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”Vi tror på en godare värld”

6

Från topp till rot
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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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VI TROR PÅ EN

godare
VÄRLD

Vi ser det som vår främsta uppgift att

Medan den ena trenden handlar om

starten är det något vi hängivet engagerat

färdiga rätter, så handlar den andra om raka

revolutionera matsverige. Ända sedan

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.

bekvämlighet, med ett ökande utbud av
motsatsen. Om naturliga och ekologiska

livsmedel. Debatten har kommit att handla
om

e-ämnen,

industriellt

producerad

mat och hållbarhet, men också om all

mat som idag slängs helt i onödan. Att
äta mer vegetarisk mat och ta tillvara på
hela grönsaken och rotfrukten 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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Från
topp
till
rot
ROMANESCO
Torrstekt Romanesco som gått klar i ugnen.

Presenteras med blancherad blast och en puré
gjord på semitorkade Nebula tomater.
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G

rönsaker är något som vi människor
definierar olika beroende på vilken
generation vi tillhör eller varifrån i världen
vi kommer. Vanligtvis är det odlade örtartade
växter som vi lärt oss att tillreda och äta som
ingår i det gemensamma begreppet grönsak.
Vi har under de senaste decennierna blivit
bortskämda i livsmedelsbutikerna med fina
grönsaker, välsmakande för både öga och gom.
Men det saknas något. I vår iver har vi tappat bort en viktig del – blasten och de delar
som många tror att vi inte kan äta.
Varför ska soptunnan eller komposten
bjudas på läckerheter?

Ca 30 % av den grönsak vi bär hem från affären slängs många

gånger helt i onödan. Varför vi gör det kan man bara spekulera i,
men att vi går miste om en smakupplevelse är säkert.

Blasten på till exempel morötter och blomkål innehåller
mycket näring som vi går miste om när den slängs. Varför inte
skära ner och blanchera blomkålsblasten nästa gång. Eller
använda morotsblasten som en del av salladen. Vi har

komponerat lite inspiration för dig i det här uppslaget.

Grönsaker som är förträffliga att användas från topp till rot.

FRÅN TOPP TILL ROT

PURJOLÖK
Ugnsrostad purjolök, bakad på låg temperatur under
längre tid. Serverad med strimlad purjolöksblast

vänd i kallpressad rapsolja, torrostade valnötter och
toppad med ett citronsmör.

FÄNKÅL
Brässerad fänkål i grönsaksbuljong med

gurkmeja. Toppad med chilirostade kikärtor,

fänkålsdill och en läcker tomatpesto.

RÖDBETOR
Delade och rostade knipperödbetor vända

tillsammans med sina späda blad, kapris, olja

och hyvlad parmesan.

MOROT
Rostade gula morötter att dippa i pesto gjord på
morotsblast, långlagrad prästost, rostad mandel
och kallpressad rapsolja från Österlen.

SELLERI
Långtidsbakad stjälkselleri med bränd citron.
Doppas i ett smör smaksatt med chili
och bladen från sellerin.
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Visionären som skapar

mattrend på Österlen

Naturskönhet, jordbruksbygd och pittoreska kustsamhällen. Blomstrande äppelträd och friska
havsvindar. En slätt- och skogsbygd i sydöstra Skåne. Det är Österlen. Och hit kommer man
definitivt för att besöka det gamla gula stenhuset på Diligensvägen mitt inne i Skåne Tranås.
Där finner man nämligen Daniel Berlin och hans krog som är minst sagt populär.
För att få ett bord måste man boka flera månader i förväg.
Foto: Max Alm

V

id ankomst till krogen blir man välkomnad av Daniel till-

sammans med hans mamma och pappa. Pappa Per-Anders
har utbildat sig till sommelier och sköter vinerna och mam-

ma Irene sköter trädgården och hjälper till med serveringen. När du
äter hos Daniel kan du vara säker på att bli serverad genomtänkt mat

med fokus på enkla råvaror som är utvalda med omsorg efter säsongen.

Hur skulle du beskriva din matfilosofi?

-En gastronomi som vill fånga tiden och platsen just nu. Man ska

respektera råvaran och värna om det man har i sin närhet. Vi jobbar
med lokala producenter och eldsjälar, förklarar Daniel Berlin.

Daniel Berlin valde Österlen för att få närhet till alla de råvaror som
han önskar att jobba med. Men också för att hans gäster gör riktade
gastronomiska besök just hit. På det viset anser han att det finns
möjlighet att skapa en fokuserad upplevelse.

-När jag komponerar ihop en meny spelar årstid en viktig roll. Till-

gången på fantastiska råvaror och det uttryck man önskar i en meny är
extremt viktiga parametrar.

Redan på matgymnasiet i Landskrona öppnade Daniel Berlin upp
ögonen för mat och tillagning av olika råvaror.
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V I S I O N Ä R E N S O M S K A PA R M AT T R E N D PÅ Ö S T E R L E N

Färska nyplockande nypon från ett grönskande Österlen.

Ibland behöver
du en egen scen
för att utvecklas.
Detta är min”
Men det var inte förrän i den högre skolan som det verkliga in-

tresset för matlagningen väcktes. Efter sin praktik hos Thomas

Drejing på Petri Pumpa i Malmö visste han med säkerhet att det
var gastronomi han ville syssla med.

Som gäst hos Daniel Berlin Krog kan du förvänta dig en
berättelse om tiden och platsen just nu.

-Självklart så söker man efter att förmedla den perfekta upp-

levelsen. Där allt är i balans. Man kommer aldrig dit. Men man
strävar efter det. Vi försöker att förmedla en helhet där man förhoppningsvis förstår och uppskattar det vi gör.

Hur tror du att du är med och bidrar till
att skapa mattrender?

DANIEL BERLIN
Daniel Berlin har precis som många andra startat

sin karriär hos den legendariske Thomas Drejing
på restaurangen Petri Pumpa. Efter sin praktik
fortsatte han till Stockholm för ett antal jobb
innan han som 26-åring blev kökschef på Torso

Twisted i Malmö. 2009 tog han över restaurangen
Brummers i Skåne Tranås i Tomelilla kommun

och startade sin omtalade Daniel Berlin Krog. På

restauranggalan 2013 tog han hem priset Årets

Krog. Och i år har krogen fått en stjärna i Guide
Michelin. Han tilldelades även Årets Terroir

Award ”För att ha tolkat den skånska terroirens
mustiga dialekt och de många uttryck som traktens

trädgårdar, marker, ängar och skogar ger, översatt

i en livsbejakande gastronomi med stark egenart och
perfekt tonträff.”

-Förhoppningsvis är vår gastronomi långsiktig och kanske är det
just det som gör den intressant och ”trendig”.

En stjärna i den prestigefyllda Guide Michelin,
grattis. Vad beror dina framgångar på?
-Hela teamet på krogen samt våra gäster.
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GLÖDANDE
PASSION FÖR
GRÖN MAT

Han medverkar i TV4:s Nyhetsmorgon och Mitt kök. 2007 vann han Årets kock, 2014 tog
han guld i Bocuse d’Or Europé och 2015 vann han ett ärofyllt brons i prestigefulla KockVM, Bocuse d’Or i Lyon. Han driver sin restaurang Julita Wärdshus och är kreativ ledare på
Svenska Brasserier som är ett samlingsnamn för Sturehof, Riche, Taverna Brillo, Luzette och
Teatergrillen. Han heter Tommy Myllymäki. Och han är en av Sveriges bästa kockar.
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G L Ö D A N D E PA S S I O N F Ö R G R Ö N M AT

S

omrarna på finska Österbotten lade

grunden till Tommy Myllymäkis

stora passion för mat. Tillsammans
med den finska släkten dukades det

upp stora middagar som Tommy och de andra

barnen fick hjälpa till att tillreda. Det var aldrig
något tal om färdigmat, allt lagades från

grunden. Potatisen skalades och grönsakerna
plockades från landet.

Drivkraft från Katrineholm

Efter sin gymnasieutbildning på restaurang-

programmet i Katrineholm började Tommy
Myllymäkis karriär hos Erik Lallerstedt på bland

annat Gondolen och Eriks bakficka. Eftersom
Tommy alltid har varit tävlingsinriktad var det
självklart för honom att till slut kombinera tävling
och matlagning. Sagt och

Varför en bok om bara grönsaker?

-Väldigt många gånger har jag fått frågan om

vad man kan göra med grönsaker. Jag ville helt
enkelt dela med mig av tips för att fler ska få
upp ögonen för hur enkelt och fantastiskt gott

det kan bli att lägga extra kärlek på det gröna.
Det finns så otroligt mycket man kan göra med
grönsaker, både som ett gott tillbehör eller som
huvudråvara.

Bidrar boken till att äta
mer grönt tror du?

-Det tror jag absolut. Jag tror att man blir

inspirerad när man har testat olika recept och

får upp ögonen för hur mångsidiga grönsaker är.
Det är inte bara grönsaker utan även proteiner
som jag använder som smaksättare. Upplägget är
att grönsaken får ta huvud-

gjort. Numera har han fler-

platsen och sedan väljer man

talet imponerande priser i

proteinet efteråt. Jag upp-

bakfickan. Dessutom in-

lever att det efterfrågas

spirerar han hela svenska

mycket grönsaker idag. Just

folket med sitt brinnande

för att vi försöker äta mer

engagemang för fenomenal

hälsosamt, men också ur en

matlagning. Sin egen inspi-

miljösynpunkt. Det handlar

ration hämtar Tommy från

om hur vi tar vara på vår

alla möjliga håll.

-Jag skulle nog säga att
det är väldigt olika. Men

det är mest ifrån när jag reser. Men även när jag

arbetar tillsammans med kollegor eller träffar
nya människor som lagar mat. Jag hämtar också

mycket inspiration ifrån platser där jag gästspelar, berättar Tommy Myllymäki.

Grönsaker, garnityr
och tillbehör

Tommy Myllymäki har gett ut storsäljande

kokböcker som ”Fisk och skaldjur” ,”Såser” och
”Grönsaker – Garnityr och tillbehör”. I den sist-

nämnda delar Tommy med sig av sina kunskaper

om hur man får in grönt i matlagningen – vilket
är en av hans stora passioner.

Hur är din relation
till grönsaker?

-Grönsaker har alltid varit mitt förstahandsval när

jag tillagar en rätt. Det faller sig naturligt för mig
att basera min matlagning på grönsaken som
huvudråvara, därför blir det alltid grönsaks-

avdelningen jag besöker först när jag är i affären.
För mig handlar det om att man kan påverka hur

Grönsaker har alltid
varit mitt förstahandsval
när jag tillagar en rätt

jord.

Hur viktigt är det
för dig som matlagare att inspirera människor
till att äta mer hälsosamt?
-Jag gillar att inspirera till att laga grönsaker på
flera olika sätt. Valmöjligheterna är så många, de
går att koka, marinera, grilla eller rivas rått. Upp-

lever genom feedback att många tycker det är
väldigt kul att det kan bli så gott med dessa enkla
komponenter. På så sätt tror jag absolut att det är
viktigt att visa även de konventionella kockarna

hur enkelt de kan vara och att det inte är speciellt

TOMMY MYLLYMÄKI
Tommy Myllymäki är en av Sveriges mest

meriterade kockar. Han föreläser och syns flitigt
i TV4:s Nyhetsmorgon och Mitt kök. Han ligger

bakom en rad restauranger, bland annat Sjön i
Jönköping. Tommy är också kreativ ledare för
Svenska Brasserier i Stockholm.

svårt eller krävande.

Tommy Myllymäkis matfilosofi är tydlig. Det
ska vara ärlig mat, lagad från grunden. Det innebär rena råvaror där huvudråvaran får stå för sig
själv och utifrån det addera komponenter.

-Jag tycker att det är viktigt med en varierad kost.
Då blir det hållbart, miljövänligt och nyttigt för

kroppen. Jag fick lära mig tidigt att äta enligt

tallriksmodellen. Det tycker jag är ett bra rikt-

märke. Det ska finnas en variation och balans.
Det farliga är när man blir ensidig i sitt sätt att äta.

saker och ting smakar väldigt mycket med hjälp av

just grönsaker. Det blir många andra dimensioner.
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ÖVERVIKT
KOMMER INTE
AV SIG SJÄLV
Redan som liten grabb visste Stephan Rössner att det var läkare
han ville bli. På sommarloven bodde han hos sin mormor i Tyskland,
där fick han hjälpa till att ta hand om matlagningen och skörden på
landet. Att smaka på många spännande råvaror direkt från trädgården blev en källa och inspiration till hans stora passion för
sambandet mellan kost, motion och livsstil.
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Ö V E R V I K T K O M M E R I N T E AV S I G S J Ä LV

S

Stephan Rössner är idag professor

restaurangerna. Numera finns det en uppsjö av

Karolinska Institutet. Han har skrivit hund-

ekologiskt och vegetariskt. Idag har vi också turen

emeritus i hälsoinriktad beteendeforskning vid
ratals vetenskapliga skrifter om åderförkalk-

ning, blodfettrubbningar, näringsfrågor
och fetma. I flera decennier har han
forskat kring sambandet mellan livsstil
och folksjukdomar.

Ett accelererande
hälsoproblem

Andelen fetma i befolkningen har ökat från 11 procent

år 2004 till 14 procent 2015.
Utvecklingen över tid följer

samma mönster för både män

och kvinnor 1.

-Idag vet vi att fetma är kopp-

lat till hjärt- och kärlsjukdomar,

cancer, diabetes och ledbesvär.

Vi vet också att fetma kostar sam-

hället mycket pengar. Jag har aldrig

träffat någon som vill vara överviktig.

Det har uppstått en rejäl krock mellan

stenåldersgenen, som säger ”ät, imorgon

trevliga restauranger som lägger fokus på närodlat,
att kunna resa runt i världen och ta del av andra

matkulturer. Det är en inspiration i sig. Det är viktigt
att vi får upp ögonen för att det går att laga mycket
god mat baserat på grönsaker.

Hur kan matlagare inspirera
till att äta hälsosamt?

-Matlagare har en jätteroll i detta. Utbudet av mat-

och bakprogram på tv är stort och det finns goda

chanser att påverka väldigt många människor. Att

skicka signaler via media tror jag är en bra kanal
för att få ut budskapet och kunskapen kring nyttig
mat. Men det är precis lika viktigt att visa att det
är lätt att laga.

”Alla människor behöver
inspiration. Det är viktigt.
Likaså är den medicinska
delen grundläggande att få
med. Bristande kunskaper
kräver information.”

året om idag. En gång i tiden var vi tvungna att

Hur kan kosten bidra till att
balansera folkhälsan?

att överleva. Idag behöver vi inte anstränga oss

Det är inte ens ett intressant kostråd längre. Det

finns det ingen mat” och den mat som finns

röra på oss för att skaffa maten vi behövde för

för att hitta vår föda, berättar Stephan Rössner.

Ät mindre och spring mer. Vad är
dina tankar kring det här?

-Det är klart att vi ska äta mer frukt och grönt.

Stephan Rössner är professor emeritus och

är så självklart. Frukt och grönt har en stor positiv

Karolinska Universitetssjukhuset. I decennier

inverkan på vår hälsa. Det innehåller mycket fibrer,
vitaminer och inflammationshämmande ämnen.

-Övervikt kommer inte av sig själv. Vikten är

Stephan Rössner menar att man ska lära sig tidigt

gifter. Eftersom vi har mekaniserat vår tillvaro

kul för att få även barnen att äta grönsaker.

slutresultatet av balansen mellan intag och ut-

så mycket måste vi ”återuppfinna” roliga aktiviteter.
Maten ska inte behöva vara ett problem. Det
finns ju nyttig mat som är både tillgänglig och
god.

Brist på kunskaper
kring grön mat

Stephan Rössner menar att frukt och grönt till
viss del är en generationsfråga. Den äldre ge-

nerationen, särskilt männen, är uppväxta med

kött, sås och potatis. Sallad sågs mest som kaninmat förr.

-Utbudet av hälsosam mat är mycket större

idag. Förr fanns det inte vegetariska rätter på

1

STEPHAN RÖSSNER

i livet att äta allsidigt. Det handlar om att göra det

-Jag brukade göra roliga gubbar av grönsaker på

före detta överläkare på överviktsenheten vid

har han beskrivit sambandet mellan livsstil och
våra folksjukdomar i många böcker, radio- och

tv-program. Han har dessutom medverkat som
skådespelare i en så kallad vetenskapspjäs vid

Stockholms Stadsteater för att kul och lättfattligt
beskriva hur våra kostvanor påverkar vår hälsa.

tallriken för mina barn. Då blev det genast roligare

att äta. Idag är det brist på kunskaper och många
gånger finns ett trångt synsätt vad det gäller ba-

lansen mellan kött och potatis till frukt och grönt.
-Tack vare det enorma utbudet som till exempel
Everfresh kan bistå med är det så mycket enkla-

re för den enskilda individen att välja och vraka.
Det är både färgglatt och vackert, vilket inspirerar eftersom det ser väldigt gott ut. Det går också

att finna grönsaker, baljväxter och alla sorts kål

till rimliga priser, vilket gör det enklare att kunna
handla av allt det goda.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/februari/fler-har-fetma-och-overvikt/
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Kärlek till eftervärlden
Tareq Taylor är en av Sveriges mest framstående kockar. Med en livslång och passionerad kärlek till mat, samt en ambition att sprida tankar om kvalitet och lokalt producerade råvaror, når
han ut till en stor publik. Många känner igen honom från SVT:s program Trädgårdsmåndag,
Go´kväll och som gästkock för Historieätarna där han inspirerar tittarna med
vacker och fantastisk mat.
Matresan började tidigt

-Att odla själv ökar respekten för både arbetet och grödan. Det

han var ensam hemma efter skolan. Hans brinnande intresse för

slänger blasten och täckbladen, vilket är synd eftersom det är både

Redan vid sju års ålder stod Tareq i köket och experimenterade när

är viktigt att ta till vara på hela grönsaken och rotfrukten. Många

matlagning och smakupplevelser växte och blev till sist startskottet

gott och näringsrikt.

Kafé samt matstudion och restaurangen Kockeriet i Malmö. Han

har dessutom varit sommarpratare i P1 och skrivit flertalet kokböcker.

Varför är det så viktigt med
ekologiskt och närodlat?

Varifrån får du din inspiration?

Hantverk och yrkeskunnande är starkt knutet till detta. Vi är helt

på en spännande resa. Idag driver Tareq Taylor Slottsträdgårdens

-Den närodlade biten är viktig för att få en relation till råvarorna.

-Det är alltifrån människor jag träffar till ställen jag ser. Men även från

utlämnade till vad livsmedelsbutikerna bestämmer att de vill ha i

har haft den stora turen att få resa väldigt mycket de senaste fyra,

göra mer plats för lokalt närodlade produkter och stötta odlarna.

mig chansen att få förverkliga alla tankar som jag samlat på mig,

-Det ekologiska är ytterligare ett steg. Det handlar om viljan att

resor jag gör, det är nästan alltid de yttre faktorerna som påverkar. Jag
fem åren i mitt arbete och sett många delar av världen. Det har gett

butikerna om vi inte tar vara på det närodlade. Jag tycker att de borde

berättar Tareq Taylor.

verkligen bry sig om moder jord och lämna något till eftervärlden

Passionerad kärlek till lokal mat

ekologiskt om det finns.

Ekologiskt och närodlat har alltid legat Tareq varmt om hjärtat. Han
lagar gärna mat av det som trädgården har att erbjuda.
14

som inte är förorenat. Jag handlar alltid närodlat först och sedan

K Ä R L E K T I L L E F T E R VÄ R L D E N

Hur viktigt är det att ta
tillvara på hela grönsaken ur ett
miljöperspektiv?

fänkål i butikerna med blasten kvar, vilket är synd

grönsaken finns det många delar som är bra att

Vissa grönsaker som är udda i formen sorteras

rötter och blast. Likaså rödbetsblast samt bladen

köpa detta. Det är därför viktigt att berätta att

då det är fantastiskt gott.

-Lika viktigt som att ta tillvara på hela djuret. På

Tareq menar att även odlarna behöver upplysas.

utnyttja, från topp till rot. Vitlök har väldigt goda

bort, likaså blasten för att man tror att ingen vill

som går att steka eller ha till salladen. Det finns

man ska paketera hela grönsaken. Det behöver

mängder med användningsområden.

informeras långt innan råvarorna hamnar i butik.

Har kockar generellt sätt
ett större ansvar?

-Det är väsentligt att odlare får möta kockar

digt många portioner mat, det kan man inte bortse

Men även producenterna behöver informeras så

eftersom sättet att se på råvaror kan skilja sig

-En enda person kan ta ett beslut som påverkar väl-

markant. Det går att lära sig mycket av varandra.

ifrån. Det handlar om att man ska välja bra råvaror

att de kan anpassa utbudet.

Är man kock ska man veta vad som växer i sin om-

Hur gör man för att fler
ska få upp ögonen för topp
till rot trenden?

som ska tillagas med ett brinnande engagemang.
givning och förädla råvarorna på bästa möjliga sätt.

Topp till rot är
det nya nos till svans

-Människor behöver se lysande exempel från

TAREQ TAYLOR
Tareq Taylor är en omtalad svensk gourmetkrögare
och uppskattad tv-kock med över 25 års

erfarenhet. Många känner igen Tareq från SVT:s

program Trädgårdsmåndag och Go´kväll. För den
internationella publiken är Tareq mest känd för

sin tv-serie Tareq Taylor´s Nordic Cookery som
sänds i över 100 länder världen över.
Tareq

driver

Slottsträdgårdens

Kafé

samt

matstudion och restaurangen Kockeriet i Malmö.
Utöver det har han varit sommarpratare i P1. Sedan

2011 är Tareq även känd som kokboksförfattare

med titlar som ”Tareq Taylor: Om mat och kärlek”
(som för övrigt var nominerad som ”Best first
cookbook” 2011 i den internationella tävlingen

Gourmand World Cookbook Award), ”Tareq

Taylor: Klassiker” och nu senast ”Tareq Taylor:
Helt enkelt”.

professionella och konventionella kockar. Det

Att ta tillvara på hela djuret har blivit en trend som

behöver också bli mer uppmärksammat genom

vi fortfarande grönsakerna betydligt mer lättvindigt.

sidor så att fler kan få upp ögonen för att det

medelsbutikerna är ansvariga eftersom de tar hem

reras till att smula ner lite av roten över rätten,

vuxit sig allt starkare. Men många gånger behandlar

mattidningar, reportage och användarvänliga

-Jag tror det handlar om okunskap. Men även livs-

inte behöver vara komplicerat. Det måste inspi-

det som säljer bäst.Till exempel ser vi nästan aldrig

inte svårare än så.
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EVERFRESH
FOODSERVICE
- 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.

ETT HÅLLBART ERBJUDANDE
Vi på Everfresh tar ansvar för våra produkter - hela vägen från frö till tallrik.

och för främjandet av långsiktigt, hållbart jordbruk genom att använda Global

produktion. Vi arbetar också resolut för att bidra till en bättre miljö. Everfresh

Sedex - världens största samarbetsplattform för hantering av etiska uppgifter i

Vi arbetar aktivt för att säkra hållbarheten och livsmedelssäkerheten i vår

verkar för hållbar produktion, ökad livsmedelssäkerhet, bättre miljöskydd

/ ip leverantörer. Vi är också brc och krav certifierade samt medlemmar i

leverantörskedjan.

EFFEKTIVITET

MILJÖ

Effektivitet handlar om att hitta det smidigaste

Vårt miljöarbete handlar om att säkra

direkt från odlare och kontinuerligt förbättra

organisation och att tillsammans med våra

och mest effektiva arbetssättet genom att köpa
vår egen och våra odlares verksamhet.

kontinuerliga miljöförbättringar i vår egen
odlare minska miljöeffekterna av
deras verksamhet.

ETIK

EKOLOGI

Genom fokus på etisk handel strävar vi efter

Genom att arbeta på det mest effektiva sättet,

erbjuda en säker och inspirerande arbetsmiljö

vi leverera de bästa ekologiska produkterna.

att verkligen göra skillnad. Målet är att kunna
för våra anställda, men vi gör även vårt

yttersta för att förbättra arbetsförhållanden
hos våra odlare.
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med respekt för miljön och etiska faktorer, kan
Ekologiska produkter och lokal produktion är
hörnstenar i vårt ekologiska tänk.

EVERFRESH FOODSERVICE

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE
E-plan är Everfresh hållbarhetsplan för ett långsiktigt och hållbart företagande.

Den lanserades 2014 och bygger på fyra pelare: effektivitet, etik, miljö och ekologi.
Hur har E-plan växt fram?

I takt med att medvetenheten har ökat bland våra kunder

inom såväl dagligvaruhandeln som foodservice, har också
kundkraven kopplade till hållbarhet ökat. Genom att satsa

på ett hållbart företagande, såg vi även möjligheten att stärka
vår konkurrenskraft och få ett ökat förtroende hos våra
kunder, vilket på lång sikt bidrar till bättre lönsamhet.

Vad är målet?

Vårt mål är att kunna erbjuda våra kunder ett hållbart erbjudande, detta genom att ta ansvar från odling till slutkund. Vi
arbetar aktivt för att minska vår direkta klimatpåverkan, vad
gäller främjande av ett långsiktigt hållbart jordbruk,

emballage, transport, lagerhållning och minimering av svinn

i produktionsledet. Vårt mål är att alla våra leverantörer skall

vara kvalitetscertifierade enligt en GFSI godkänd standard,
samt att leverantörer i högriskländer definierade enligt
BSCI:s lista skall vara socialt reviderade.

Vad är visionen?

Vår vision är att växa tillsammans med våra leverantörer och

kunder, med förtroende, integritet och respekt för miljön

och människor. Det gör vi genom att inspirera, erbjuda hjälp
och vägledning i vår gemensamma resa framåt. Vi tror på
samarbete, utbyte av kunskap och att långsiktiga relationer

bidrar till vår gemensamma framgång. Vi tror också att det

är tillsammans som vi kan göra störst skillnad för människors
arbetsförhållande, vårt klimat och för vår hälsa.

TEAM E-PLAN
Drew, Helen och Jennie är teamet som driver Everfresh hållbarhetsarbete och utvecklar genomförandeplaner
och strategier för att uppnå målen med E-plan.

Drew Reynolds

Technical & Business Development Director

Helen Olsson

Quality Manager

Jennie Montell

Sustainability Manager
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FÄRSKT,
FRÄSCHT
OCH KLART
ATT SERVERAS
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 vara.

Färdigblandat Fokusera på matkonsten

Garanterad
matsäkerhet

färdigblandade sallader.

Certifierade odlingar och

Vi har både enkla sallader och

R åvarorna är 100 % spårbara.

Något annat kan vi inte stå

producerat i certifierade

spännande produkter.

anläggningar.

Spara tid och pengar

Skuret, hackat, skivat och tvättat
- bara lägg upp och servera.

för. Vi adderar ständigt nya

Skonsamt för miljön

Minska svinnet

obrukbara delar i råvaran. Vi har

Det innebär att du kan ta tillvara på

Ingen onödig transport av

rensat och skurit - av 1 kg sallad
är 1 kg ätbart.
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Komplett sortiment, hög
kvalitet och utsökt smak

Vi har redan rensat och renskurit.
hela grönsaken - från topp till rot.

Underlättar din
kalkylering

Säsongsfasta priser.

JOIN THE REVOLU TION

MATBRANSCHEN ÄR HANS LIVSSTIL
R

ikard Elwing har varit verksam som kock,
kökschef och restaurangchef under 12 år på alltifrån ett-stjärniga restauranger till eventcatering och
små familjeägda krogar. Efter många aktiva år valde
Rikard att sätta sig i skolbänken, vilket resulterade i
en tjänst som produktionschef inom färdigskuret. Efter närmare 10 år som produktionschef sadlade han om igen. Idag arbetar han som Key
Account Manager på Everfresh Foodservice.
-Idag har jag världens roligaste jobb. Jag är ansvarig
mot hotell, restaurang- och cafékedjorna. Min roll
är att ta fram koncept och lösningar som är unika och värdefulla för varje kund. Det kan vara allt
från komponering av en salladsbuffé och menyplanering till IT- och logistiska lösningar. Utöver
detta håller jag även i workshops och föreläser
runt om i Sverige. Det är därför av yttersta vikt att
jag ständigt är påläst och lyhörd för förändringar.
Rikard älskar måltiden. Det handlar inte bara om
vad man ”stoppar” i sig, utan också om i vilken

miljö man gör det. Alla fantastiska upplevelser är
oftast förknippade med en måltid.
-Steget in i matbranschen var helt naturlig då jag
växt upp i en matfamilj där mat och hälsa stod i
centrum. Middagen intogs alltid kl. 18.00 och
hela familjen var samlad.

På vilket sätt ser du på service?

-Att vara köks- och kostchef handlar inte i mina

ögon om att vara bäst på att laga mat. Det kan
snarare liknas vid en fotbollstränares roll - att få

alla i laget att prestera på högsta nivå tillsammans.
Allt vi gör i vår grupp handlar om att ta lärdom

-Det är helheten av upplevelsen och tjänsten som
avgör hur bra eller dålig servicen är. Jag är verksam
i en bransch där detaljerna kan vara helt avgörande
för gästen. Det kan handla om alltifrån bemötandet
i dörren till hur man friterar svartkålen. Vidare är
detaljer som att tacka av gästen med ett glatt leende
lika viktigt för helhetsupplevelsen. Bra service är
att ge gästerna lite mer än de förväntar sig, men
också att alltid få gästerna att känna sig bekväma.
Det är viktigt att se problemen, men lika viktigt
att fokusera på att hitta lösningar.

Ansvar är mer än att bara
leverera produkter

av varandras kunskaper och kunnande. Vi är alltid

galet ödmjuka inför uppgiften och brinner för att
ständigt vara unika.

Rikard Elving

EKO

KONVENTIONELL FRUKT OCH GRÖNT

Efterfrågan på ekologiska råvaror är något som hela tiden

Utmana oss! Med ett av marknadens absolut bredaste och mest spännande

tillgängligt sortiment av ekologiska frukter och grönsaker.

adderar nämligen inte bara nya produkter kontinuerligt. Vi är också lyhörda för

komplett sortiment av ekologiska frukter
och grönsaker
växer. Det gör även vårt sortiment. Vi erbjuder ett brett och
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.

komplett sortiment av smakrika
produkter med hög kvalitet

sortiment så kan du faktiskt det. För är det något vi inte har, då löser vi det. Vi
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.

ONLIME

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.
• Du har en personlig
kontakt
• Vi bidrar med kunskap och

• Vi kan hitta möjliga
affärspartnerskap
som gynnar din affär

•E
 norm flexibilitet
- vi hittar rätt lösning
för ditt behov

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 användarvänligt program.

•F
 örenklar beställning

• Inga telefonköer -

och orderhantering

beställ när du vill

• Enkelt att överblicka

• Historik och statistik

inspiration

19

N E W K I T C H E N 2 0 1 6 , No 3

GRILLA VEGO
n
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s
s
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v
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med P

Att grilla vego ligger helt rätt i tiden och är dessutom godast och coolast. De
senaste tio åren har Paul Svensson skapat maträtter med grönsaker i fokus istället
för att utgå från det animaliska proteinet, och i hans nya bok behandlas de med
den kärlek, energi och teknik som brukar vara köttbiten förunnad. Grönsaker
är ju minst lika fantastiska råvaror som kött, fisk och fågel, plus att sätten att
tillaga och kombinera dem är oändliga.

Tricket för att du ska lyckas med grönsaksgrillningen är att du

Lär dig också ta reda på vilken kärntemperatur grönsaken ska

(vilket förstås förutsätter att du gillar eller har gillat kött). Du

yta full av smak och karaktär.

tänker dig att du har den finaste, dyraste köttbiten framför dig
använder helt enkelt samma teknik och behandlar grönsaken
på samma sätt som du skulle göra om det var kött. Varför inte

Att helsteka, råsteka, glödbaka och röka är bara några av de

trycker in salvia i och inte vitlök i en lammstek? Det kan vara ett

vego”. Prova dig fram och upptäck nya konsistenser och smaker

använda ett begrepp som späcka fastän det är en aubergine du
sätt att öka sin kreativitet vid grönsaksgrillningen.

TERIYAKIGRÖNSAKER 8 port.
2 färska gula eller röda lökar, helgrillade
4 potatisar, kokta

4 morötter, foliebakade
2 gurkor, råa

1 litet vitkålshuvud, helbakat
2 små majskolvar, förkokta
4 rödbetor, bakade
Teriyakisås
1 dl japansk soja
2 dl råsocker

1⁄2 grön spetspaprika, skivad
1 msk ättika (12 %)

1 vitlöksklyfta, hackad

1⁄2 msk riven färsk ingefära
1⁄2 röd chili

Till servering
Koriander, f inskuren
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ha för att få den perfekta konsistensen – ett saftigt inre och en

tillagningssätt Paul Svensson beskriver i hans nya bok ”Grilla
i glödens underbara värld!

G R I L L A V E G O M E D PA U L S V E N S S O N

GRILLAD SALLAD MED MANGO,
GETOST OCH SOJAOLJA 4 port.
4 små täta salladshuvuden, t ex svensk
romansallad eller gemsallad
Olja till pensling
2 mogna mangor

100 g getost av typen Chevré
3 msk japansk soja

3 msk neutral rapsolja
Salt och svartpeppar

PAUL SVENSSON

SOJAGRILLAD FÄNKÅL MED
FRÖN OCH ROSTAD NORI 4 port.
2 fänkål med stjälkar och dill

Ca 50 g smör (3 msk brynt smör)

1 msk lindblomshonung eller liknande
3 msk japansk soja

1 msk ättika (12 %)

1⁄2 msk mortlade fänkålsfrön

1 rostat noriblad (t ex Kung Markattas
Sushi nori)

Strimlat havssalt

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.
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Förädlade råvaror i tr
På Steglinge Gård i Höganäs finns en lång tradition att arbeta med det som
jorden har att ge. Familjen Gibrands ambition är att det som hamnar på tallriken
måste vara både gott och tillförlitligt. Och det är en stark passion och drivkraft som
funnits där sedan 60-talet.
Foto: Jakobsson Reklam & PR

I

nnan familjen Gibrand började arrendera Steglinge Gård var

det en så kallad bolagsgård som tillhörde Höganäsbolaget.
Gården arrenderades fram till 1987 då den till slut köptes.

Tidigt byggdes kostallarna om till kylhus och verksamheten renodlades för grödor. Då var huvud-

grödorna morötter, potatis, betor, vitkål och gul lök.
I början på 1990-talet tog Göran Gibrand
över driften och det skedde en successiv
övergång till att sälja mer
förädlade råvaror. Till

en början var det bara
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redje generation
egenodlade grödor som förpackades, men

kontroll på alla leverantörer. Certifieringarna

Det tycker Gustav är ett steg i rätt riktning.

bygden. Med tiden kompletterande man även

sig enligt respektive certifierings regelverk.

inte ska behöva tänka på var, och framförallt

snart packade man även åt andra odlare i Kulla-

med import och det gör att verksamheten nu

kan tillhandahålla ett året-runt-sortiment.
Idag levererar Steglinge Gård ett brett sortiment med allt ifrån exotiska frukter till bas-

råvaror som potatis, rödbetor och morötter till
flera olika grossister.

”Vi samarbetar endast med odlare
som delar samma värderingar”

ställer i sin tur krav på att våra leverantörer sköter

Det är ett sätt för oss att ha koll på att de

har vissa interna regler och rutiner. Vi tycker
att det är varje företags plikt att hjälpa till att
bygga vårt samhälle tillsammans. Och med det

menar jag att man helt enkelt får hjälpas åt att

se till att de som fuskar inte kan klara sig i
längden, förklarar Gustav Gibrand,
VD Steglinge Gård.

Kraven som ställs på odlarna är höga. Alla

Trygghet är a och o

SMAK, Global GAP eller IP, annars tas inte

ter måste känna sig trygga när de köper något.

måste vara registrerade för EKO, KRAV,
råvarorna emot av Steglinge Gård.

Varför är det här så viktigt?

-Vi är certifierade av BRC som är ett väldigt

hårt styrt miljö- och kvalitetssystem där en del

i certifieringen handlar om att till exempel ha

Gustav menar att matlagare och konsumen-

Det gäller allt ifrån arbetsförhållanden för alla
de som varit med och producerat produkten
till att det verkligen är det i förpackningen som

konsumenten förväntar sig. BRC fokuserar just

nu på substitution, alltså att det verkligen är
rätt råvara i rätt förpackning.

-Vi vill att kunder och slutligen konsumenter
hur, våra produkter är producerade. Man ska
veta att en produkt från Steglinge Gård är

hanterad på ett smart sätt, från frö till kund.
Det gäller även arbetsmiljön både inom företaget och hos våra leverantörer.

Varför är det ni gör så viktigt?
-Världen står inför en rad extremt svåra

utmaningar. En av dem är att ge föda till

jordens befolkning som ökar. Att få möjlig-

heten att göra det med nyttig mat är pricken
över i:et. Sverige är dessutom en viktig spelare
när det gäller att visa framfötterna och ta

ansvar för miljön och mänskliga rättigheter.
Det är en utmaning, ibland frustrerande, att

alltid vara med som ett draglok för övriga världen.
Men det är också en stjärna i kanten när vi
klarar av att uppfylla alla krav.
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godare

VÄRLD

Njutklara råvaror
Vi ser det som vår främsta uppgift att revolutionera matsverige.
Ända sen starten har vi ifrågasatt gamla metoder för att hitta nya
vägar. Bättre vägar. Vi har inspirerat och utbildat, klippt mellanled och skapat nya koncept. Resultatet är enklare tillgång till nyttig
och smakrik mat. Genom att göra det enklare att laga, servera och äta
hälsosam mat kan vi bidra till att förbättra folkhälsan och på så sätt skapa ett
hälsosammare Sverige.
EVERFRESH FOODSERVICE EVERFRESHFOODSERVICE.SE +46(0)42 450 23 00

for professionals only
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