gäster.

6 PM/TAKE AWAY

6 PM/TAKE AWAY

RAGU PÅ ANAMMA® EKO VEGOFÄRS MED TOMAT,
FELIX® FÄRSKPOTATIS, ROSÉPEPPAR & KORIANDER

Släng inte resterna! Sälj som take away
och ha ett helthetstänk.

Tänk take away redan vid lunchen. Förbered.
2.

10 portioner

1.

Dela tomaterna och potatisen.

1 kg Anamma® Eko Vegofärs

2.

Hacka vitlöken.

(Artnr: 338806)

3.

Fräs tomater, vitlök, potatis & rödlöken,
låt få färg.

500 g Färska Körsbärstomter

1.

100 g Skivad Rödlök

4.

Vänd i färsen och bryn allt.

2 st Vitlöksklyftor

5.

Slå på tomaten och låt koka.

1 kg Felix® Färskpotatis (Artnr: 391409)

6.

Smaka av med salt och peppar och en
aning honung.

Ca 2 l Krossad/Passerad Tomat
7.

Koriander

Servera med en hel hop koriander och
krossad rosépeppar.

Salt och Peppar
Honung
Rosépeppar

SALLAD PÅ FYRA SKÅNSKA GRYN, MATJESILL,
ROSTADE ROTFRUKTER OCH POCHERAT ÄGG
En god och enkel sallad är en perfekt take away under sommaren.
1
3.

4.

10 portioner

1.

Rosta rotfrukterna hela.

10 st Abba® Skapa® Traditionell Matjes Filé

2.

Pochera äggen.

(Artnr: 391995)

3.

Plocka och skölj salladen.

Valfri Sallad

4.

Dela rotfrukterna och blanda med de
kokta grynen, saften från citronen,

500 g Palsternacka

olivolja samt lite salt & peppar.

500 g Morot
800 g kokta Fyra Skånska Gryn med

5.

Arrangera salladen med matjessillen.

Krögarklass® (Artnr: 459883)

6.

Garnera med valfri ört.

10 Ägg
Olivolja
Citron
6.

Salt & Peppar
Örter

5.

INGET BEHÖVER BLI ÖVER - GÖR TAKE AWAY-LÅDOR.
SÄNK PRISERNA SISTA TIMMEN - WIN WIN.
Dagens lunch förvandlad till take away. 1. Sallad med räkor 2. Fräsch Färskpotatissallad - Mise
en Place från det andra 3. Ragu på Anamma® Eko Vegofärs 4. Överblivna pajen och rofrukter
5. Sallad på Fyra Skånska Gryn med Krögarklass® 6. Frödinge® Chokladbollskladdkaka

”Tiden som kan sparas på att inte göra allt från
grunden kan läggas på annat, som tillbehör
och att förädla produkten och därmed höja
matupplevelsen.”
SPARA
TÄNK NYTT
LÄGG TILL
FÖRPACKA
ERBJUD
TJÄNA

Det handlar inte om ”överblivet”, utan om att använda råvarorna fullt ut. Och bra service – hela
dagen. Den som vill ”ta med” – helt ok.
Det är win-win.

Blåbärspaj
Frödinge® 4,8 kg 4x1,2 kg
Artikelnr: 573550
Kladdkaka
Frödinge® 5,2 kg 4x1,3 kg
Artikelnr: 573543
Chokladbollskladdkaka
Frödinge® 4,8 kg 4x1,2 kg
Artikelnr: 459594
Ostkaka
Vrigstads® 5 kg 2x2,5 kg
Artikelnr: 157024

Skapa® Inläggningssill, Krögarskuren i bit
MSC
Abba® 11 kg 2x5,5 kg (varav sill 2,8 kg)
Artikelnr: 644781
Skapa® Inläggningssill, filé MSC
Abba® 6 kg. 2x3 kg (varav sill 1,5 kg)
Artikelnr: 537597
Skapa® matjes,Traditionell matjes, filé MSC
Abba® 5,9 kg 2x2,95 kg (varav sill 1,8 kg)
Artikelnr: 391995
Eko Falafel
Anamma® 3 kg
Artikelnr: 338426
Eko Vegofärs
Anamma® 3 kg
Artikelnr: 338806

Marsán® Gammaldags vaniljsås
Ekströms® 2 kg 15 l
150 port à 1 dl
Artikelnr: 394049

Västerbottenpaj
Felix® 5,48 kg 4x1,37 kg (odelad)
Artikelnr: 124156

Marsán® Vaniljsås
Ekströms® 8x1 l
Artikelnr: 237032

Ost & Skinkpaj
Felix® 5,48 kg 4x1,37 kg (6 bitar)
Artikelnr: 123869

Maggans® Köttbullar fri från 20g
Felix® 5,5 kg ca 275 st
Artikelnr: 312603

Klyftade Rödbetor
Felix® 5 kg 2x2,5kg
Artikelnr: 220434

Färskpotatis
Felix® 5 kg 2x2,5 kg
Artikelnr: 391409

Handskalade Räkor MSC
Hållö® 6,9 kg 3x2,3 kg (räkvikt 1,5kg)
Artikelnr: 391458

Smörgåsgurka med Krögarklass®
Krögarklass® 3,3 kg (avrunnen vikt 1,7 kg)
Artikelnr: 460816

Handskalade Räkor MSC
Hållö® 7,5 kg 3x2,5 kg (räkvikt 1,5 kg)
Artikelnr: 220582

Saltgurka med Krögarklass®
Krögarklass® 3 kg (avrunnen vikt 1,7 kg)
Artikelnr: 460790

Caviar, Röd Stenbitsrom MSC
Abba® 3,92 kg 8x 490 g
Artikelnr: 496885

Hel Rödbeta med Krögarklass®
Krögarklass® 3,1 kg (avrunnen vikt 2,1 kg)
Artikelnr: 242024

Fyra Skånska Gryn med Krögarklass®
Krögarklass® 2kg
Artikelnr: 459883

Orange Juice with Pulp
Tropicana® 8x250 ml
Artikelnr: 392944

För inspiration och recept gå in på:
www.martinservera.se/orklasommar

Best nr. 9597911, Maj 2017

Hallonpaj
Frödinge® 4,8 kg 4x1,2 kg
Artikelnr: 567867

