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NYHETERDra söderut i sommar

Godast och mörast  
på grillen

Enigma  
i Barcelona

Lär känna 
Isabell Seger

  MENIGO  
&CO

Sval Sangria  |  Veggieboosta grillen  |  Matverk 2017MER:

Annie tar över
Ny lagkapten för  

Juniorkocklandslaget



Bra färskost behöver inga tillsatser. På Arla® tar vi därför bara mjölk, kärnar den  

till grädde och låter den umgås med naturlig syrningskultur. Och så en nypa  

salt för smakens skull. Sen är den klar att använda som ingrediens i desserter,  

bakverk, sallader, ugnsrätter och bas i kalla röror. Eller helt enkelt direkt som  

krämigt smörgåspålägg.
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Den här tiden på året präglas av hopp och förändring. Vi kan gott 
konstatera att även för svensk gastronomi blåser förändringens vindar. 
När det svenska Juniorkocklandslaget räknade antalet ansökningar 
som kommit in till det nya laget var 10 av 30 sökanden kvinnor. Ett 
trendbrott vad gäller unga kvinnor inom kockyrket. Det är här, med 
unga lovande kockar, som förändringen kan ta fart. En förändring som 
förhoppningsvis kan påverka hela restaurangbranschen.

Vi som matleverantör har också ett ansvar för att driva förändring, att 
genom olika forum som exempelvis Gastronomiska Samtal, vara med 
och påverka de stora producenterna att utveckla sina jordbruksmeto-
der. Ett av de forum som vi hoppas i förlängningen kan bidra till en mer 
hållbar livsmedelsbransch. Nyskaparstipendiet är ett annat forum, vårt 
eget pris i form av ett stipendium, och vårt sätt att belöna innovativa, 
hållbara och nytänkande matproducenter. Den första juni presenterar 
vi de åtta nyskapande finalisterna och vinnaren får ta emot folket jubel 
på stora scenen i Kungsträdgården i Stockholm. Hoppas vi ses där!

I skrivande stund har våren, mer eller mindre, nått alla hörn ute i lan-
det och de ljusare tiderna innebär också att uteserveringarna öppnar 
och lockar man ur huse. Liksom våren når vi ut i hela landet med råva-
ror och produkter till restauranger från norr till söder. I detta nummer 
får du en guide till några av södra Sveriges härliga smultronställen och 
smakupplevelser. 

Att förändras är att växa och fler och fler restau-
rangverksamheter hoppar på det gröna föränd-
ringståget. Men den antågande grillsäsongen 
vill vi inspirera till mer växtbaserat på grillen 
våren och sommaren 2017. Grönsakerna på 
första parkett! 

Trevlig läsning. 

Hopp och  
förändring
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Nina Wahlgren Gill
marknad-och kommunikationssdirektör

Kalendarium  
vår/sommar 2017
MAJ:
13 maj Eurovision Song Contest, Kiev
20 maj World Whisky Day
22 ma Picknickens Dag
25 maj Kristi Himmelsfärd
27 maj Ramadan inleds
28 maj Internationella Burgardagen

  I säsong: Blomkål, färskpotatis, sparris, 
löktrav, harsyra, rabarber, majrova, mynta, 
pepparrot, libbsticka, körvel, salladskål, 
spetskål och squash. Murklor. Gädda,  
hälleflundra, torsk och sik samt rådjur  
och vildsvin.

JUNI:
1 juni Final Nyskaparstipendiet
1 juni Mjölkens Dag
1–6 juni Smaka på Stockholm, Kungsträdgården
5 juni Världsmiljödagen
6 juni Sveriges Nationaldag
6 juni Färskpotatisens, sillens och fruktens dag
10 juni Vegomässan 2017, Nackastrands Mässan
8–21 juni Skolavslutningar beroende på kommun
23–24 juni Midsommar
30 juni Pilsnerkorvens Dag

  I säsong: Blomkål, broccoli, bönor och 
ärtor, gurka, purjolök, sallad, rödlök, vitlök, 
örter och kryddväxter. Jordgubbar, svarta 
vinbär och rabarber. Röding, pilgrims-
musslor, flundra, hälleflundra och sej  
samt rådjur och vildsvin. 

JULI:
2 juli Almedalsveckan tom 9 juli
13 juli  Paltens dag
20 juli  Ölets dag
23 juli  Varmkorvens dag
29 juli  Lasagnens dag

  I säsong: Morot, kantareller, gurka,  
sockerärtor,  palsternacka, squash,  
tomat, majs,vitkål, piplök, kryddväxter  
och örter. Hallon, jordgubbar, plommon, 
bigarråer, blåbär, krusbär, smultron och 
hjortron. Havskräfta, rödspätta och  
regnbågsöring. Vildsvin.

AUGUSTI:
8 augusti Kräftpremiär
16–22 augusti Höstterminen börjar
17 augusti Surströmmingspremiär
20 augusti  Honungens dag
23 augusti Köttbullens dag

  I säsong: Hallon, äpple, vinbär, gul lök, betor, 
rotselleri, kronärtskocka, majskolv, savoykål 
och mandelpotatis. Sik, svenska kräftor och 
regnbågsöring

ANSVARIG UTGIVARE
Nina Wahlgren Gill   
nina.wahlgrengill@menigo.se

REDAKTÖR
Mia Sundling
mia.sundling@menigo.se

PRODUKTION
Food & Friends
08-545 683 00
info@foodfriends.se

ADRESS/KONTAKT
Menigo AB
Box 100 13
121 26 Stockholm
08-722 14 00 
www.menigo.se
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Hjortarna kommer från upp-
födaren Mountain River 
på Nya Zeeland. Här lever 
hjortarna fritt i stora hägn. 

De betar gräs och rör sig fritt vilket ger 
köttet dess fina smak, färg och textur. 
Köttet är helt antibiotikafritt och snålt 
på fett, men rikt på protein, vitaminer 
och mineraler. 

– Många förknippar hjort och vilt 
med framförallt höstsäsongen, men vi 
måste lära oss att tänka nytt kring kött. 
Hjort är i säsong året om och har en 
härlig köttsmak utan att smaka vilt. Jag 
tror också att allt fler matgäster kommer 
kräva kött som man vet är hållbart och 
etiskt uppfött, säger Henning Kvick, 
färskvaruspecialist på Menigo.

Den unika styckningen är framtagen 
av Richard Hofbauer på Menigo, som 
varit på Nya Zeeland och jobbat fram 
sortimentet med Mountain River. 
Styckningen är samma som det ame-
rikanska sättet att stycka nötkött. Tack 

GODAST  
OCH MÖRAST  
PÅ GRILLEN  

I SOMMAR
Brist på kvalitativt nötkött och en ökad efterfrågan på etiskt producerat 

kött utan antibiotika har lett fram till Färskvaruhallens nya satsning:  
En helt unik serie styckningsdetaljer av farmad hjort  

från Nya Zeeland. Den fantastiska smaken, färgen, texturen  
och nöjda gäster får du på köpet.

vare den fina putsningen och smart 
portionstänk blir svinnet minimalt. 

– Det är så kul att kunna erbjuda ett 
nytt köttalternativ som både har fan-
tastisk smak, realistisk prisbild och är 
schysst uppfött. Priset på dessa oädla 
detaljer ligger ca 40% under hjortfilé, så 
man får ett grymt fint kött för pengarna. 
Ett kött som passar lika bra med klas-
sisk bea, som till asiatiska rätter. Mina 
favoritdetaljer är Tritip och Pichana, för 
den härliga smaken och mörheten. De 
kommer garanterat gå varma på grillen  
i sommar hos mig, avslutar Henning. ✤

HENNING KVICK 
FÄRSKVARUSPECIALIST  
FÄRSKVARUHALLEN, STOCKHOLM

Favoritdelar på hjorten:  
Tritip och Pichana

Gör som närmare 45 000  
andra matintresserade och  
följ Henning på Instagram:  
Kvicken71

»  Hjort är i säsong året 
om och har en härlig 
köttsmak utan att 
smaka vilt «
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Hjort är fantastiskt gott att grilla. Låt gå till 52°–54° i innertemperatur, lämna att vila 5–10 min,  
sen är det bara att njuta av sommarens mustigaste, möraste och friaste kött. 
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Upptäck en hel serie nya  
styckningsdetaljer av  
Nya Zeeländsk hjort
Den unika styckningen är framtagen av Richard Hofbauer på Menigo, som varit 
på Nya Zeeland och jobbat fram sortimentet med Mountain River. Styckningen  
är samma som det amerikanska sättet att stycka nötkött på och användnings-
områdena likaså. Blir lika gott på grillen, med nordiska tillbehör, i mustiga  
grytor eller med asiatiska smaker. 

Rump picana

Rump loin

Medallion

Baby topside

Petite tender

Bolar

Tri-tip

Tender strip flat

Tender strip round
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ESTILO CLASSICO 
per glas 

1 cl vodka
2 cl vit vermouth
1 cl citruslikör
5 cl vitt tort vin 
8 cl apelsinjuice
4 cl citronsoda/läsk

Frukt: jordgubbar, apelsin,  
lime/citron och citronmeliss

Att dela mat med vänner när man går ut och äter är idag en 
självklarhet och varför inte göra detsamma i drycken? 
Erbjud dina gäster en kanna med en ny upphottad Sangria och 
en charktallrik och dela.

Sangria Blanco de Valencia

ESTILO NUEVO 
per glas

2 cl vodka (hoppa över om du vill  
ha alkoholfri drink)
2 cl Monin Lemonad Mix
2 cl Monin syrup valfri smak  
(förslagsvis antingen Pink grapefuit, 
Cucumber eller Ananas)
5 cl apelsinjuice
6 cl Cava (alkoholfritt mousserande  
om du vill ha alkoholfri drink)

Frukt: jordgubbar, apelsin,  
lime/citron och citronmeliss



Dags att öppna 
uteserveringen

Ny säsong och ny meny, dags för grill och dags  
för kyckling. Från mitten av maj hittar du våra  

sommarnyheter i vår webshop på menigo.se

KYCKLING HEL 1,2–1,5 KG KRAV
Långsamväxande hög kvalitativ kyckling 

som dessutom är KRAV-märkt.  
Art nr: 408376

Volym: 5 kg
Varumärke: Brakes Select

KYCKLINGFILÉ 140–200 G KRAV
Långsamväxande hög kvalitativ kyck-
ling som dessutom är KRAV-märkt.
Art nr: 408372
Volym: 3 kg 
Varumärke: Brakes Select

KYCKLINGKLUBBA 220–280 G KRAV
Långsamväxande hög kvalitativ kyckling  
som dessutom är KRAV-märkt.  
Art nr: 408375
Volym: 3 kg 
Varumärke: Brakes Select

KYCKLINGLÅRFILÉ 100–140 G KRAV 
Långsamväxande hög kvalitativ kyckling 

som dessutom är KRAV-märkt.  
Art nr: 408373

Volym: 3 kg
Varumärke: Brakes Select
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CLASSIC BBQ SÅS
Används med fördel som glaze, dippsås 
eller till att ge maten en karakteristisk 
grillsmak.
Art nr: 900935
Volym: 1 L
Varumärke: Brakes

CLASSIC BBQ RUBS
Art nr: 900936
Volym: 760 g
Varumärke: Brakes

CLASSIC BBQ MARINAD
Art nr: 900937
Volym: 2,5 L
Varumärke: Brakes

BLACK SMOKE BBQ SÅS
Så mycket rök som lagen tillåter!
Art nr: 900938
Volym: 1 L
Varumärke: Brakes

BLACK SMOKE BBQ RUB
Art nr: 900939
Volym: 760 g
Varumärke: Brakes

BLACK SMOKE BBQ MARINAD
Art nr: 900940
Volym: 2,5 L
Varumärke: Brakes

BLACK GARLIC BBQ SÅS
Ta grillningen till nya höjder.
Art nr: 900941
Volym: 1 L
Varumärke: Brakes

BLACK GARLIC BBQ RUB
Art nr: 900942
Volym: 760 g
Varumärke: Brakes

BLACK GARLIC BBQ MARINAD
Art nr: 900943
Volym: 2,5 L
Varumärke: Brakes
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Nu drar vi 
SÖDERUT!
Ska du fira semester i de södra delarna av vårt avlånga land, 
kan du se fram emot mängder av härliga smakupplevelser. 
Sällan har det funnits så många spännande restauranger 
och kaféer i södra Sverige som nu.

oavsett om du vill unna dig en lyxig  
avsmakningsmeny eller vill ha en 
prisvärd lokal specialitet finns det  
en uppsjö av ställen att välja bland 
i sommar. Bara i Skåne finns 100 av 
landets 600 White Guide-krogar,  
och söderut från Växjö finns hela sju 

stjärnor från Guide Michelin utdelade. 
Men det är som sagt inte bara fin-
krogarna som bjuder våra smaksinnen 
på hisnande upptäcktsfärder, väldigt 
många små matkaféer och kvarters-
krogar är väl värda en liten omväg när 
aptiten gör sig påmind.

Vi har letat reda på åtta riktiga guldkorn 
som du verkligen inte vill missa när du 
styr kosan söderut i sommar. Allt från 
pulserande storstadsrestauranger till 
pittoreska landsbygdskrogar och idyl-
liska kaféer. Låt dig väl smaka! ✤

1. HÖRTE BRYGGA
När sommaren gjort sin efterlängtade entré öppnar ett 
brygghäng som är något utöver det vanliga. Med en lätt 
havsbris i ansiktet, en magisk utsikt och härligt närproducerad 
mat på tallriken, ja då vill man bara stanna tiden. Åtminstone 
tills man vill beställa lite till.

2. RESTAURANG STURE
Mitt i hjärtat av Malmö kan du njuta av äkta fransk gastronomi-
konst. Med Karim Khouani i köket har restaurang Sture sällat 
sig till skaran som en av stadens tre krogar med stjärna  
i Guide Michelin. För 950 kronor får du en avsmakningsmeny 
som tar dina smaklökar till himmelska höjder. 

3. DANIEL BERLIN KROG
En sådan här lista kan inte göras utan att man tar med Daniel 
Berlin Krog i Skåne Tranås. När du vill unna dig lite extra lyx 
och uppleva verkliga smaksensationer är ett besök här helt 
enkelt ett måste. Avsmakningsmenyer finns från 950–1650 kr 
och vi kan säga att det är värt varenda slant. Och en stjärna  
i Guide Michelin.

4. TALLDUNGEN GÅRDSHOTELL
Mellan Brösarps backar och Haväng ligger denna pärla som 
White Guide i år utsett till ”Årets värt en omväg”. När du vill 
äta en avsmakningsmeny utan att halva semesterkassan går 
åt, har du kommit helt rätt. Här serveras en spisarmeny med 
ett flertal olika rätter tillsammans med bröd från det egna 
mikrobageriet för runt 400 kr. 

5. LILLA NAPOLI
Förvänta dig inte vita dukar, levande ljus eller vackert utfor-
made menyer. Här läggs all energi och kärlek på att baka  
landets kanske bästa pizzor. I en gammal nedlagd bensin-
mack mitt på en refug har Besmir Balaj och Ville Ilola tagit 
Neapel till Falkenberg. Alla pizzor kostar 85 kr och serveras 
tors-sön från kl 15 tills de är slut.

6. RUSTHÅLLARGÅRDEN
Sätt dig på den stora takterrassen och njut av en svårslagen  
utsikt över Skälderviken. Detta klassiska värdshus har  
erbjudit mat och husrum till sina gäster ända sedan mitten  
av 1600-talet. Har du aldrig varit i Arild är det verkligen  
dags att uppleva denna idyll. Men bli inte förvånad om du  
vill åka hit igen. Och igen. Och igen.

7. SOLBACKENS WÅFFELBRUK
Om du råkar befinna dig i Båstad och blir akut sugen våfflor 
är räddningen nära. Solbackens Wåffelbruk serverar nämligen 
bara våfflor. Men inte vilka våfflor som helst. Med sitt hemliga 
recept har de fått folk från långväga håll att vallfärda hit för  
att njuta dessa frasiga läckerheter.

8. SKANÖRS FISKRÖGERI
Med havet och fiskehamnen runt knuten är det nära till de 
läckra råvarorna som kan få vem som helst fisk- och skaldjurs-
beroende. Slå dig ned på den härliga uteserveringen och  
låt dig njuta av allt från makrill och lax, till sill, musslor och 
nyfångade räkor.
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Hur gör man?
Ett enkelt tips när man grillar rotfrukter 
är att grilla dem i sitt skal. När de är  
färdiga kan man skära isär dem och 
gröpa ur dem med sked. Att glödbaka 
ger alltid bäst resultat. Se till att börja 
grilla på medelvärme, flytta sedan över 
grönsakerna till gallret på glödbädden. 

Undvik briketter då det innehåller 
bindemedel som kan ge oönskad smak 
åt din mat på grillen. Ren kol ger alltid 
bäst resultat.

Tips 1
Använd gärna blasten som  
sallad när ni köper ekologiskt. 

Tips 2
Pröva att marinera grönsakerna/ 
rotfrukterna efter att dom grillats  
men fortfarande är varma.

Tips 3
Grilla grönsaker i dag som du blandar  
i salladen i morgon. Glödbakade  
rödbetor blir fantastiska dag två.

2017 är sommaren då grönsakerna verkligen får ta plats  
på grillen. Och här går det verkligen att experimentera. 
Glöm gamla invanda råvaror och våga tänk nytt. Avocado, 
rotfrukter och olika sallatsorter. Våga vara lite crazy. 
Och glöm inte att visa grönsakerna samma respekt och 
omtanke som en finare köttbit.

VEGGIE
BOOSTA
grillen 

MASSER TIPSAR: 

URKÄRNAD GURKA
Mixa ner och använd som  
en vinaigrettebas.

SALLAT 
Gem, Roman t.ex.

VITKÅL/SPETSKÅL 
Prova att linda in i folie så att den 
grillas och ångas i sin egen vätska.

SVARTKÅL/GRÖNKÅL
Grilla och blanda ner i sallad.

SÖTLÖK
Ett lite mer ovanligt syskon  
i lökfamiljen. Grilla oskalad.

MASSERS  
5 bästa  
PÅ GRILLEN:
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De båda kocklandslagen är spännande arenor för  
att locka fler tjejer att satsa på en karriär som 
kockar. I dessa lag samlas unga, lovande kockar 
med framtidsdrömmar. De är exceptionellt duktiga 

för sin ålder, men fortfarande okända för gemene man. Det är 
här som förändringen kan ta fart, en förändring som förhopp-
ningsvis kan påverka hela restaurangbranschen.

Kan man säga att vi nu ser ett trendbrott i att fler tjejer vill 
tävla i matlagning?
– Det kan man absolut säga. Vid förra antagningen till JKL var 
2–3 % av de sökande tjejer, i år var det 8–10 %. Det är första 
gången vi ser en sådan markant ökning, nu får bara hoppas att 
det håller i sig, säger Peter Jelksäter.

Fler tjejer i
JUNIORKOCK-
LANDSLAGET
När alla ansökningarna till nya Juniorkocklandslaget hade 
kommit in till lagledare Peter Jelksäter, kunde han konstatera 
ett trendbrott. Av totalt 30 ansökningar var tio från tjejer. När det 
nya laget nyligen presenterats består det av 3 tjejer och 6 killar. 
Alla under 24 år. Är framtidens stjärnkockar? I så fall går  
utvecklingen, om än sakta, i varje fall åt rätt håll.

Vad beror detta på tror du?
– Jag tror att det beror på flera saker;

1. Dagens unga kocktjejer satsar mer på sin karriär och låter 
jobbet ta mer plats.

2. Idag finns det många kvinnliga förebilder i branschen. Tänker 
på Karin Fransson, Malin Söderström, Titti Qvarnström och 
Frida Ronge för att ta några exempel. Vad de har gemensamt 
är att de är kända för att vara riktigt duktiga kockar.

3. Till sist. I Juniorkocklandslaget gör vi ingen skillnad på kön 
eller etnisk härkomst. Här är det bara kunskap och vilja som 
räknas, avslutar Peter.

Annie Lundin, kock och lagledare
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Nästa sensation i detta landslag är att det för första gången är 
en tjej som innehar titeln lagkapten. Annie Lundin, 22 år och 
kock på TAK i Stockholm.

Hur ser du på utvecklingen inom restaurangbranschen?
– Jag tror att vi nu ser resultatet av de senaste tio årens ut-
veckling inom branschen. Jag tänker på Frida Bäcke som är 
konditor i Kocklandslaget. Hon är runt 30 år och tävlar  
i världseliten. Det är sånt som gör att fler tjejer vågar ta för  
sig, söka toppjobben och tävla på högsta nivån, säger Annie. 

– På TAK, där jag arbetar idag, är vi 14 kockar och drygt hälf-
ten är tjejer. Jag tycker att kockjobbet har förändrats till det 
bättre på många olika sätt de senaste tio åren och det har nog 
skett mycket på grund av alla de duktiga kvinnliga förebilder 
som finns idag, avslutar Annie.

Vad säger då de två nytillskotten Desirée Jaks och Josefin 
Brolund om att bli en del av Juniorkocklandslaget?
– Det här var mitt mål när jag gick ut skolan. Jag sökte förra 
gången men kom inte med. Istället fick jag chansen att tävla  
med Stockholm Culinary Team och tog ett OS-guld med dem. 
Det blev min biljett till JKL, säger Desirée och fortsätter:

– Det är viktigt med förebilder. Jag såg att det var två tjejer 
med i förra laget, det visar att det går. Idag vill vi tjejer bli kockar, 
inte jobba i kallskänken. Är du duktigt kock så finns det plats, 
och det finns många grymma tjejer som vill bli kockar.

Josefine Brolund kom tvåa i Årets Kockelev 2015 och den 
framgången fick henne att söka till JKL.
– Jag triggas av kombinationen matlagning och tävling. För 
mig har kockar som Ulrika Brydling, Carina Brydling och  
Malin Söderström betytt mycket, de har öppnat upp för oss 
yngre tjejer och påverkat miljön i köken i positiv riktning.

– Dessutom har vi Annie som lagkapten. Hon är den med 
mest tävlingsrutin och den som kan lagbygget. Det känns 
självklart att hon är lagkapten, avslutar Josefine. ✤
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Josefine Brolund 
Operakällaren

Andre Edlund
GRO

Olle Broström
Fotografiska

Jesper Jakobsson
Heaven 23

Rasmus Olander
Upper House

Desirée Jaks
Agrikultur

Victor Magdeburg
Högberga gård

Eskil Nyberg
Delikatessen

Fo
to

: M
ag

nu
s 

N
or

lé
n



16

   Cut to your needs 

FINEST 
10 MM MED SKAL
Art.nr. Menigo 407425

FINEST ROUND CUT 
8/12 MM MED SKAL
Art.nr. Menigo 407426

Farm Frites Norden AB  |  Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma, Sweden 
T +46 8 564  108 70  |  salesse@farmfrites.com  |  www.farmfrites.com

HOME-STYLE RUSTIK 
OREGELBUNDET SKUREN

Art.nr. Menigo 406509
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Thomas Sjögren, Årets kock 2015, kliver 
in som ny krögare för Skäret Krog.
Nya kreatören Thomas Sjögren kommer att sätta sin 
prägel på såväl menyn som restaurangen.

– Jag vill visa upp det bästa västkusten har att 
erbjuda. Menyn kommer att följa säsongen, dagens 
fångst kombinerat med nyskördade råvaror som alger 
och örter. Det ger nya, spännande smaker, säger  
Thomas Sjögren.

Förändringen kommer inte bara märkas på menyn, 
även inredning och servering får sig en make-over. 

PERNILLA – EN FÖREBILD
Karin Franssons Mentorpris gick i år till  
Pernilla Lundberg, souschef på klassiska Riche och 
Teatergrillen i Stockholm. Priset belönar mento-
rer och förebilder som lyfter och utvecklar kvinn-
liga kockar. 

Den namnkunniga juryn, med Karin Fransson från 
Hotell Borgholm i spetsen, motiverar årets pris-
tagare så här: ”Pernilla Lundberg är en inspirerande 
förebild med stor kunskap och erfarenhet i yrket. 
Som mentor delar hon med sig av sin kunskap till 
branschens unga och som förebild leder hon en hållbar 
väg till en karriär inom kockyrket.”

VEGETARISK FUNKTIONSMAT 
PÅ FRAMTIDENS LUNCHMENY
Framtidens lunch levereras av en robot, beställs via en app, 
är gjord på svenska råvaror, är lagad av en annan  
robot, har grönsaker som huvudingrediens, får dig att 
stressa ner och består av ekologiska produkter och  
laboratorieproducerat vegankött. Fazers lunchrapport 2017 
kartlägger framtidens lunch.

Lunchrapporten 2017 visar att den traditionella lunchen är 
under stor förändring. En ökad medvetenhet om hälsa och 
miljö tillsammans med nya lösningar från matbranschen 
ändrar konsumenternas lunchbeteenden och i framtiden 
kommer lunchen vara nyttigare, grönare och mer flexibel.

– Som Sveriges ledande måltidstjänstföretag med 85 000 
serverade måltider per dag ser vi det som en självklarhet 
att ligga i framkant och driva lunchbranschen framåt. Vi 
har ett ansvar att utveckla branschen och Lunchrapporten 
hjälper oss förstå hur vi på bästa sätt ska tillgodose de  
behov som våra framtida lunchgäster kommer ha, säger 
Joakim Nilsson, vd för Fazer Food Services Sverige.

Ta del av Lunchrapporten 2017 i sin helhet:  
www.fazerfoodservices.se eller www.fazer.se  eller se  
filmen på YouTube: www.youtube.com/thefazergroup  

ÅRETS KANDIDATER KLARA TILL  
BOCUSE D’OR SVERIGE 2017
Den 14 september avgörs Bocuse d’Or Sverige 2017 och vem 
som ska representera Sverige i Bocuse d'Or Europe 2018, 
Kock-EM. Intresset bland svenska kockar har visat sig vara 
större än någonsin och nu har åtta välrenommerade  
kandidater valts ut av en jury.

Kandidaterna i Bocuse d'Or Sverige 2017:
✤  Sebastian Gibrand, Gibrands Gastronomi

✤  Jonas Dahlbom, Kulinarisk ledare Gröna Lund

✤  Christofer Bengtsson, Grand Cafe i Oslo.

✤  Thomas Sjögren, Driver Skärets Krog och Café på Smögen 
under sommar halvåret, övrig tid frilansande kock.

✤  Andreas Edlund, Jobbar åt Pontus Group

✤  Pi Le, Souschef Ulriksdals Wärdshus

✤  Jonas Lagerström, Jonas Lagerström Gastronomi

✤  Edin Dzemat, Brasserie by EDz

Foto: Viktor Fremling
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Sedan 2012 har Menigo delat ut Nyska-
parstipendiet för att belöna nyskapande 
svenska matproducenter. För första 
gången delas Nyskaparstipendiet i år 
ut i Kungsträdgården som en del i pro-
grammet på matfestivalen Smaka på 
Stockholm. 

”I år är startfältet oerhört starkt 
och vi har hittat åtta av Sveriges mest 
nyskapande mathjältar, eldsjälar som 
vågar vara innovativa och prova nya 
vägar i verksamheten, säger Thomas 
Palmqvist, affärsområdeschef färskva-
ror på Menigo. Det är dessa människor 
och företag som bidrar till att utveckla 
innovativ svensk matproduktion och 
svensk gastronomi.”

För att kvalificera sig till finalen måste 
de nominerade ha utvecklat en ny pro-
dukt, hittat ett nytt användningsom-
råde för en råvara eller tillämpat en ny 
teknik eller process samt inkludera ett 
hållbarhetstänk kring produkten eller 
produktionen. 

Juryn som beslutar vem den slutliga 
vinnaren och Sveriges mest nyskapande 
matproducent är, består av Alexander 
Sjögren, Jimmi Eriksson, Jonas Lund-
gren, Hanna Halpern, Susanne Liljen-
berg och Thomas Palmqvist. Vinnaren av 
Nyskaparstipendiet får en valfri inspira-
tionsresa till ett värde av 25 000 kronor.

8 nyskapande 
matproducenter 
klara för final i 

NYSKAPARSTIPENDIET 
2017

Jakten på Sveriges mest nyskapande matproducent går  
vidare och nu är det klart vilka de åtta slutfinalisterna är.  

Vinnaren koras den 1 juni på matfestivalen Sm aka på 
 Stockholm i Kungsträdgården. Förutom folkets jubel får 

 vinnaren ta emot stipendiet på 25 000 kronor på Stora Scenen. 

KONTAKTPERSON
Per Pettersson, pressansvarig, Menigo
08-722 11 01/per.pettersson@menigo.se

2016 tilldelades Nyskaparstipendiet till 
det skånska företaget Hällestadsvamp, 
som odlar svampsorter som annars mest 
hörts om i andra delar av världen. Cham-
pinjon kompletteras med pioppino, shi-
meji och kejsarhatt.

Tidigare års vinnare är, förutom Hälle-
stadsvamp: Catxalot, Malmö Vinäger-
fabrik, Ängsholmens gårdsmejeri och 
Warbro kvarn.

FAKTA



FINALISTERNA 2017
1. Trädgårdshonung – Rimbo, Norrtälje 

2. Jannelunds Gård – Mullhyttan, Örebro

3.  Nordisk Matutveckling/Onsberga 
Gård – Tystberga, Nyköping

4. Pesula Lantbruk – Kukkola, Haparanda

5. Ättika Fruktförädling – Flinkesta, Flen

6. Surtantens - Malmö

7. Gårdsfisk – Tollarp, Skåne

8. By Ranch – Tystberga, Nyköping
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KÄNNER DU  
ISABELL SEGER?
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Hur man kniper trettio matpoäng i White guide? Ibland handlar 
det om att ha stort självförtroende och litet ego. Isabell Seger  
i ett nötskal.

"Ibland blir det mindre originella godare, då ska man hålla 
det så", säger hon bestämt, och fortsätter: "Det är mitt kall i livet 
att laga god mat till människor, jag kommer alltid att göra det." 

Att Isabell skulle ha egen krog har hon vetat sen hon började 
som kock. Under sina sex år på Gastro i Helsingborg impone-
rades hon av de coola killarna i luckan – så bra tänkte hon bli! 
Efter ett år i Norge, där kärleken till fisk växte, kom hon hem 
och startade Fridas med kompanjonen Anders Bergendorf 
som finansierade. Men hur kommer det sig att stället fick heta 
Fridas och inte Isabells?

"Stället hette Idas i många år innan jag tog över. Vi hade ett 
sådant jäkla sjå att hitta ett nytt namn, till slut la vi bara till ett 
par bokstäver, haha!"

Förutom namnet blev Isabells krog så nära ett självporträtt 
man kunde komma, ett intryck som förstärktes av alla foton på 
väggarna: Isabell i kockrock kutar runt i skogar och på åkrar. 
Idag tror många gäster att det är Isabell som är Frida. Ja, det 
har gått så långt att hon lystrar till namnet om någon ropar det. 

Det riktiga lyftet i köket kom med signaturrätten. 
"Det började med att jag fick en pastamaskin. Sen samlade jag 
allt jag älskar i en rätt. Färsk tagliatelle med havskräfta och 
tryffel. Smör förstås, enkla men magiska smaker."

Det som fulländar pastan är en rejäl skvätt pressad citron, 
vars pigga syra bryter av allt det mäktiga. Finns det nackdelar 
med att ha en signaturrätt?

"Ja, man får äta den väldigt mycket själv. Trettio gånger om 
dagen, varje dag i veckan i tre år."

Vid det här laget har Isabell utvecklats som matlagare och nu 

Många fantastiska kockar flyger under radarn för att de inte syns 
i media. De har helt enkelt så fullt upp att sköta sina krogar att de 
inte hinner putsa på sitt varumärke. Men vi tycker att det är hög 

tid att fler får lära känna Isabell Seger.

är det dags att måla ett nytt självporträtt. Fridas har stängts 
för att återuppstå i ny och mer avslappnad skepnad efter som-
maren. Isabell blir så ivrig att orden snubblar på varandra;

"Jag vill få in kakel i inredningen och glasen ska hänga vid 
borden. Köket kommer att bli öppet med plats för stammisar 
vid baren. Nu flörtar jag med bostadsrättsföreningen för att få 
en inglasad balkong."

Och maten?
"Åh, jag ska jobba mycket med bönderna i närheten och det 

blir mer fokus på råvarorna. Det blir lite grillat i Green Egg, 
lite vegetariskt."

Det är alltså dags att skapa nya signaturrätter. De gamla, 
med tryffelpastan i spetsen, får migrera till Fridas andrakrog 
Bonasera. En italiensk krog med sjuttiofem platser som kom 
till genom ett spontant infall.

"Jag och Anders var sugna på en bit ost en söndag när allt 
annat var stängt. Vi hamnade på en fin kvarterskrog med totalt 
kaos. Anders säger plötsligt att den här krogen vill jag ha och 
plötsligt hade han köpt den. Sa jag att vi druckit lite vin?"

Förutom den vanliga menyn bakas det pizza på Bonasera. 
Tack vare Isabells förmåga att bygga smaker och samma råvaru-
tänk som på Fridas är pizzorna något utöver det vanliga. Vad 
sägs om en pizza med carpaccio, tryffelmajonnäs, pinjenötter 
och parmesan? Eller en bianca-pizza med burrata, champinjo-
ner, persilja och vitlök? Inte konstigt att det säljs hundratjugo 
om dagen på helgerna …

Om Isabell har fler planer för framtiden?  Självklart!
"Jag vill ta motorcykelkörkort. Det är fartvinden jag är  

ute efter."
Vem är förvånad?

Text: Lisa Förare Winbladh  Foto: Linus Meyer



22

FLER KOR I LÖSDRIFT
Som mjölkbonde kan man antingen ha sina kor uppbundna i 
stallarna, med regelbunden rastning, eller i lösdrift. Lösdrift kräver 
mer golvyta per ko och mer avancerad mjölkningsutrustning, 
men ger tydliga vinster för djurens hälsa. Idag går 84 % av  
korna på Skånemejeriers gårdar i lösdrift, att jämföra med  
riksgenomsnittet 58 %. 

MILDARE KLIMAT – MER GRÖNBETE
Det milda klimatet i södra Sverige gör att bönderna kan ha sina 
kor på bete längre än i resten av landet, ofta mer än fyra månader. 
Korna strövar gärna runt flera kilometer om dagen för att upp-
täcka sina betesmarker och på köpet får de bättre rörlighet i ben 
och leder, starkare muskulatur och en minskad stressnivå. 

BARA GMO-FRITT FODER
På sommaren betar korna färskt gräs och vallväxter och på vintern 
får de naturligt konserverade vallväxter. För att säkerställa att 
korna får all näring de behöver får de även kraftfoder. Det finns 
idag ingen lag mot GMO (genetiskt modifierade grödor) i kornas 
foder, men på Skånemejerier har vi beslutat att enbart använda 
GMO-fritt foder. 

OBEROENDE KVALITETSKONTROLLER 
Vi har vi valt att kvalitetssäkra våra leverantörer med hjälp av en 
tredje part och är det största mejeriet i Sverige med tredjeparts- 
certifierade gårdar. Lösningen innebär att externa, särskilt utbildade 
och godkända revisorer kommer ut till gårdarna och kontrollerar 
kornas hälsa, mjölkens kvalitet och gårdens arbetsmiljö.

För att få fram mjölk av högsta kvalitet behövs egentligen bara en sak:  
friska, välmående kor. Vår mjölk kommer från drygt 400 gårdar  

i Skåne och södra Sverige som varje dag, året om, arbetar med  
att sätta kornas hälsa i fokus. Låt oss berätta lite om hur det går till. 

MÅR KORNA BRA  
BLIR MJÖLKEN BRA 

Läs gärna mer på www.kohalsa.se 



Varje dag slängs mängder av mat från restauranger, caféer, hotell och matsalar. 
Mat som är felfri, men helt enkelt blivit över. Det tyckte Tuure Parkkinen var 
väldigt synd och kom på den smått briljanta idén, ResQ Club. 

ResQ Club är en app där 
människor kan köpa osåld 
mat som blivit över från  
exempelvis restauranger 

och caféer när arbetsdagen närmar  
sig sitt slut. Maten blir ungefär 50%  
billigare för konsumenterna jämfört 
med ordinarie pris, samtidigt som  
restaurangerna får betalt för någonting 
som de annars med stor sannolikhet 
skulle slänga. Att dessutom miljön mår 
betydligt bättre av minskat matsvinn 
gör det hela kort och gott till en win-
win-win-situation.

Tjänsten lanserades först i Finland 
men sedan 2016 finns ResQ Club även  
i Sverige. Vi fick en pratstund med  
Mikael Melin som är Country manager 
och han ser hur intresset för tjänsten 
ökar dramatiskt. 

Som Menigo Partner betalar 
du bara 20% i provision,  
i stället för 25%
Läs mer på menigo.se

– På ganska kort tid har vi vuxit från  
30 till mer än 500 ställen som använder 
tjänsten, Till en början lanserade vi  
i Stockholm, Göteborg och Malmö, men 
ganska snart ökade vi på med ytterligare 
åtta orter från Lund i söder till Sollefteå  
i norr, säger Mikael.

Och framtidsplanen är tydlig: fler 
städer ska anslutas och målet är att  
1 miljon rätter ska säljas via appen i år. 
Det ger ett minskat matsvinn med  
500 ton och ett minskat koldioxid-
utsläpp med 750 ton.

– Matsvinn är verkligen inte bara ett 
problem i storstäderna. Vårt mål är dels 
att öka kännedomen ytterligare där vi 
finns och dels att inom kort expandera 
till ett tiotal nya orter, fortsätter Mikael. 

Att som restaurang ansluta sig till 
tjänsten, som vunnit priset ”Best mobile 

RÄDDAR MATEN 
FRÅN SOPHINKEN

service with  
best global  
potential”, är väldigt  
enkelt. Det tar bara någon minut och 
det kostar ingenting att vara med.

– Nej, och vi har varken anslutnings-
avgifter eller bindningstider. Det här 
är helt enkelt en klubb för människor 
som vill vara med och förbättra världen 
genom att minska matsvinnet, avslutar 
Mikael. ✤
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Hans Naess, tillsammans med Mathias 
Dahlgren grundare av forumet, sum-
merar;

– Det har varit ett större allvar i år.  
Ett nytt djup i samtalen. Utan att för 
den skull varit dystert. Det har varit en 
seriös stämning, där alla tagit gastrono-
min på allvar, berättar Hans Naess. Nu 
är det dags för summering av samtalen, 
att få ner alla anteckningar från stora 
blädderblock till dokument att arbeta 
vidare med. Det ska bli spännande att  
se var det leder avslutar Hans Naess.

På onsdagskvällen premiärvisades  
”Den sista skörden”* en dokumentärfilm 

Innovation och  
hållbarhet = sant
Vad händer när man samlar 150 producenter, leverantörer,  
tjänstemän och kockar under två hela dagar i April? Det blir  
ett Gastronomiskt forum om framtida hållbarhet. Samtidigt  
genomfördes riksfinalen av tävlingen Matverk 2017.

om konsekvenserna av konventionellt 
jordbruk av Tina-Marie Qwiberg i sam-
arbete med SVT. ”En riktig käftsmäll” 
enligt Qwiberg. Men en viktig sådan.

– Filmen Tina-Marie Qwiberg pro-
ducerat målar upp en mörk bild av vad 
som händer i det storskaliga jordbruket. 
Och där har vi som konsumenter en stor 
möjlighet att påverka med våra egna 
val i butik, och när vi handlar råvaror 
till krogen, säger Christoffer Carlsmose 
CS-ansvarig på Menigo och fortsätter; 
Vi som grossist har också ett ansvar. 
Genom att i olika forum och samtal  
vara med och påverka de stora  

producenterna att utveckla sina jord-
bruksmetoder kan vi bidra till en mer 
hållbar livsmedelsbransch. ✤

* Du hittar filmen ”Den sista skörden” 
på SVT play.

Gastronomiskt forum arrangeras av 
föreningen Gastronomiska samtal med 
syftet att skapa en självklar och ton-
givande arena för kunskapsutbyte och 
samarbeten kring svensk gastronomi. 
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Första pris i riksfinalen av Matverk 2017 
har tilldelats Slaktarens hemlighet från 
Ångermanland, med motiveringen: ”En 
nära nog komplett produkt. Väl förpackad 
och present erad med en bra historia. Välkänd 
men ändå helt ny. Hantverk i toppklass”. 

Slaktarens hemlighet är skapad av 
Janne Johansson, Peter Eriksson, 
 Linnéa Liljedahl och Måns Johansson. 
Förpackningen fick också ett heders-
diplom av Matverks marknadsjury.

– Det känns fantastiskt, säger Janne 
Johansson, att grisar är de som står 
för råvaran i produkten. Slaktarens 
hemlighet är en styckningsdetalj på 
halsen av grisen som i Spanien kallas 
Secreto. Detaljen har rökts och saltats 
för att få sin fina smak. 

– Secreton är fantastisk fin, en hög-
kvalitativ produkt av friska svenska 
grisar, säger Markus Femling, ansvarig 
för småskaliga svenska producenter på 
Menigo. Secreton är en styckningsdetalj 
som vanligtvis hamnar i korvtillverkning, 
här har man tagit tillvara på den på ett 
ypperligt sätt, fortsätter Markus. ✤

Andrapris: Ärtburgare, Västmanland

Tredjepris: Siws   krämiga Foie de 
poulet, Gästrikland

Juryns hederpris för ”Årets snackis”:  
Pommes de Fleur, Närke

Juryns hedespris för  
”potentiell stor säljare”:      
Sörmländsk Tempeh, Sörmland.

Juryns hederspris för ”Rätt i tiden”: 
Ärtburgare, Västmanland

Läs mer på  
gastronomiskasamtal.se

FLER PRISTAGARE:

Foto: Anna Lewin
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– EN UPPLEVELSE  
UTÖVER MAT OCH DRYCK
I början av januari – efter mer än ett års förseningar  
– öppnade restaurang Enigma i Barcelona. Bröderna 
Adria har gjort sig kända med sin tidigare skapelse  
elBulli, enormt mytomspunnen och på sin tid ansedd 
som den svåraste restaurangen i världen att få bord på. 
2011 stängde elBulli och sex år senare är det dags för 
nästa steg.

På alla sätt är Enigma en överdådig upplevelse.  
24 gäster per kväll betjänas av nästan 30 kockar,  

bartenders, servitörer och sommelierer. I ett ombyggt 
garage på 700 kvadratmeter förflyttas gästerna runt 
om i sju olika rum och serveras 45 olika rätter, en del  
så små som ett frystorkat smultron, en del större som  
en skiva foi gras. Det är en fantastisk matupplevelse, 
men minst lika stor upplevelse är den service som  
personalen ger. 

Här är några exempel på hur de arbetar med värd-
skapet på Enigma.

Servera en foodie 45 rätter och garanterat kommer 
batteriet i mobiltelefonen att ta slut. En bra normal 
restaurang erbjuder laddning i receptionen. En  
exceptionell restaurang erbjuder en ”power pack”,  
dvs ett portabelt batteri som laddar mobilen medan 
gästen fortsätter fotografera maten. 

Enigma
Fo

to
: E
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Efter att man lämnat ytter-
kläderna får man ta plats  
i ”Ryokan” rummet, som  
anspelar på ett japanskt 
gästhus. Här lämnas ytter-
världen utanför och upp-
levelsen startar med att en 
värdinna serverar en kopp  
hibiskus-te. Hon knäböjer  
och bugar ned till marken 
framför varje gäst.

Österländskt stekbord möter spanska råvaror  
vid Teppanyaki rummet. Kockarna välkomnar 
gästerna ledigt med exakt koll på vem de pratar 
med. De berättar hur de besökt Sverige, vilka  
restauranger de ätit på där och frågar artigt om 
varje gästs jobb. De är intresserade, och vana  
att Googla.

Kvällen innehåller också överraskningar. När man är klar med  
desserterna leds man in bakom kulisserna, genom köket och via  
lagerrum och kylar till ett ”hemligt” rum. Här har deras tidigare,  
sedan flera år nedlagda bar ”41°” återskapats, och här avslutas  
kvällen med en outsinlig kaskad med små desserter. 

Sista intrycket är det som präglar 
hela upplevelsen. Stor omsorg läggs 
på att ta farväl. Små gåvor väntar  
i form av bland annat en tryckt 
meny, kockar som kommer förbi 
garderoben och tackar för besöket, 
och till slut en värdinna som springer 
ut på gatan i höga klackar och tvingar 
en taxi att stanna. 



TACK  
FÖR I ÅR

Vintern 2017 läggs nu till handlingarna.  
Ett stort tack för den här säsongen vill vi på Menigo rikta  

till alla härliga krogar i Sveriges fantastiska fjällvärld.  
Vi är så stolta över att få hänga med er. 

B
SVERIGE

PORTO BETALT

Returadress: 
Menigo 
Box 10013  
121 77 Johanneshov


