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”Vi tror på en godare värld” Kål - trenden som växer
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En godare värld

Paul Svenssons gröna mat

Everfresh Foodservice

Kål - trenden som växer

Professorn som använder mat

som medicin

Join the revolution

Världens mest exporterade frukt

Visionären som förändrade

dansk matkultur

Lill Spenninge skapar måltidsglädje

Den entusiastiska säljorganisationen
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” Sedan 1995 har vi haft som mål att ifrågasätta och 

förändra värdekedjan för att förenkla hanteringen och 

stärka våra kunders konkurrenskraft. Det har vi lyckats 

med. Nu tar vi nästa steg med ett ännu större grepp. 

Vi ska inspirera människor till att äta mer grönt för att på 

så sätt bidra till att förbättra folkhälsan.” 

 

- Niels Klem Thomsen, vd Everfresh
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V   i ser det som vår främsta uppgift att revolutionera 
matsverige. Ända sedan starten är det något vi 

hängivet engagerat oss i. Vi har hela tiden ifrågasatt 
gamla metoder för att istället hitta nya vägar. Bättre 

vägar. Vi har klippt mellanleden, förändrat värdekedjan och skapat 
nya koncept. Resultatet är större värde för konsumenter och matlagare 
- med större och enklare tillgänglighet till nyttiga och smakrika 
produkter. Genom att inspirera och göra det enklare att laga, servera 
och äta hälsosam mat, kan vi också bidra till att förbättra folkhälsan, 
och på så sätt skapa ett hälsosammare Sverige. 

Nya matvanor kan öka
restaurangernas lönsamhet
Hälsofördelarna med frukt och grönsaker är en aspekt. Den andra 
är råvarornas naturligt goda smak och de matlagningsmöjligheter 
det innebär. Det ser vi inte minst på dagens trender. Medan den ena 
trenden handlar om bekvämlighet, med ett ökande utbud av färdiga 
rätter, så handlar den andra om raka motsatsen. Om naturliga och 
ekologiska livsmedel. Debatten har kommit att handla om e-ämnen och 
industriellt producerad mat, men också om en ohållbar köttkonsumtion. 
Att äta mer vegetarisk mat har blivit en fråga som idag också handlar 
om klimatpåverkan. Om att göra skillnad för en bättre värld.

Att efterfrågan på hälsosam mat ökar är goda nyheter. Inte minst 
för landets restauranger som har allt att vinna på att servera f ler 
vegetariska rätter - både vad det gäller lönsamhet, matsvinn och tid 
i köket. Utveckla ditt sätt att komponera vegetariska rätter, och lyft 
grönsakerna, baljväxterna och rotfrukterna till huvudkomponenter på 
tallriken. Vi ger dig tips och inspiration för att lyckas.
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VI TROR PÅ EN 

VÄRLD
godare
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Därför ska du äta din kål!
Kålväxter är supermat i alla bemärkelser. 
Väldigt underskattade men faktiskt bland det 
bästa vi har. Alla kålväxter innehåller massor 
med antioxidanter, vitaminer och mineraler. 
Kål är bra för immunförsvaret, kan vara bak-
teriedödande och innehåller t ex pektin som 
påstås vara blodsockersänkande. 
Du äter väl din kål?

Onödigt vetande!
Kål förekom som föda under stenåldern och od-
lades av kelterna i förromersk tid. Just romarna 
kände väl till både blomkål och vitkål. 
Under medeltiden spelade kålen en 
ännu större roll och sågs som en viktig 
föda. Då skedde framförallt odling 
av grönkål, vitkål, rödkål samt kålrot 
i särskilda kålgårdar. Just blomkålen 
blev vanlig under 1700-talet medan 
brysselkålen fick vänta längre, det var först på 
1800-talet som den kom till Sverige.

4. Kålrabbi
Brassica oleracea var. gongylodes
Är vanligen ljusgrön eller purpurfärgad. Det vita fruktköttet är knaprigt, 
saftigt och har en mild smak. Den är god i alla former: rå, kokt och stekt. 
Tips: Laga din godaste potatissallad med lättkokt, tärnad kålrabbi istället 
för potatis.

KÅL
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trenden 
som växer

Kål har troligtvis odlats i Sverige sedan vikingatiden. Med sina 35 arter och en massa underarter 
och varieteter går det att göra mycket gott med hela kålsläktet. Vad sägs om kålpudding, grön-
kålschips och coleslaw? Eller varför inte en het wok med vitkål eller en mustig gryta. Kål är både 
billigt, nyttigt och fantastiskt gott. Här har vi samlat en guide så att du kan lära känna dina 
kålsorter lite bättre.

2. Svartkål
Brassica oleracea Acephala-gruppen
En korsning mellan savoykål och grönkål. I Sverige kallas svartkålen även 
för palmkål då växtsättet påminner om palmens. Med sin milda,
angenäma smak passar den bra i soppor, grytor och wok. Gifter sig väl 
med bland annat vitlök, getost och citron.

1. Grönkål
Brassica oleracea var. sabellica
Är en kålsort med gröna krusiga blad. Grönkålen har fått stor betydelse 
inom raw-foodrörelsen, kanske inte så konstigt eftersom det är en riktig 
superråvara. Tips: Mixa ner i goda, nyttiga juicer och smoothies. Eller gör 
krispiga grönkålschips till fredagsmyset.

5. Kålrot
Brassica napus, Napobrassica-gruppen
Kålroten har en stark, lite pepprig sötma. Ju äldre kålroten är, desto 
intensivare smak. Riv gärna den råa kålroten grovt eller fint och blanda 
med andra rotfrukter. Ringla en god vinägrett över. Tips: En kokt och 
griljerad kålrot kan komplettera eller ersätta julskinkan.

3. Flower sprouts
Brassica oleracea
Har färgsprakande lila och mörkgröna blad formade som små blomliknan-
de huvuden. Smaken är söt och nötaktig. Det som gör Flower sprouts så 
unik är inte bara det förföriska utseendet och den goda smaken utan även 
användningsområdena. De små huvudena är lätta att skölja och sedan 
snabbt förvälla, steka eller rosta. Smakar fantastiskt med blandade färska 
örter, vitlök och pinjenötter.

6. Blomkål
Brassica oleracea Botrytis-gruppen
Måste inte nödvändigtvis vara vit. Den finns ursprungligen i flera färger 
- ljusgrön, svart och lila. Blomkål ’Di Sicilia Violetto’ är en siciliansk sort 
med mild och söt smak. Med sin naturligt lila färg och krispiga konsis-
tens är den fin och god att använda rå i sallad. Glöm inte bort stammen 
som också är god att äta, likaså blasten.

7. Spetskål Brassica oleracea Conica-gruppen 

8. Vitkål Brassica oleracea Alba-gruppen

9. Minivitkål Brassica oleracea Alba-gruppen

10. Lila blomkål Brassica oleracea Botrytis-gruppen

11. Gul blomkål Brassica oleracea Botrytis-gruppen

12. Grön blomkål Brassica oleracea Botrytis-gruppen

13. Sparris broccoli Brassica oleracea var villosa

14. Romanesco Brassica oleracea var. botrytis cv. Romanesco

15. Rödkål Brassica oleracea capitata f. rubra

16. Brysselkål Brassica oleracea Conica-gruppen
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Alla kålsorter passar bra till sal-
ladsbuffé, råa strimlade och med en 
skvätt vinägrett. Testa gärna Chef ’s 

Cut egen vinägrett som finns i 
smakerna linfrö, senap, hallon och 
balsamico. Gjorda på rapsolja från 

Österlen.

TIPS
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V I S I O N Ä R E N  S O M  F Ö R Ä N D R A D E  D A N S K  M A T K U LT U R

VISIONÄREN 
SOM FÖRÄNDRADE  DANSK

matkultur
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CLAUS MEYER

Claus Meyer är 52 år gammal och född i 
Nyköping Falster i Danmark. Han är gift och 
har tre döttrar. Meyer Group sysselsätter idag 
fler än 800 människor och omsatte 2013 ca en 
halv miljard danska kronor. Verksamheterna 
verkar över alla nivåer i värdekedjan från jord 
till bord. Meyer verkar huvudsakligen inom 
restaurangbranschen, catering, fruktodling, 
förädling, handel, forskning, teambuilding samt 
utbildning och rådgivning. Genom åren har 
Claus Meyer publicerat 28 böcker och haft en 
lång rad egna tv-program. 2015 förvärvade han 
tillsammans med komikern Mick Øgendahl, ex-
landslagsspelaren Claus Jensen och årtusendets 
fotbollsspelare i Ghana, Biri Biri, aktiemajoritet i 
fotbollsklubben Nykøbing FC i div 2, vars mål är 
att spela i högsta ligan senast 2020.

ötterna till Claus Meyers affärsfilosofi 
går tillbaka 30 år i tiden. För en hel 
generation som växte upp i 1960-talets 

Danmark, var maten av liten betydelse. Det var 
en mörk tid där landet helt saknade passionen i 
köket och smaken på tallriken. Claus Meyer själv 
led av kraftig övervikt i tonåren då hälsosamma 
alternativ saknades. Mat sågs snarare som ett 
nödvändigt ont än som njutning och gemenskap. 
Och runt om i landet serverades konserverat 
kött, vitt bröd och frusna grönsaker. Att tillaga 
och äta maten skulle gå fort. Helst på under 30 
minuter. 

- Det fantastiska är att du faktiskt kan göra 
utmärkt mat av genomsnittliga råvaror. Men 
upplevelsen blir endast minnesvärd ifall du vet 
var råvarorna kommer ifrån och om de håller en 
viss kvalitet. 

Visionen föddes i ett fransk bageri
Först när Claus Meyer reste till Gascogne i 
Frankrike för att arbeta som au pair  1983, 
upptäckte han en annan sida av matlagning. 
Meyer arbetade då för den franske bagaren Guy 
Sverzut, en skicklig kock som drev ett excep-
tionellt bageri. Guy lärde den unge dansken att 
laga klassiska rätter såsom confiterad anka och 
beef bourguignon. Det blev en vändpunkt i Claus 
liv som där och då blev hänförd av matglädjen. 
En vision föddes. Och fast besluten att förändra 
den danska matkulturen återvände Claus till sitt 
hemland.

- Jag förstod att mitt land var sjukt. Människor 
varken skrattade eller åt tillsammans. Det tände 
en gnista i mig. Att försöka förbättra den danska 
matkulturen blev ett kall.

En passion och ett matimperium
Sedan upptäckten 1983 har Claus Meyer byggt 
upp ett affärsimperium. Han driver flera restau-
ranger, både nationellt och internationellt. Han 
äger och driver cateringverksamheter, sex bage-
rier, två deli och bistro. Han anordnar matkurser, 

driver matskola och har haft egna tv-program samt 
skrivit så många som 28 böcker. Utöver det har den 
gastronomiske entreprenören startat flera andra 
verksamheter såsom kaffeimport och rostning, 
charkuteri och bryggeri. Allt med syfte att förbättra 
den danska matkulturen och landets kulinariska 
rykte runt om i världen. 

Grundade Michelinrestaurangen 
Noma
Bildandet av Noma i Köpenhamn, arbetet med att 
formulera sitt manifest för det nordiska köket samt 
idén om att samla alla relevanta aktörer i Norden 
för att förverkliga visionen var kanske det allra 
viktigaste som Claus Meyer gjorde för att hans upp-
drag skulle fortsätta drivas framåt. Genom Noma 
fick det nordiska köket en stadig plats på världskar-
tan. Noma, som Meyer startade tillsammans med 
den då okände kocken René Redzepi, har förtjänat 
två Michelin-stjärnor och korats till världens bästa 
restaurang genom San Pellegrino Awards vid fyra 
tillfällen. 

Alla man pratar med menar att du redan lyckats med 
ditt uppdrag. Hur motiverar du dig att fortsätta?
- Vi befinner oss alla på en resa där vi måste testa 
våra vingar och försöka bli den bästa versionen av 
oss själva. Jag hoppas att jag ännu inte nått min 
topp, för jag känner att jag har stor potential att 
förbättra livet och skapa hopp om en bättre framtid 
för tiotusentals människor. 

Och visst flyger den danske matvisionären vidare. 
Snart öppnar Claus Meyer en nordisk restaurang 
och saluhall på en av de viktigaste adresserna 
i självaste New York. Genom sin egna stiftelse 
Melting Pot är han dessutom på väg att etablera ett 
kulinariskt community center och matskola, restau-
rang och bageri i den fattiga stadsdelen Brownsville 
i östra New York. Ett spännande uppdrag med flera 
utmaningar.

- Det är den svåraste uppgiften jag någonsin tagit 
mig an. 

”Jag förstod
att mitt land
var sjukt”
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Claus Meyer är en erkänd professionell matlagare, uppskattad mataktivist och gastronomisk entreprenör med 
en vision att förbättra det nordiska köket. I 30 år har han genom forskning, rådgivning och sitt entreprenör-
skap arbetat för att bekämpa eländigheten och främja möjligheterna och kvaliteten i dansk matkultur.
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PAUL
SVENSSONS

GRÖNA MAT

PAUL SVENSSON

Paul Svensson är född 1974 i Helsingborg. 
Han är en svensk tv-kock, matkreatör och 
kokboksförfattare. Paul har arbetat på olika 
krogar i Sverige, bland annat som kreativ ledare 
för krogarna Bon Lloc och F12 i Stockholm. På 
meritlistan har han en femteplats i Bocuse d’Or 
(världsmästerskapet för professionella kockar) i 
Lyon 2003, där han representerade Sverige.

Varmt om hjärtat ligger hans ämnen matfilosofi 
och trender, helhetsupplevelser och mat för 
alla sinnen, som han utbildar och föreläser om. 
Utöver detta är Paul även engagerad i projekt för 
bättre skolmat.

Född till murare. Men växte upp och blev kock. Paul Svensson är inte bara ett 
välkänt ansikte i tv-rutan, han är också en av Sveriges främsta stjärnkockar och 

en pionjär inom grön och hållbar matlagning.

auls matfilosofi är tydlig. Det handlar om hållbarhet. För miljön 
och för vår hälsa. På sin restaurang lever han ut sin filosofi till fullo. 

I Fotografiskas restaurang ligger fokus på det gröna, ekologiska och 
närproducerade. Skapandet av maträtterna sker alltid med grönsaken i 
centrum. Menyn som erbjuds är levande, alltid skiftande och styrd av 
vilka råvaror som är bäst för dagen. Målsättningen är att kunna hålla en 
ekologisk profil till 95 procent. Matinspiratören är knuten till Fotogra-
fiska museet i Stockholm som matkreatör och konceptutvecklare. Paul 
har tidigare arbetat som kreativ ledare för krogarna Bon Lloc och F12 
i Stockholm. På meritlistan har han även en femteplats i Bocuse d’Or 
(världsmästerskapet för professionella kockar) i Lyon 2003, där han 
representerade Sverige.

”Vem har bestämt att ett blomkålshuvud inte är 
lika fint som en ryggbiff?”
Paul tar maträtter till en helt ny nivå när han omvandlar begreppet till 
en meny med växträtter. Hela konceptet genomsyras av hållbar och grön 
matlagning. Den dagskomponerade menyn består av säsongsbaserade 
växträtter. Till dessa väljer gästerna, om de vill, extra tillbehör som kött 
eller fisk.

-Vi vill höja statusen på grönsaksupplevelsen. Det gör vi genom att 
bygga upp smakerna i form av en växträtt som smakar fantastiskt för sig. 
Sedan kan man beställa till en saltad och pepprad bisonoxe som är stekt, 
brässerad eller ångad. Dess naturliga smaker får förstärkas av växträtten, 
istället för att till exempel marineras. Det här är framtidens sätt att se på 
matlagning.

Årets hälsokoncept
Fotografiskas restaurang har vunnit utmärkelsen Gulddraken 2015, 
för Stockholms bästa restaurang i mellanklassen. Inte nog med det. 
Restauranggalan som delar ut pris till branschens bästa valde 2015 
att ge Fotografiska två utnämningar: Årets Smaksättare och 
Årets Hälsokoncept.
-Det betyder självklart jättemycket. Det blir ett kvitto på att 
vår idé om långsiktig och ansvarsfull gastronomi upplevs 
som njutning av våra gäster.

Varför är det ett vinnande koncept?
-Det är inkluderande för alla gäster. Oavsett förhållnings-
sätt så finns här något för alla. Och på köpet bjuder man 
nästa generation på god gastronomi och medvetenhet.

Maten är en väg till bättre hälsa
Det spelar egentligen ingen roll var eller vad man lagar  
och faktiskt inte heller hur mycket erfarenhet man har. 
Vad man lagar sin mat av, är däremot väldigt viktigt.

Vad är dina bästa tips till andra matlagare för att få in 
mer grönt på tallriken?
- Se grönsaken som huvudråvaran. Försök applicera 
de metoder och smaksättningar som du normalt gör 
på en köttbit på en grönsak i säsong istället, avslutar 
Paul.
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Mer än ett museum
Fotografiska är en internationell mötesplats om och för fotografi. 
Initiativtagare och grundare av Fotografiska är bröderna Jan Broman 
och Per Broman. Utställningarna hör till en av Stockholms mest 
omtyckta sevärdheter och lockar årligen över 500 000 besökare. Hit 
kan du gå för att att lyssna på konserter, gå en fotokurs samt äta och 
dricka gott i en kreativ miljö.

1 0 1 1
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PROFESSORN 
SOM ANVÄNDER MAT SOM MEDICIN

CHARLOTTE ERLANSSON-
ALBERTSSON

Charlotte Erlanson-Albertsson är professor 
i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds 
Universitet. I sin forskning intresserar hon sig 
för aptitreglering och energibalans. Hon är också 
författare till flera böcker och driver sin egen 
hemsida erlanson-albertsson.se där hon delar med 
sig av kunskap och inspiration.

Att frukt och grönsaker är viktiga delar i en hälsosam kost vet alla. 
Men få går på djupet för att verkligen förstå och analysera maten och 
dess påverkan på oss människor. En som verkligen brinner för denna 
vetenskap är Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och 

fysiologisk kemi vid Lunds Universitet. 

om professor leder hon forskningen och under-
visar kring ämnet. Just förmedlingen av sin kun-
skap och forskningsresultat är också något som 

Charlotte Erlanson-Albertsson verkligen brinner för. 

- Jag har kontakter med andra forskare, med näringslivet 
och olika samhällsinstitutioner såsom skolor och biblio-
tek för att sprida och diskutera forskningen. 

Hur och när upptäckte du ditt intresse för mat och kost?
- Intresset började på 80-talet genom min forskning, och 
har sedan bara ökat. Jag började forska om spjälkningen 
av fett i tarmen. Då hittade jag ett ämne som frigjordes 
i samband med matsmältningen som fungerade som ett 
mättnadshormon. Och då började jag intressera mig för 
aptitkontroll och fetma. 

Tillsammans med en amerikansk forskargrupp arbetade 
Charlotte vidare med ämnet och fann att kolhydrater, 

fett och proteiner hade olika inverkan på kroppens aptit-
kontroll. Genom kosten kunde olika effekter påvisas, både 
positiva och negativa. 

- Då förstod jag att det vi äter har en enorm betydelse för 
hälsan. 

Inte bara forskare och föreläsare
Genom åren har Charlotte dessutom hunnit skriva flera 
böcker. Senast Maten som stärker din hälsa som är en bok 
om livsstilssjukdomar och om mat som stärker våra liv. 
Bland publikationerna finns också böcker på just det tema 
som Charlotte kommit att intressera starkt för – nämligen 
vårt belöningssystem och socker och fett. 

- Överkonsumtion beror på att den moderna västerländ-
ska maten är väldigt koncentrerad på kalorier och energi. 
En mättnadsfunktion är utspänningen av magsäcken, och 
den inträffar inte om maten är så pass koncentrerad.

Det behövs mer vätska och fibrer. Och just det finns i frukt, bär och grönsaker. 
De ger en naturlig mättnad. 

Processad mat är ofta lättsmält och absorberas snabbt från tarmen och ger 
därför inga mättnadssignaler. Belöningssystemet reagerar på sött, fett och salt 
som triggar belöningssystemet. 

- Vårt belöningssystem är mycket gammalt och i evolutionens början var det 
viktigt att äta så mycket man kunde när man hittade dessa godsaker. Idag är 
det vardagsmat och då blir det fel. Belöningssystemet överutnyttjas och det 
mår vi inte bra av. 

Vilken mat räknar du som medicin för vår hälsa?
- Medicin för vår hälsa är att trivas med sitt liv och känna glädje. När det 
gäller mat är en regelbunden konsumtion av mat viktigt. Maten ska vara 
färgrik samt riklig med frukt, bär och grönsaker. Gärna fisk och skaldjur, men 
sparsamt med kött och rikligt med dryck. Att lyssna på kroppens signaler är 
också viktigt. Den säger ifrån om vi äter för mycket eller för lite. Eller om vi 
äter fel. Man får matsmältningsproblem och känner sig trött vid felaktig kost. 

Trender på gott och ont
Något som också är intressant är diskussionen om fett. Inte minst då trender 
som handlar om fettintag ständigt kommer och går. LCHF - low carb, high 
fat - är en sådan trend. Den fick starkt fäste för ett par år sedan. Teorin där 
handlar om att välja mat som höjer blodsockernivån så lite som möjligt. Få 
kolhydrater och mer fett. 

Fett har inte samma förmåga som socker att starta ett beroende. Fett är mät-
tande och framkallar illamående. Dock menar Charlottes att det finns en rad 
negativa effekter av fettdieter. Slutsatserna är att de nya dieterna med mycket 
fett påverkar hjärnan negativt. 

- Vi bör istället fokusera på den mat vi är programmerade att äta. Det vill säga 
den mat som utnyttjar hela tarmen. Vitt socker, vitt ris och vitt mjöl använder 
bara en liten del av tarmen för att det smälts ner väldigt fort och sedan absor-
beras. Mättnadssignalerna sitter längre ner i tarmen och det är därför viktigt 
att vi äter sådant som tar längre tid att smälta.

Hur äter då en expert?
Själv börjar Charlotte sina dagar med frukt, en tallrik havregryn med valnöt-
ter och havredryck. Till det blir det både grönt te och kaffe, och till lunch är 
det sallad och bröd som står på menyn. 

- Till middag äter jag och min man ofta fisk och potatis med linser, gröna 
ärter, morötter, tomater, svarta oliver och lök. Till detta dricker vi gärna
tomatjuice. Enkelt och gott. Det behöver inte vara mer komplicerat än så.

S
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Lill Spenninge
skapar måltidsglädje

LILL SPENNINGE

Lill Spenninge är kostekonom med gedigen 
erfarenhet från storhushåll, restaurang och 
konferensverksamhet. Hon har bland annat 
arbetat på Hushållningssällskapet, Bjärsjölagårds 
slott och Livsmedelsakademin. Som matkonsult 
har hon i många år haft uppdraget att utbilda 
och informera om mat och hälsa till personal 
inom skola, storhushåll, äldreomsorg och 
organisationer. Utöver sitt engagemang i 
Måltidsglädje arbetar Lill även som måltidschef 
och inspiratör på Klippans kommun.

Alla vet att bra matvanor är en förutsättning för att må bra. Men för att höja matupplevelsen 
ytterligare har Lill Spenninge tagit måltiden till en helt ny nivå. Det handlar bland annat om 
hur måltiden ska se ut. Vilka valmöjligheter som ska finnas. Och hur dukningen ska illustreras. 

Allt för att skapa glädje kring maten. Och det är, för Lill, en passion i sig.

Måltidsglädje
Måltidsglädje drivs av en grupp yrkespersoner som på olika sätt arbetar med mat och
måltider. Tanken är att inspirera och höja statusen för dem som jobbar med måltiden inom 
den offentliga sektorn. Målet är att olika yrkesgrupper ska lära sig mer om mat för att de 
ska inspireras för att skapa glädje kring måltiderna som serveras i skolan, på sjukhus och 
inom äldreomsorgen.

Lill Spenninge är kostekonom med gedigen erfarenhet från 
storhushåll, restaurang och konferensverksamhet. Hon har i 
många år haft uppdraget att utbilda och informera om mat 
och hälsa till personal inom skola, storhushåll, äldreomsorg 
och organisationer. Utöver sitt engagemang i Måltidsglädje 
arbetar Lill även som måltidschef och inspiratör på Klippans 
kommun.

Matbudskapet är tydligt för Lill. Att servera måltider som är 
både goda och näringsriktiga. Det är därför ett medvetet val 
att välja bort hel- och halvfabrikat och istället tillaga maten 
med rena råvaror och fiberrika livsmedel. Det handlar om 
att servera vällagad mat som bidrar till människors välbefin-
nande.
- Med ökad kvalité och krav på både måltiden, arbetssättet 
och utformningen ges möjligheter till ökad attraktionskraft. 
Och sist men inte minst, nöjda gäster, förklarar Lill. 

Lill möts dagligen av nya intryck och låter sig gärna inspire-
ras av läckra café- och restaurangbilder på stan.
 - När jag reser fångas jag ofta av smakfulla hantverk och 
dekorativ inredning. Vackra fat, skålar och textilier samlas 
lätt på hög. När jag är på studiebesök tar jag alltid med mig 
de bästa exemplen och omsätter dessa till mitt eget yrke. 
Det kan vara alltifrån hur de exponerar måltider till olika 
helhetslösningar.

”Bort med tråkiga A4-papper och in med 
ett modernt bild- och formspråk”
Lill har en glasklar bild av vad hon vill uppnå i sitt arbete. 
Det handlar inte bara om det som ligger på tallriken. Det 
måste vara en trivsam atmosfär där måltiden ska serveras.
- För att skapa en trevlig miljö för både barn och vuxna 
måste maten lyftas upp och beskrivas på ett smakfullt och 
lockande sätt. Det handlar om att föra restaurangen och 

skolmatsalen närmare varandra genom att 
utforma en mer inspirerande omgivning. Bort 
med tråkiga pappersmenyer och in med ett mo-
dernt bild- och formspråk och digitala skärmar.
Lill är i full gång med att ta fram en ny serie 
med skylt- och bildmaterial. Alltifrån den 
lilla skylten för mellanmålet till bildcollage 
att hänga över serveringslinjer eller på väggen. 
Syftet är att skapa en bättre bild och upplevelse 
av det som köket vill kommunicera till gästen.

- Riktigt snyggt om jag får säga det själv, berät-
tar Lill glatt.

En måltid som är mer
än bara mat
Idag serveras omkring tre miljoner mål 
mat om dagen i offentlig regi i Sverige. Lill 
arbetar dagligen med att förbättra måltiderna 
på sjukhus, äldreboenden och i skolan. Hon 
menar att en bra 
start är att börja med 
den goda råvaran. 
Viljan att satsa på 
närproducerade och 
ekologiska råvaror 
verkar numera vara 
ett gemensamt intresse i samhället, dock krävs 
det lite mer än så. Att nå ut med budskapet om 
kosten och omgivningen kring maten för att 
skapa måltidsupplevelser med kvalité är minst 
lika viktigt.
- Idag är strävan efter mer lokalt producerade 
råvaror hög. Tyvärr missas det att berätta om 
detta. Offentlig sektor måste bli bättre på att 
kommunicera ut sitt utbud, budskap och in-
riktning på ett mer lustfyllt och informativt sätt 
så att det når alla. Annars är det vare sig lönt 
möda eller pengar. Mer snits och storytelling, 
helt enkelt. 

Vilka är dina största drivkrafter i ditt arbete?
 - Att skapa en upplevelse och väcka lusten att 
äta. Skapa engagemang kring måltiden och visa 
att de små knepen gör det möjligt att förhöja 
och ge stämning. Jag vill få in mer av det bild- 
och formspråk som finns ute i vårt samhälle 
idag. Det ska vara mer lekfullhet och färg. Det 
är viktigt att inte glömma vem man är där för, 
men också att öka glädjen i arbetsutförandet. 
Jag vill ge personalen rätt verktyg för detta.

Varför är kvalitén på maten inom den offentliga 
sektorn så viktig?
- Det finns en stor grupp människor med 
nedsatt immunförsvar och motståndskraft där 
bra mat kan göra susen. Inte sällan är måltiden 
det enda man har att se fram emot. En annan 
spännande tanke är ur ett folkhälsoperspek-
tiv. Offentlig måltid ger sådana fantastiska 
möjligheter. Ett förskolebarn äter ca 75 procent 

av sina måltider inom 
förskolans försorg. Och 
för ett skolbarn sker den 
största konsumtionen av 
lagad mat samt frukt och 
grönt i samband med lun-
chen måndag till fredag. 

Inför framtiden kommer en ökad andel 
grönsaker och en klimatsmart inriktning i de 
offentliga köken vara av stor vikt. Genom att ge 
mer plats åt de vegetariska rätterna, och faktiskt 
se det som ett förstahandsval kan man skapa en 
helt ny uppfattning om ett köttfritt alternativ.

-Även synen på hur en rätt komponeras kan 
komma att skifta. Det kommer att bli mer 
bufféer med fler valmöjligheter.

”Bort med tråkiga A4-papper 
och in med ett modernt
bild- och formspråk”
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E V E R F R E S H  F O O D S E R V I C E

 - gör din vardag i köket enklare
Vi älskar mat och brinner för hög kvalitet och god smak. Men vi jobbar inte som professionella kockar. Det är det 

du som gör. Vi ser det istället som vår uppgift att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas. Vi ger tips och råd och 
skräddarsyr utbildningar. Vi tvättar, skalar, skivar, tärnar, strimlar och hackar. Vi gör allt det som gör det enklare, 

roligare, effektivare och mer lönsamt att laga mat. Vi gör grovjobbet så att du kan ägna dig åt finliret. Självklart packar 
och säljer vi också hela produkter.

Vi har PASSION. Vi brinner för vårt företag 
och vårt arbete. Vi gör det där extra som krävs 
för våra kunder, medarbetare och partners. 
Genom ömsesidig respekt och med hjärtat 
på rätta stället skapar vi en utvecklande miljö 
som är byggd på glädje och engagemang.

Vi är NYSKAPANDE. Att ifrågasätta och 
göra nytt är en viktig del i vårt lärande och 
utveckling. Genom vår handlingskraft visar 
vi att vi menar allvar med vårt arbete och att 
utveckla vår verksamhet och oss själva.

Vi tar ANSVAR. I vår strävan efter 
kostnadsmedvetenhet och kvalitet upphör vi 
aldrig att förbättra oss.
Vi tar ansvar och är stolta över kvaliteten i 
vårt arbete. Tillsammans bär vi ansvaret för 
resultatet och är delaktiga i såväl framgång 
som motgång.

Everfresh Foodservice förser restauranger och storkök med färska frukter och 
grönsaker. I det kompletta sortimentet finns såväl konventionella råvaror, 
ekologiska råvaror, ett brett utbud av unika produkter samt färdigskurna 

grönsaker som förenklar vardagen för yrkeskockar. Everfresh Foodservice är 
en del av Everfresh som är Sveriges största importör och försäljare av färska 

och förädlade frukter och grönsaker.
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EFFEKTIVITET
Effektivitet handlar om att hitta det smidigaste och mest effektiva 
arbetssättet genom att köpa direkt från odlare och kontinuerligt 
förbättra vår egen och våra odlares verksamhet.

ETIK
Genom fokus på etisk handel strävar vi efter att verkligen göra 
skillnad. Målet är att kunna erbjuda en säker och inspirerande 
arbetsmiljö för våra anställda, men vi gör även vårt yttersta för att 
förbättra arbetsförhållanden hos våra odlare.

MILJÖ
Vårt miljöarbete handlar om att säkra kontinuerliga 
miljöförbättringar i vår egen organisation och att tillsammans med 
våra odlare minska miljöeffekterna av deras verksamhet. 

EKOLOGI
Genom att arbeta på det mest effektiva sättet, med respekt för 
miljön och etiska faktorer, kan vi leverera de bästa ekologiska 
produkterna. Ekologiska produkter och lokal produktion är 
hörnstenar i vårt ekotänk.

ETT HÅLLBART ERBJUDANDE
Vi på Everfresh tar ansvar för våra produkter - hela vägen från frö 
till konsument. Vi arbetar aktivt för att säkra hållbarheten och 
livsmedelssäkerheten i vår produktion. Vi arbetar också resolut för att 
bidra till en bättre miljö. Everfresh verkar för hållbar produktion, ökad 
livsmedelssäkerhet, bättre miljöskydd och för främjandet av långsiktigt, 
hållbart jordbruk genom att använda Global gap / ip leverantörer. Vi är 
också brc och krav certifierade samt medlemmar i Sedex - världens största 
samarbetsplattform för hantering av etiska uppgifter i leverantörskedjan.

Let´s grow together
Vår filosofi är att växa tillsammans med våra odlare och kunder. Det gör vi 
genom att inspirera, erbjuda hjälp och vägledning i allt som behövs. Vi tror 
nämligen att samarbete, utbyte av kunskap och långa relationer bidrar till 
vår gemensamma framgång. Vi tror också att det är tillsammans som vi kan 
göra störst skillnad för människors arbetsförhållanden, vårt klimat och för 
vår hälsa. Vi är väl medvetna om att det krävs kontinuerligt arbete för att 
bygga ansvar inom hela försörjningskedjan. Men att kämpa för det man tror 
på, är för oss det enda alternativet.

E-plan är vår egen hållbarhetsplan för ett långsiktigt och hållbart 
företagande. Planen bygger på fyra pelare.

EVERFRESH 
FOODSERVICE

Passion. Nyskapande. Ansvar.
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EKO
komplett sortiment av ekologiska 
frukter och grönsaker

Efterfrågan på ekologiska råvaror är något som 
hela tiden växer. Det gör även vårt sortiment. Vi 
erbjuder ett brett och tillgängligt sortiment av 
ekologiska frukter och grönsaker. Dessa produkter 
är fria från bekämpningsmedel och producerade 
med extra hänsyn för miljön och för alla de som 
arbetar på odlingarna. Bland vårt stora ekologiska 
utbud hittar du allt från frukter till färdigskurna 
grönsaksblandningar. 

Deli 2.0 är samlingsnamnet för våra noga 
utvalda produkter som erbjuder enkel 
hantering och god förtjänst, både för 
lunchrestauranger och delikatessavdelningar. 
För att passa de moderna behoven är det 
enkelheten som står i centrum. Och smaken 
förstås. Servera fräscha grönsakstillbehör till 
köttet, hälsosamma luncher och vegetariska 
middagar med helt unika smaker.

Matlagning är skapande. Och skapande kräver kärlek, tanke och en hel 
del jobb. Det är där vi kommer in. Med ett komplett sortiment av färska, 

färdigskurna grönsaker ser vi till att du får mer tid till matlagningen - 
och samtidigt sparar pengar. Chef ´s Cut är klart att serveras och utvecklat 

tillsammans med våra vänner i restauranger och storkök. De har gett oss råd om 
sorter och blandningar, hur vi ska skära och hur vi ska förpacka våra produkter 

för att vara precis så som du vill att det ska var.

Fräscht, hälsosamt och smakrikt
-  Noggrant utvalda produkter med fokus på 

enkelhet, hälsa och smak.
Konkurrenskraftigt pris och bra förtjänst
-  Att vi alltid gör det där extra för att hålla 

nere priserna betyder bättre marginal för 
dig.

Spara tid och minimera svinn
-  Vårt delikoncept bygger på enkelhet. Vi har 

gjort grovjobbet och förberett för dig.  

Enkel och effektiv hantering
- Ugnsbaka, krydda och servera. Enkelt! 
Garanterad matsäkerhet
-  Fullständig spårbarhet på råvara ger dig och 

matgästerna maximal trygghet.
Unika smaker
-  Vi har tagit fram helt unika krydd- 

blandningar som ger den där extra touchen 
och ett leende på läpparna.
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FÄRSKT, FRÄSCHT OCH 
KLART ATT SERVERAS

Effektiv hantering och sann smakupplevelse

KONVENTIONELL FRUKT OCH GRÖNT 
komplett sortiment av smakrika 
produkter med hög kvalitet

Utmana oss! Med ett av marknadens absolut 
bredaste och mest spännande sortiment så kan du 
faktiskt det. För är det något vi inte har, då löser vi 
det. Vi adderar nämligen inte bara nya produkter 
kontinuerligt. Vi är också lyhörda för dina önskemål 
och behov. Ofta har vi tagit fram det du vill ha redan 
innan du frågat om det. Det är liksom resultatet av 
att hela tiden ha örat på rälsen. Vi servar grossister, 
restauranger och storkök i hela Sverige med färsk 
frukt och grönt i toppklass.

SERVICE
passion, nytänkande och ansvar

Vi brinner för det vi gör och går den extra milen för att bidra till våra kunders 
framgång. Det som är bra för dig är också bra för oss, det vet vi. Därför kan du alltid 
vara säker på att vi är flexibla, nyfikna och intresserade av din verksamhet och de 
behov du har för att vårt partnerskap ska bli så fruktsamt som möjligt. Vi bygger vår 
egen verksamhet på medarbetare vars ansvar, nytänkande och passion för mat och de 
livsmedel vi tillhandahåller, är till gagn för dig.

•  Enorm flexibilitet 

- vi hittar rätt lösning 

för ditt behov

ONLIME

OnLime är vårt beställningsverktyg för grossister. 
Med det kan du göra beställningar bekvämt och 
när det passar dig. Här ser du nyheter och lagrar 
personlig statistik och orderhistorik i ett användar-
vänligt program. 

•  Förenklar beställning

   och orderhantering

• Enkelt att överblicka

• Inga telefonköer -

   beställ när du vill

• Historik och statistik

Komplett sortiment, hög kvalitet 
och utsökt smak 

 Något annat kan vi inte stå för. Vi adderar 
ständigt nya spännande produkter.

Spara tid och pengar 
 Skuret, hackat, skivat och tvättat -  bara lägg 

upp och servera. 

Färdigblandat - Fokusera på 
matkonsten 

Vi har både enkla enkla sallader och 
färdigblandade sallader.

Skonsamt för miljön 
 Ingen onödig transport av obrukbara delar 

i råvaran. Vi har rensat och skurit - av 1 kg 
sallad är 1 kg ätbart.

Minska svinnet 
Vi har redan rensat och renskurit.

Underlättar din kalkylering 
Säsongsfasta priser.

Garanterad matsäkerhet 
 Råvarorna är 100 % spårbara. Certifierade 

odlingar och producerat i certifierade 
anläggningar.

Deli 2.0

• Du har en personlig

   kontakt

• Vi bidrar med kunskap och

   inspiration

•  Vi kan hitta möjliga 

affärspartnerskap 

som gynnar din affär



D E N  E N T U S I A S T I S K A  S Ä L J O R G A N I S A T I O N E N

2 0 2 1

DEN ENTUSIASTISKA 
SÄLJORGANISATIONEN
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Vi kan väl alla vara överens om att det bakom varje framgångsrik organisation finns engagerade och duktiga 
medarbetare. Det är inte annorlunda på Everfresh. På Everfresh foodservicedel finns personer med

varierande bakgrund. Men en sak har de alla gemensamt - den stora passionen för mat.

Peter Johansson, den i gruppen med i särklass mest rutin. Beror inte enbart på min ålder, 
utan främst på mina 35 år i grönsaksbranschen. Därigenom har jag fått en utbildning och 
gjort en resa som varit och fortfarande är oerhört lärorik. 

Vilken är din favoritråvara och varför?
Grönsakslandets röda rubin. Jag pratar självklart om tomater. Det finns så oerhört många sorter i 
olika smaker och former, och som passar till så många olika anrättningar. Det i kombination med att 
de är nyttiga och ofta finns i ett växthus ”runt knuten”.

Var kommer matintresset ifrån?
Det hela började när jag som liten påg snyltade köttbullar från järnet när mamma stod vid 
spisen. Därifrån har det utvecklats till ett för mig naturligt och härligt sätt att umgås med 
vänner och familj.

Är 23 år och uppväxt i frukt- och grönsaksbranschen. Jag jobbade tidigare som plock-
are och varukontrollant men har även drivit ett eget företag i 1,5 år som försåg 

Sveriges ledande matkasseföretag med färdigpackade frukt- och grönsakspåsar. 
Efter det började jag arbeta som innesäljare för butiker på Everfresh och gick 
sedan över till foodservice sidan. 

Vad inspirerar dig i ditt jobb?
Jag tror på en grönare värld, en hållbar värld. Det är därför jag är så stolt över att jobba med det 
jag gör. Frukt och grönsaker är framtiden.

Vilken är din favoritråvara och varför?
Grönkål – Det finns en anledning till varför den 
blivit så pass populär nu på senare år. Man kan i 
stort sätt göra allt med den. Smoothies, soppor, 

juicer och sallader – u name it! Jag använder oftast produkten till grönkålssoppa som jag äter
minst en gång i månaden!

Jag är 58 år och har tidigare arbetat med transporter och lastplanering till
utlandet. De senaste drygt 20 åren har jag jobbat med frukt och grönt, som 

inköpare och försäljare. 

Vad inspirerar dig i ditt jobb?
Att skapa goda kundkontakter och få möjligheten att arbeta med starka varumärken och 
bra priser som både små och stora företag kan ha intresse av. Men även att försöka öka 
försäljningen så mycket man kan med de redskap man har.

Vilken är din favoritråvara och varför?
Finns inget bättre än ett nyskördat 
svenskt äpple. Gärna ett rödkindat och 
krispigt Aroma. Det får mig att minnas 

höstdagarna när jag som liten pallade äpplen från granngården.

Vad gör du när du inte är på jobbet?
Gillar att vara ute i naturen, gå på promenader och rida. Har även ett genuint trädgårdsintresse.

Jag är 34 år, uppvuxen i Helsingborg och har varit verksam inom frukt 
och grönt i 15 år. Har tidigare arbetat på b la IKEA. Men fortsatte 
min resa på Everfresh 2011.

Var kommer matintresset ifrån?
Matintresset kommer ifrån olika matprogram som jag blivit inspirerad 
av under åren. Men även från alla utmaningar jag möter i vardagen. Det 
kan vara allt ifrån att planera en god middag till snabba enkla måltider på 
vardagarna. Att få prova olika råvaror i en egen symfoni är fantastiskt.

Vilken är din favoritråvara och varför?
Lök. Det går att använda i all möjlig matlagning, allt från soppor till vanlig 
husman och fine dining. Det är en underskattad 
produkt, men som kan användas till så mycket 
mer än att hackas ner i köttfärssåsen.

Jag är 34 år och har tillbringat nästan hela mitt vuxna liv här på Everfresh. Bör-
jade som lagerexpeditör 2002 och har sedan dess kryssat mig igenom organi-

sationen. Plockare, varumottagare, kontrollant arbetsledare, utbildningsan-
svarig och rekryteringsansvarig är ett par utav de roller som jag har haft 
förmånen att samla kompetens ifrån. De senaste tre åren har jag jobbat 
med inriktning mot grossistverksamheter och foodservice.

Var kommer matintresset ifrån?
Jag har alltid uppskattat många olika typer av mat. Grunden till detta är nog den stora 
kontrasten under min uppväxt mellan det nordafrikanska köket som serverades där 
hemma, och den svenska husmanskosten som serverades i skolan. 

Vilken är din favoritråvara och varför?
Eftersom jag är en kille med många ”järn i elden” så gil-
lar jag förädlade produkter, som sköljda och färdigskurna 
babyleafs. På ett enkelt sätt slänger jag gärna ihop detta 

med en bit kyckling eller kött till en fräsch sallad. Dessa typer av produkter sparar mig tid de 
dagar som behövs, utan att på något sätt behöva tumma på kvalitén.    

Peter
Johansson

Max Nordström  

Björn Ahlström Riad Haddouche

Jimmy Blix
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Världens mest exporteradefrukt
Bananer. Vi svenskar älskar bananer. Det är en av de absolut mest populära och konsumerade 
frukter. Vi äter dem för att ladda upp inför våra träningspass och som mellanmål på jobbet. Vi 
tar också gärna med dem i ryggsäcken på våra utflykter. Bananer är både mångsidiga och goda.

Varje vecka tar Helsingborgs Hamn emot Everfreshs 
containrar från Central- och Sydamerika. Lasten består 
till största delen av ekologiskt odlade bananer. Efter 
skörden, inräknat båtfärden över Atlanten, tar det cirka 
15 dagar för bananerna att komma fram till Everfreshs 
egna mogningsrum. 

-Själva mogningsprocessen - att omvandla stärkelsen 
till socker, tar någonstans mellan fyra till fem dygn. I 
Helsingborg har vi 43 mogningsrum med en veckoka-
pacitet på cirka 55 000 lådor. Med tanke på bananernas 
känsliga struktur krävs en varsam behandling. Därför är 
anläggningarna bemannade varje dag, året om, berättar 
Ingemar Åkesson som är VD på Everfreshs dotterbolag 
Interbanan. 

Visste du att?
Bananer är naturligt fria från fett, kolesterol och salt. 
Dessutom innehåller de en rad olika vitaminer och mi-
neraler, som till exempel vitamin B6, vitamin C, kalium, 
magnesium, riboflavin, niacin, vitamin A och järn samt 
kostfibrer. En riktig vitaminbomb. 

Bananer växer i varmt och fuktigt klimat, 
allra helst i det tropiska klimatet kring 
ekvatorn. Den tropiska värmen och 
vattnet tillsammans med  

näringsrik jord, gör odlingsprocessen idealisk för bananer. 
Bananplantan vill ha mycket sol, men också rikligt med vatten. 
Det krävs en hel del omtanke för att få fina skördar. Därför är 
transporten efter skörd desto viktigare för att bibehålla kvaliteten. 
Det görs genom att temperaturen och syrehalten kontrolleras 
noggrant på fartygen. Det är helt avgörande för att bananerna 
sedan ska kunna mognas fram och få sin fina gula färg. 

”Det gäller att hålla koll på dem. De beter 
sig väldigt olika.”
Bananerna anländer till Everfresh efter att ha nått Helsingborg 
via båtar från Ecuador, Costa Rica, Colombia och Dominikanska 
republiken. När de ankommer är de väldigt gröna, därför placeras 
de i en av lagrets 43 banankammare. Därefter påbörjas
mognadsprocessen som varar cirka 4-5 dagar. 

Varje morgon inventeras bananerna och man kontrollerar var i 
mogningsprocessen de befinner sig. Det gör man genom att skära 
en banan på mitten så att man kan se och kontrollera fruktköttet 
samt skalet.

- Ju långsammare de mognar desto längre håller de i affären, därför är det extra 
viktigt att planera, säger Ingemar Åkesson.

Den främsta uppgiften är att se till att bananerna får den mognad som buti-
kerna vill ha. Ibland grönare, ibland gulare.

- Alla bananer vet inte hur de ska bete sig, så det gäller att ha koll. Vissa
bananer mognar långsamt, andra snabbare.

Effektiv transport
Framtidens transportlösningar kräver nytänkande och kreativitet där båda 
parter anpassar sig och tillsammans utvecklar lösningar. Det gäller att se 
möjligheter och hitta nya sätt och alternativa vägar för trafiken på en marknad 
som kan svänga fort.

- Att man kan lägga till vid hamnen i Helsingborg innebär ökad effektivitet 
för oss då trafiken går direkt till Helsingborg istället för via omlastningsham-
nar i Europa. I och med detta förkortas transporttiden med minst en vecka 
jämfört med tidigare transportlösning, berättar Ingemar Åkesson. 

”Det gäller att hålla koll på 
dem. De beter sig väldigt 
olika”

”Det gäller att hålla 
koll på dem. De beter 
sig väldigt olika”

Banan härstammar 
från sydöstra Asien 
och var känd i Europa 
redan under antiken. 
Bananen som den ser 
ut idag lär ha funnits 
på jorden i ungefär en 
miljon år. 

 Bananfakta
    • 90% av alla bananer som äts i Sverige kommer via Helsingborgs Hamn.

• 70% av alla bananer vi äter i Sverige är ekologiska.

• Sverige är det land som importerar överlägset mest 

ekologiska bananer av alla länder i hela 

världen.

• En banan innehåller 23 % av det 

rekommenderade dagliga intaget av 

kalium, som sägs hjälpa blodtrycket 

samt musklernas och nervsystemets

funktioner.

• En banan ger dig ungefär 33 % av det 

rekommenderade dagliga intaget av vitamin B6; 

som sägs stödja immunsystemet och bildandet av röda 

blodkroppar. 
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På vår nya hemsida everfreshfoodservice.se hittar du allt om oss och våra 
produkter. Kika in redan idag och låt dig inspireras.

April 26-29, 2016

Vi kommer att ställa ut på norra Europas största fackmässa för storkök, 
restaurang och hotell. Besök gärna vår monter.


