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och förkokta grönsaker. Bra 
råvaror, goda smaker och 
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Total Produce Nordic (TPN) är marknadsledande inom färska 
och förädlade frukter, grönsaker och bär i Sverige. Vi har ett 
nätverk runt hela världen som förser oss och våra kunder med 
färska produkter av hög kvalitet året om. Våra inköp görs från 
mer än 700 leverantörer och ungefär 20 000 primärproducenter 
i över 60 länder. Inköpsvolymerna består i huvudsak av färska 

frukter och grönsaker, men även bearbetade produkter som 
juice och smoothies. I Total Produce Nordic-familjen finns de 
svenska producenterna Steglinge Gård och Vidinge Grönt som 
producerar det största delen av Chef’s Cut sortimentet. Läs mer 
på totalproducenordic.se

Chef’s Cut är våra tvättade, skalade, skivade, hackade, strimlade, rivna och 
förkokta produkter. Kort sagt, en serie produkter där vi gjort det tråkiga 
jobbet åt dig så att du kan fokusera på det viktigaste: matlagningen och 
att göra måltiden till en upplevelse för gästen. Med vårt breda produkt-
sortiment ger vi dig stora möjligheter till variation i din matlagning, 
speciellt när du vill få in mer grönsaker i måltiden. Och det ger dig 
dessutom mer tid till det roliga. Saknar du något? Hör gärna av dig så 
kanske vi kan skapa något nytt tillsammans!   

Lättjobbat och gott för
en grönare framtid

Vi berättar gärna mer om Chef´s Cuts sortiment, produktionen och  
var du kan köpa produkterna. Vi hjälper gärna till att ordna besök på  
några av våra produktionsanläggningar i Skåne eller hålla en workshop  
i vårt inspirationskök. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss:  
chefscut@totalproduce.se

Kontakta oss! Kontakta oss! 

Chef´s Cut Magasin ges ut av Total Produce Nordic AB. Långeberga vägen 190, 256 69 Helsingborg. chefscut@totalproduce.se  
Produktion: Total Produce Nordic AB. Foto: Sophie Håkansson sidorna 14, 19, 20, 26, 27. Övriga bilder: Total Produce egna, 
Steglinge Gård, Vidinge Grönt, Shutterstock.

Om Total Produce Nordic
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När vi lanserade Chef’s Cut för snart tio år sedan pratades 
det mycket om tidsbesparingen och ekonomin i att köpa 
färdigskurna frukt- och grönsaksprodukter. Det finns 
så klart fortfarande tydliga ekonomiska incitament för 
att välja färdigskuret, men tid och pengar är inte alltid 

det viktigaste. I dag ligger fokus också på en smart och 
hållbar produktion.  

Vårt Chef’s Cut-sortiment produceras till största delen hos två 
av Sveriges främsta odlare; Steglinge Gård och Vidinge Grönt, som 

båda ingår i TPN-familjen.

Ett gemensamt mål för oss är att så långt det är möjligt ta hand om hela 
råvaran, även de delar som tidigare kastades bort, till exempel stammen 
på broccoli och vitkål. Med färdigskuret, färdigstrimlat och färdighackat är 
det enkelt för er i köket att få in mer grönt i maten, ni får tid över till annat 
och inte minst har Chef’s Cut alltid en jämn och hög kvalitet.  

Genom Total Produce Nordics hållbarhetsplan, E-Plan säkerställs också att 
produkterna har odlats, hanterats och transporterats på ett lämpligt sätt 
och att personalen som utför arbetet har schyssta villkor. Och som första 
aktör i kategorin är vi stolta över att ställa om emballaget till returbackar 
från Svenska Retursystem (SRS).

Vi utvecklar hela tiden vårt sortiment för att du ska kunna erbjuda dina 
gäster goda, hållbara grönsaker och grönare måltider. I år lanserade vi 
Sveriges första förkokta och SMAK-märkta potatis! 

Om allt detta och lite till kan du läsa här.  
Vi ses i köket! 

Thomas Eriksson
Affärsområdeschef TPN Foodservice

”Vår vision är att 
producera förstklassiga 

produkter av hela 
råvaran”
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Hållbar odling 
Vår verksamhet och våra leverantörer och odlare 
finns i stora delar av världen. Detta innebär givetvis 
möjligheter, men också ett ansvar att förbättra 
arbetsförhållandena och minska miljöpåverkan i 
dessa länder. Vi verkar för en hållbar produktion, 
ökad livsmedelssäkerhet, bättre miljö och för 
främjande av ett långsiktigt hållbart jordbruk, detta 
genom vårt leverantörskrav på certifiering enligt 
GLOBAL G.A.P. (Good Agriculture Practice) och  
IP Sigill (Integrerad Produktion). Som medlemmar  
i SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), världens 
största samarbetsplattform för hantering av etiska 
uppgifter i leverantörskedjan, arbetar vi för att  
alla våra leverantörer ska erbjuda schyssta  
arbetsvillkor. Vi utför även egna leverantörsbesök 
och revisioner på plats hos producenter och 
packhus, för att se till att våra krav och nationell 
lagstiftning efterlevs.  
 
Alla leverantörer från så kallade riskländer,  
definierade enligt organisationen Amorfis  
BSCI:s (Business Social Compliance Initiative),  
ska ha utfört en social revision. Våra svenska  
producenter ska senast odlingssäsongen 2020 vara 
certifierade enligt IP Arbetsvillkor.

Vårt mål är hållbarhet  
från odling till slutkund

Total Produce Nordic tar ansvar för hela hållbarhetskedjan, från 
fält till kök. Vi har en ambitiös hållbarhetsplan, jobbar ständigt 
med att förbättra förpackningar och fokuserar på att förbättra 
arbetsvillkoren i de länder produkterna kommer ifrån skriver 

Jennie Montell, Nordic Sustainability Manager på TPN.
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E-Plan – vår hållbarhetsplan 
E-Plan är vår hållbarhetsplan för ett långsiktigt och 
hållbart företagande. Planen lanserades 2014 och 
bygger på tre pelare: ekonomi, etik och miljö. E-Plan 
utgår från de globala målen och är anpassad efter 
var vår verksamhets avtryck är som störst. Genom vår 
hållbarhetsplan tar vi ett ansvar genom hela kedjan 
från fält till kök. Vi arbetar aktivt för att minska vår 
direkta klimatpåverkan vad gäller jordbruk, val av 
emballage, transport, lagerhållning och minimering 
av svinn i produktionsledet. 
 
Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Det är 
självklart för oss att göra vad vi kan för att bidra 
till en mer hållbar utveckling och att även kunna 
påverka konsumtionen av grönsaker och frukt. Vårt 
hållbarhetsarbete tar sin början hos producenterna, 
med ett hållbart och cirkulärt tankesätt. 
 
Stort fokus ligger på transparens i värdekedjan.  
Vår inköpstrategi syftar till att klargöra sambandet 
och vikten av en hållbar primärproduktion som  
en naturlig del av inköpsprocessen. Strategin 
bygger på att arbeta nära primärproducenten, kapa 
mellanled, systematiskt prioritera produkter och 
ursprungsländer med hållbara produktionssystem 
samt att se till att vår leverantörsbas består av 
leverantörer och producenter som arbetar med 
ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och socialt 
ansvar. Vår målsättning är att skapa hållbara och 
lönsamma affärer för dig som kund.

Ekonomi Etik Miljö
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GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Vi arbetar med FN:s globala mål
För att ytterligare stärka vårt arbete för en hållbar 
primär- och livsmedelsproduktion har vi valt att 
fokusera på fyra av FN:s 17 globala mål som sträcker 
sig till 2030. Det är inom dessa fyra områden vi har 
störst möjlighet att påverka och göra skillnad.

Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja  
välbefinnande för alla åldrar.
 
Mål 8: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor för alla.

Mål 12: Säkerställa hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster.

Mål 15: Skydda, återställa och främja ett hållbart 
nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka 
skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av 
biologisk mångfald.

Förpackning – hållbarhet vs miljö
Vi arbetar just nu intensivt med att hitta nya och 
långsiktiga lösningar vad gäller förpackningar 
och emballage. Det är ett omfattande arbete 
med att till exempel fasa ut den svarta plasten i 
emballage till förmån för bättre och miljövänligare 
förpackningsalternativ. Det är hela tiden en 
avvägning mellan livsmedelssäkerhet, produkt-
kvalitet och miljön. Vi testar oss fram och har till 
exempel tagit fram juiceförpackningar som är 
tillverkade av en del förnyelsebart material som 
dessutom går att panta. 
 
Vi är anslutna till Svenska Retursystem, som  
bygger på återanvändning av emballage istället 
för engångsanvändning. Det gör att du som kund 
får mindre emballage att hantera och att du enkelt 
kan returnera lådorna i ett slutet system. Från och 
med sommaren 2020 kommer merparten av våra 
produkter packas i returbackar. 
 
Jennie Montell 
Nordic Sustainability Manager, TPN
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Rotselleri med grönkål 
och picklad rödlök
Cirka 50 portioner  

5 kg Chef’s Cut rotselleri delad 
600 g Chef’s Cut babygrönkål 
1 kg Chef’s Cut picklad rödlök 
200 g dill till dressing
200 g persilja knippe
5 dl rapsolja 
2 l naturell yoghurt
1 kg rostade mandlar 
Salt och peppar

Gör så här: Rosta rotselleri i ugnen  
cirka 45 minuter 200 grader.  
Mixa persilja och dill med rapsolja och 
smaksätt med salt och peppar.  
Blanda hälften av örtoljan i yoghurt,  
och resterande örtolja med den ros-
tade rotsellerin. Servera med rostade 
mandlar, babygrönkål och picklad 
rödlök.

Till buffé éllér Till buffé éllér 
som förrättsom förrätt
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Med projektet Smart Mat har Helsingborgs stad 
sjösatt en ambitiös satsning på att minska mat- 
svinnet och öka andelen klimatsmart mat i stadens 
skolor. En självklar del att satsa på är öka andelen 
grönsaker i maten, genom att helt enkelt berika 
klassiska recept, som barnen redan gillar. 
På Tycho Braheskolan, en av Helsingborgs 
gymnasieskolor, började man till exempel att 
själv riva ner grönsaker i spagetti bolognese, 
men det är ett både tungt och tidskrävande 
arbete. Marcus Hellmann, produktutvecklare på 
TPN kopplades in, och en smart lösning för att både 

minska svinnet och göra rätterna grönare började 
ta form. Marcus jobbade under många år som kock 
och har stor förståelse för vilka utmaningar köken 
står inför idag. Genom sina kunskaper om råvaror, 
värdekedjan och passion för produktutveckling, såg 
han ett nytt användningsområde för de produkter 
som görs av svinn från Steglinge Gård. Resultatet 
blev en serie färdigrivna grönsaker från Chef’s 
Cut att blanda ner i maten som nu finns i alla 
Helsingborgs skolkök.

Den första varianten av svinnovationsprodukt  
som togs fram, Chef’s Cut mörk grönsaksflis,  
innehåller morot, rödbeta, kålrot och palsternacka. 
Det finns även en ljus variant med kålrot, vitkål och 
morot. I svinnovationssortimentet finns även
broccoli julienne och blomkålsflis som är gjorda på 
stammen.

Trolleri i Helsingborgs stad 
ger grönare och godare  

måltider i skolorna

Köttfärssås på mörk 
grönsaksflis 
75 portioner, cirka 20 l

5 kg hönsfärs  
5 kg Chef’s Cut grönsaksflis mörk 
2 kg Chef’s Cut gul lök tärnad 
1 kg tomatpuré 
5 kg krossad tomat 
Brynt kött - och lökfond – eller liknande  
smakrik fond  
Basilika, timjan, oregano efter smak 
Paprikapulver och chilipulver efter smak 
Vitlök efter smak 
Rött matlagningsvin/vinäger efter smak 
Vatten ca 2-4 liter 
Maizena om det behövs 
Salt och peppar

Gör så här: Fräs grönsaksflis med lök, tomat-
puré och kryddor. Tillsätt färsen och bryn tills 
den är klar. Tillsätt krossad tomat, fond och 
vatten till lagom konsistens. Smaksätt med 
vinäger och mer kryddor om det behövs. 
Red av med maizena vid behov. Servera med 
spagetti och riven parmesan.

“För en kock är det självklart 
att mer grönsaker i maten ger 
fylligare smak med naturlig sötma 
och därför är det ett smart och 
gott sätt att hjälpa barnen få i sig 
mer grönsaker. Som en bonus kan 
man samtidigt minska på köttet”
Marcus Hellmann, produktutvecklare
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Blomkålsflis svinnovation 
3 mm, 4 x 1 kg

Broccoli julienne svinnovation
3 mm, 4 x 1 kg

Grönsaksflis mörk svinnovation 
2 mm, 5 kg 

Innehållet varierar mellan: Kålrot, Rödbeta,  
Palsternacka, Morot

Grönsaksflis ljus svinnovation 
2 mm, 5 kg 

Innehållet varierar mellan: Kålrot,  
Vitkål, Morot

� SVINNNOVATION �

Pickla och använd som bas Pickla och använd som bas 
i rémouladé (sé sid 23)i rémouladé (sé sid 23) Sprött och gott i en wok

Sprött och gott i en wok

Blanda nér i kokt ris Blanda nér i kokt ris 
om du önskar mér  om du önskar mér  
grönsaker i maltiden.grönsaker i maltiden.

Svinnovationsprodukternas volym avgörs 
av vilket svinn som uppstår av de råvaror 
som ingår. Detta påverkar om produkten 
för tillfället finns för leverans.

Med vår grönsaksflis tar vi vara på svinnet från råvaran 
och hittar nya användningsområden. På så sätt minskar vi 

matsvinnet samtidigt som vi ökar den gröna delen i måltiden.



chef’s cut magasin

12

Kycklinggryta med  
ljus grönsaksflis 
Cirka 75 portioner

5 kg strimlad kyckling 
5 kg Chef’s Cut ljus grönsaksflis 
2 kg Chef’s Cut tärnad gul lök 
100 g hackad vitlök 
5 l grädde 
1 l vatten 
Maizena till redning 
Dijonsenap efter smak 
Brynt kycklingbuljong, salt, peppar,  
gurkmeja, timjan.

Gör så här: Stek kycklingen färdig.  
Fräs grönsaksflis, lök och vitlök.  
Lägg i kycklingen och koka upp med 
grädde och eventuellt vatten.  
Smaka av med dijonsenap, salt och 
peppar. Red om nödvändigt med 
maizena.

Sallad:
3 kg Chef’s Cut broccolijulienne
600 g Chef’s Cut babygrönkål 
Granatäpplekärnor
Citron
Olivolja
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Mer mat i magen ger 
mindre svinn

Vi var med när Filbornaskolan provlagade den ljusa svinnovationsprodukten med 
kålrot, vitkål och morot. Det ljusa grönsalsfliset smakade bra och tillförde både 
smak och färg i kycklinggrytan. Som tillbehör: bulgur och en krispig sallad med 
broccolijulienne och grönkål. 

Lotta Arnarson på Filborna skolan lagar kycklinggryta 
med ljus svinnovation till 1200 förskolebarn, elever 
och lärare i Helsingborg.

Förutom grönsaksflisen har Helsingborgs stad 
upptäckt fördelarna med färdigstrimlat och färdig-
skuret. Jonas Paulsson är kommunens måltidschef:  
”Att köpa färdigstrimlat och skuret är ju ett utmärkt 
sätt att minska svinnet på i vår del av kedjan”. Linda 
Bjarle, som är avtalsansvarig, fyller i: ”Som offentlig 
verksamhet jobbar vi ju med tighta budgetar och 
då känns det bra att ta tillvara allt det man köper in. 
Därför är färdigskuret och strimlat en naturlig del av 
matlagningen i dag. Det är perfekt att använda för 
att trolla in grönsaker i till exempel köttfärssåsen. Här 
passar svinnovationsprodukten grönsaksflis med 
rödbeta in. Det ljusare grönsaksfliset, utan rödbeta, 
skulle man kunna använda i ljusa såser typ currysås 
till kycklingen”.  

Runt om i Helsingborgs skolkök experimenterar 
kockarna nu med att tillsätta grönsaker för att se 
hur mycket rätten ”tål” innan grönsakssmaken tar 
över och eleverna rynkar på näsan. ”De provar till 
exempel att tillsätta blomkålsflis i potatismoset för 
att göra rätten grönare. Vad vi har märkt är att detta 
även uppskattat av eleverna”, säger Jonas Paulsson.  

Och just att eleverna äter med god aptit, är trots 
allt avgörande. Det bästa sättet att få ner svinnet 
i skolköken är helt enkelt att maten hamnar i 
elevernas magar. 

”Sedan 2017 mäter skolorna sitt matsvinn varje  
dag och synkar med menyn för att se vilka dagar 
svinnet varit som högst. Bara detta, att mäta, gör  
att skolköken blir mer medvetna och verkligen 
strävar efter att minimera svinnet varje dag”,  
avslutar Linda Bjarle.

Glada smaklökar när Filborna testade den nya 
svinnovationsprodukten
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Att lägga in eller ”pickla” grönsaker har anor 
långt tillbaka i tiden. Förr användes pickling 
främst för att kunna bevara sommarens skörd 
över den mörka årstiden. Men picklade 
grönsaker är också en fantastisk smakförhöjare 
som ger den en extra syra och krispighet som 
många rätter behöver! 

Chef’s Cut har ett helt sortiment med 
färdigpicklat, men vill du hellre pickla själv?  
Här är receptet på en klassisk 1-2-3-lag:

1 del ättika, 2 delar socker, 3 delar vatten. 
Koka upp lagen och låt svalna. Lägg dina 
grönskaker i väl rengjorda glasburkar och 
häll över lagen. Låt stå i kylen över natten. 
Klart! 

Picklad rödlök
3 mm, 4 x 1 kg

Picklad rödkål  
3 mm, 4 x 1 kg

Picklade morötter med 
ingefära, 3 mm, 4 x 1 kg

Picklad kålrabbi med 
ingefära, chili, 3 mm, 4 x 1 kg

Picklad gulbeta
3 mm, 1 kg

� PICKLAT �

En uråldrig tradition 
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Picklad rödkal méd  Picklad rödkal méd  
grönkal, rostade mandlar  grönkal, rostade mandlar  
och vinägrettoch vinägrett

Picklad gulbeta, rödbetshummus Picklad gulbeta, rödbetshummus 
rödbetsvegetti och ärtskott, ba-rödbetsvegetti och ärtskott, ba-
byspenat och graärtbyspenat och graärt

Toast med förkokt potatis, 
picklad och friterad lök
Cirka 100 portioner

Gott bröd / surdegsbröd 100 st skivor 
6 kg Chef’s Cut borstad förkokt potatis  
2 kg majonnäs 
2 kg Chef’s Cut picklad rödlök 
2 kg  Chef’s Cut skivad gul lök 
Ärtskott eller valfria groddar 
Salt och peppar 
Olivolja till brödet 
Olja till fritering 
Mjöl till fritering

Gör så här: Vänd runt skivad gul lök med mjöl, 
fritera gyllenbrun i olja. Rosta brödet knaprigt i 
ugn med olivolja. Bygg toasten med majonnäs 
i botten, skivad förkokt potatis och toppa med 
picklad och friterad lök. Garnera med ärtskott 
eller groddar. Dra gärna något varv med  
pepparkvarnen.
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Magiska gröna blad
På den skånska slätten odlas och packas det svenska  

sortimentet av babyleaf-sallader. På bara en timme har  
salladen skördats, tvättats och packats.

På Vidinge Grönt odlas, skördas 
och förpackas babyleafs som är 
en del av Chef’s Cut-sortimentet. 
Att dessa bladgrönsaker är en 
fantastisk bas i sallader och 
dessutom är riktigt nyttiga är ju 
ingen nyhet, men på senare år 
har forskningen kommit långt i 
att visa varför. Till exempel visade 
ett forskarteam på Karolinska 
Institutet (KI) 2018 att risken för att 
drabbas av högt blodtryck minskar 
om man äter nitritrika gröna blad 
och även rödbetor. Ett annat 
KI-team visade några år tidigare 
att möss blev starkare av nitritrik 
kost. Karl-Alfred var alltså inte helt 
ute och cyklade när han byggde 
muskler med hjälp av spenat!  
 
På Vidinge odlas babyleafsallader 
som rucola, spenat, mache och 
mangold. Familjen Nordmark, som 
drivit Vidinge i flera generationer, 
var de första odlarna i landet av 
dessa späda sallatssorter.

Genom att odla på odlingsbäddar 
kommer man åt och kan hantera 
fälten från plantering till skörd.  
Första steget är att bäddarna  
ångas. Ångan tränger igenom 
de första tre centimeterna 
i jorden vilket leder till att 
eventuella ogräsfröer och 
skadedjur försvinner. Därefter 
sätts sallatsfröerna, exempelvis 
rucola, som växer upp på endast 
fyra veckor innan det är dags för 
skörd. Tack vare att bäddarna 
har ångats får rucolafröerna 
fritt fram att växa upp utan att 
konkurrera med ogräs. På detta 
sätt skapar man en relativt ogräsfri 
produkt helt utan att använda 
bekämpningsmedel – även när 
det kommer till konventionellt 
odlade grönsaker. 

När sallatsbladen skördas går en 
maskin rakt över bäddarna. Ett 
knivblad format som en cirkel 
skär av sallaten precis ovanför 

marken. Rötterna lämnas kvar för 
att ge näring till nästkommande 
skörd. När bladen har skurits av 
går de vidare upp på ett band 
och samlas bredvid maskinen. 
Strax intill fälten står kylbilar redo 
att ta emot, och inom en timme 
har all sallat skördats, kylts ner 
till fyra grader och anlänt till 
lagret. Nedkylningen är viktig för 
rucolans hållbarhet och för att 
minimera riskerna för bildning av 
mikrobiologiska organismer. När 
sallaten nått lagret kan den börja 
processas direkt. 
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Rucola hela blad
4 x 500 g,  

EKO 4 x 350 g

Spenat hela blad 
4 x 500 g,  

EKO  4 x 350 g

Napolimix 4 x 500 g, EKO, 4x350g 
Rucola 30%, Spenat 30%, 

Röda blad 20%, Röd Mangold 20%

Vinägrett Nordisk
Kallpressad rapsolja, grov senap, vitvinsvinäger, 
honung, salt, peppareppar.

Vinägrett asiatisk
Sesamolja, lime, soya, fisksås,  
koriander och chili.

Grönkål småblad
3 x 200 g

Saknar du något i vårt sortiment?
Välkommen att ge oss förslag! Många av produkterna i  
Chef’s Cut-sortimentet har utvecklats i nära samarbeten  
med våra kunder. 

� BABYLEAF �
Förhöj smaken på de gröna småbladen genom en  

god vinägrett till. Vårt salladssortiment består av 15 olika 
salladssorter och blandningar.



På en genomskuren rå rödbeta ser man tydligt kärnan och 
ringarna. Nu ska rödbetan förkokas. Från rå och skalad 

rödbeta häller man ner rödbetorna i en behållare.
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Det finns inga genvägar  
till den perfekt förkokta 

rödbetan

På Steglinge Gård sker allt under ett tak – tvättning, 
sortering, skalning (vi erbjuder även oskalad 
förkokt potatis) och förkokning. Produktionsflödet 
är samma för såväl förkokt rödbeta som förkokt 
potatis. Hösten 2019 sattes produktionen igång vid 
den nya anläggningen – förmodligen norra Europas 
modernaste! Vi är väldigt stolta över att vara en del 
av denna framkantssatsning, och extra stolta att den 
gjort att vi är först i Sverige med att kunna erbjuda 

SMAK-märkt förkokt potatis. 
Och rödbetorna skördas 
från fälten alldeles utanför 
anläggningens portar. Tala om 
närodlat!  

Rödbetorna åker ner i nästan 
kokande vatten för att blancheras. 
Detta gör man för att få ut luftfickor 
från rödbetan. Efter det kyls 
rödbetorna ner i kallt vatten.

1.

Vakuumförpackade rödbetor 
kommer ut och läggs i nättråg som 
sedan körs in i förkokaren.

4.

Nu vägs de blancherade och 
nedkylda rödbetorna upp i en 
multiheadvåg.

2.

Nu är det klart för själva förkok-
ningen. Den sker i förkokaren, den 
så kallade autoclaven, där man styr 
processen i en rad olika steg. Tid 
och temperatur i de olika stegen är 
avgörande för resultatet.

5.

Rödbetorna portioneras ut i 
förpackningar som sedan går vidare 
för att förslutas och vacuumeras.

3.

Processen är klar och rödbetan 
packas i SRS-back för att skickas 
till kund. En förkokt rödbeta kan 
förvaras i rumstemperatur i ca  
6 månader.

6.

Rödbeta hel förkokt
4 x 2,5 kg 
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NYHET!
Förkokt och SMAK-märkt, 
den förstklassiga kombon

Äntligen är den här – svensk, förkokt och SMAK-märkt 
potatis. Med förkokt potatis kan du tillaga måltiden 

snabbare, enklare portionsplanera och minska matsvinnet.

Den svenska SMAK-märkningen har länge varit en 
garant för att potatisen uppfyller Jordbruksverkets, 
Livsmedelsverkets och potatisbranschens mycket 
stränga kvalitetsnormer. Märkningen innebär att 
potatisen är hel, frisk och sorttypisk med goda 
kokegenskaper, rätt färg och form. 
 
I början av 2020 lanserade vi Chef´s Cut – den första 
potatisen med SMAK-märkning i Sverige! 
 
Genom att bereda potatisen i ångugn till 96 grader 
får man en förkokt potatis som inte tappat vare sig 
näring eller smak. Allt för att underlätta arbetet i 
köket att snabbt ska kunna servera en god potatis. 
 

Det finns många stora fördelar med förkokt potatis:
• Portionsplaneringen blir enklare och mer exakt 

vilket gör att du får minskat matsvinn.
• Tillagningen går snabbare.
• Den förkokta potatisen kan serveras både kall och 

varm.

I Chef’s Cuts förkokta sortiment ingår även förkokta 
rödbetor.
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Fast eller mjölig - vad avgör? 
En potatissorts konsistens avgörs av förhållandet 
mellan hur mycket vatten och torr substans den 
innehåller (den så kallade TS-halten). En mjölig 
potatis innehåller mindre vatten och har alltså en 
högre TS-halt. Är potatisen fast är mängden vatten 
högre vilket alltså innebär att TS-halten är lägre. 
Lägst TS-halt har färskpotatis, som ju nästan kan 
smälta i munnen. 

Rekomenderad koktid till 
förkokt potatis:
Ångkoka cirka 10 min hålbleck 
Rosta i ugn cirka 12 min 175°C 
Grytkoka cirka 3 min 
Microvågsugn cirka 2 min (1100W)

Vad innebär  
SMAK-märkning?
• Storlekssorterad potatis
• Certifierad odling och skalning
• Tydlig märkning med packdag och bäst-före datum
• Fräsch smak och doft, bra kokegenskaper utan seg  
 hinna

Cook & chill
Vår förkokta potatis är perfekt att använda när man 
producerar kylda måltidslösningar. Du slipper 
både kokning och nedkylningsmomentet. Redo att 
portioneras.

Potatis Kulor
2 x 6 kg

Potatis Medel fast 
EKO, 2 x 6 kg

Potatis Mjölig/mos
2 x 6 kg

Potatis Borstad 
EKO, 2 x 6 kg 

Potatis Delikatess borstad
2 x 6 kg

Potatis Strimlad
6 mm, 2 x 6 kg

Potatis Tärnad
10 mm, 2 x 6 kg

Potatis Skivad
4 mm, 2 x 6 kg

Potatis Medel fast
 2 x 6 kg 

Bakpotatis Potatis
6 mm, 2 x 6 kg

� FÖRKOKT POTATIS �
Vårt förkokta sortiment är det första i Sverige som är SMAK-märkt.  

Med märkningen kan vi garantera god smak och bra kvalitet.
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Cirka 50 portioner

50 st Chef’s Cut förkokt bakpotatis 
5 kg Chef’s Cut Rotfruktsmix med rotselleri 
3 kg majonnäs
1 kg tångkaviar
500 g dill 
Salt och peppar

Gör så här: 
Koka eller ångkoka rotfruktsmixen några minuter 
så att den fortfarande är ”al dente”. Kyl ner snabbt 
så att rotfrukterna behåller sin spänst Hacka 
dill och blanda med resten av ingredienserna. 
Ugnsbaka förkokt bakpotatis i cirka 15 min 
185 grader eller mikrovågsugn cirka 4 min. Fyll 
potatisen med blandningen. Servera gärna på 
sallad och med en kvist dill. 

Bakad potatis med 
vegetarisk ”skagenröra” 

Världens enklaste 
rödbetshummus
Cirka 10 portioner

500 g Chef’s Cut förkokta rödbetor 
500 g kokta ärter, kikärter eller vita bönor 
2 dl tahini 
2 citron 
2 klyftor vitlök  
1 msk spiskummin 
Salt och peppar 

Gör så här: 
Mixa rödbetor och baljväxter.  
Smaksätt med vitlök, tahini, citron, spiskummin,  
salt och peppar.

Recept

Tips för ett bra potatismos
Potatisen måste arbetas het. Svalnar den av 
ökar risken för att moset blir klistrigt. Därför 
ska man också alltid använda varm mjölk. 
Använd en fast potatis när du ska göra potatis-
puré, då blir det jämnt och lent. Och för att 
få ett luftigt potatismos ska du använda en 
mjölig potatis.

Byt ut pommes till 
rotfruktsstavar

Rosta rotfruktsstavarna i ugn cirka 20 min på  
185 grader med olja salt och peppar, vid  
servering toppa med något grönt. 

- Till korvbrickan, burgaren,- Till korvbrickan, burgaren,  
eller till en hummus dipp.eller till en hummus dipp.
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Potatissallad med grov  
senapsdressing och  
salttorkad skinka
Cirka 100 portioner

10 kg Chef’s Cut borstad förkokt potatis 
2 kg = 500 g x 4 Chef’s Cut Napolimix   
6 dl rapsolja  
4 dl äppelvinäger  
2 dl grov senap  
500 g solrosfrö  
Salttorkad skinka cirka 3 tunna skivor/person

Gör såhär: 
Blanda rapsolja, vinäger och senap till en 
vinägrett. Dela de förkokta potatisarna till lagom 
stora bitar. Vänd runt potatisen med vinägretten. 
Lägg upp tangomix, potatis och skinka. Ringla 
över lite extra vinägrett om så önskas och toppa 
med solrosfrön. Smaklig spis!

Sallad med Rödbeta, 
hallon och gorgonzola
Cirka 100 portioner

10 kg Chef’s Cut förkokta rödbetor
500 g Chef’s Cut babygrönkål 
1 kg gorgonzola eller liknande ost
10 pkt färska hallon ca 1 kg
1 kg hackade mandlar
3 dl hallonvinäger
3 dl kallpressad rapsolja
Salt och peppar

Gör så här: 
Gör en vinägrett av olja, vinäger, salt och 
peppar. Marinera rödbetorna och vänd runt med 
resterande ingredienser.

Cirka 8 liter

5 kg Chef’s Cut ljus grönsaksflis
2 l picklingslag 1-2-3
2 dl curry
1 dl gurkmeja
2 kg majonnäs
Salt och peppar

Remoulade på ljus svinnovation
Gör så här

Gör picklingslagen.  
Låt grönsaksflisen ligga i den minst 10 min. Den håller i lagen i 
minst en vecka. Sila av lagen, blanda flisen med majonnäs och 
smaksätt med curry, gurkmeja, salt och peppar. Servera gärna 
med rostade rotfruktpommes, extra gott med hackad persilja 
och grovt salt. Servera gärna till fisk, rostbiff och rotfruktpommes.
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Steglinge Gård
En hållbar produktionsenhet med hela råvaran i fokus.

På Steglinge Gård arbetar man 
för att kunna ta hand om och 
förädla hela råvaran för att 
minska klimatpåverkan och bidra 
till ett cirkulärt jordbruk och 
produktionskedja.

Steglinge Gård på Kullahalvön 
i Skåne är en av Chef´s Cuts 
svenska producenter. På gården 
odlas potatis och rotfrukter och 
produktionsanläggningen är en av 
Sveriges mest moderna, anpassad 
till morgondagens hållbarhetskrav 
vad gäller förädling av grönsaker. 
För att få en större inblick i hur 
de tänker bad vi Gustav, tredje 
generationen Gibrand på 
Steglinge Gård, berätta mer om 
gården. Gustav och hans team 
arbetar aktivt för att minska både 
den direkta och indirekta klimat-
påverkan. Det handlar om hela 
produktionskedjan, från hur man 
brukar jorden, hur hela råvaran 
tas om hand och förädlas, till 
val av emballage, transport och 
lagerhållning med målet att 
minimera svinnet i alla led.
 
– Klimattänket präglar hela 
verksamheten. Vi tar ansvar 
för varje delmoment – från frö 
och sättpotatis till den färdig-
förädlade produkten. Allt för 
att våra kunder ska kunna vara 
helt trygga med de produkter 
vi levererar, säger Gustav och 
fortsätter. Fördelarna med att hela 
produktionsprocessen är på ett 
och samma ställe är många. Vi 
kontrollerar hela flödet av råvaror, 
kvalitén på produkterna och 
transporterna in i minsta detalj.
– Vi skördar rotfrukter och potatis 

runt knuten, som sedan körs till 
vår anläggning där råvaran tvättas, 
skalas, bereds och packas.
 
– När vi byggde vår nya 
produktionsenhet med skaleri, 
kokeri och förpackning var vår 
målsättning att bli självförsörjande 
och arbeta än mer klimatsmart. 
Vi har inte köpt in en enda 
kilowattimme för uppvärmning 
utan vi återanvänder värme från 
luft- och kylkompressorer som 
värmer upp kontor och andra 
utrymmen samt vårt varmvatten. 
För att spara ytterligare energi har 

vi isolerat våra kylar precis som 
frysrum, vilket minimerar spillkyla.
 
I takt med att tekniken för lager-
hållning blir allt effektivare har 
den svenska säsongen kunnat 
förlängas. På så vis kan även 
råvaror i avvikande storlekar tas 
tillvara och förädlas till Chef’s Cut-
produkter där slutprodukten ändå 
ska tärnas eller få ett mindre snitt.
– För att så lite som möjligt ska 
slängas gäller det att räkna rätt 
och ta tillvara på alla råvaror 
som fält och åkrar erbjuder. Till 
exempel använder vi de små fina 
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rödbetorna till delikatessrödbetor 
och råvaror med skönhetsfel och 
stammar av broccoli och blomkål 
gör vi till grönsaksflis, säger Gustav.
 
Steglige Gård har tillsammans 
med produktutvecklarna bakom 
Chef’s Cut, hittat en lösning på hur 
det går att ta till vara på råvaror 
med skönhetsfel och avvikande 
storlek som går emot EU:s strikta 
regler. Tidigare var reglerna ett 
stort problem som förorsakade 
mycket onödigt svinn, men i och 
med den nya processen kan hela 
skörden i större utsträckning tas 

tillvara. Chef´s Cuts produkt Svinn-
ovation, med olika blandningar 
grönsaksflis, har gjort det möjligt 
att ta tillvara på hela råvaran och 
har fått uppmärksamhet av både 
Livsmedelsverket och svenska 
kommuner.
 
– Att hitta nya lösningar och 
innovationer har alltid varit viktigt 
för oss, liksom att säkerställa bra 
kvalitet, vara lyhörda och hålla 
hög servicenivå, avslutar Gustav 
Gibrand.

Gustav Gibrand är VD på 
Steglinge Gård, där han också 
är uppvuxen. Hans pappa Göran 
driver fortfarande lantbruket 
och odlar många av rotfrukterna 
som Gustav förädlar till bl.a. 
Chef´s Cut men även Coops 
Änglamärksprodukter.
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Med Sveriges modernaste produktionsanläggning på 
Steglinge Gård, sker allt under ett och samma tak, från hel 

råvara från fältet till färdigpackade Chef´s Cut produkter.
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Ett kretslopp från fält  
till färdig produkt

SKALERI
Efter tvättning 
kvalitetssorteras och 
skalas rödbetan. Sedan 
är den färdig att 
förpackas, skäras i olika 
snitt eller förkokas.

Paketering
Produkterna packas eller vaccume-
ras efter kundens önskemål.

Utlastning
Från Steglinge Gård går 
leveranser direkt till kunden eller 
till våra återförsäljare.

Förkokning
Här blancheras, vägs, försluts 
och vaccumeras rödbetan för 
att sedan förkokas. Här får den  
en hållbarhet om ca 
6 månader.

Hel råvara
Rödbetorna kommer in antingen direkt  
under skördesäsong med traktor och flak  
eller genom storlåda under lagringssäsongen.

Avfallskvarnen
Här tas skalsvinnet omhand genom en ny metod.
Ur svinnet pressas all vätska som sedan filtreras 
och skickas ut i det kommunala avloppet. 
Restprodukten kan sedan används till djurfoder 
eller biogas.

TVÄTT
Råvaran tvättas, borstas och storleks- 
sorteras. I regel går de små rödbetorna till 
förkokning, mellanstorleken packas i påse eller säljs 
som lösvikt till butik, och de stora skalas och går 
sedan till foodservice.

Färdigskuret
Stora, skalade rödbetor går in till avdelningen 
för färdigskuret. Här förädlas de till olika snitt så 
som julienne, tärningar, stavar, 
klyftor, vegetti eller skivor.
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Rödbeta hel, 5 kg 

Kålrot bit, 5 kg 

Rotselleri bit, 5 kg Jordärtskocka, 5 kg

Palsternacka hel, 5 kg 

Gulbeta hel, 5 kg Polkabeta  hel, 5 kg

Sötpotatis hel, 5 kg

Morot hel, 5 kg 

� HELA ROTFRUKTER �
I Chef´s Cut-sortimentet finns även hela rotfrukter som är tvättade, 
skalade och förpackade i 5 kg, så du själv kan skära grönsakerna 

efter dina behov och önskade snitt.

Är du nyfiken på hur Chef´s Cuts sortiment 
odlas, tvättas, förädlas och packas?

Välkomna att höra av er så berättar vi gärna mer.
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Till buffé éllér Till buffé éllér 
som dél av én som dél av én 
huvudrätthuvudrätt

Palsternacka Sumak  
& granatäpple
Cirka 50 portioner

5 kg Chef’s Cut palsternackor skalade 
500 g Chef’s Cut rucola 
Olivolja 
2 kg kokt bulgur 
2 dl Sumak- krydda från mellanöstern,  
syrlig och fantastisk 
100 g granatäpplekärnor 
3 citroner

Gör så här: Vänd palsternackorna i 
olivolja och rosta i ugn cirka 45 min 
i 180 grader. Vänd runt med sumak, 
bulgur, granatäpplekärnor och rucola. 
Smaksätt med pressad citron, salt och 
peppar.
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”Konsumtionen är kraftigt polariserad i dag. 
Genomsnittet ligger på drygt 350 gram per dag, 
många äter både 700 och 800 gram medans väldigt 
många knappt får i sig en ärta i veckan. Och många 
barn växer upp i familjer där det knappt existerar 
grönsaker och frukt, vilket är ett potentiellt stort 
folkhälsoproblem”, konstaterar Claes Henriksson, 
marknadschef för TPN och ansvarig för initiativet 
Kostministeriet. 

TPN sjösatte Kostministeriet 2018 som ett initiativ 
för att öka konsumtionen och folkhälsan och för 
att skapa en arena för diskussion och samarbete 
för alla som tycker det vore bra om vi åt mer 
grönsaker och frukt. Kostministeriet har väckt mycket 
uppmärksamhet sedan starten, inte minst genom 
sina humoristiska kampanjer som inte använder 
de gamla vanliga rationella hälsoargumenten 
och pekpinnarna. ”Framförallt får att nå 
lågkonsumenterna måste vi använda andra typer 
av argument än de som kretsar kring hållbarhet, 

Dålig stämning vid 
matborden.  
Om den polariserade  
frukt - och grönsaks- 
konsumtionen.
Vegetariska snabbmatsrestauranger, köttfria måndagar, 
trendiga grönsaksrecept på instagram och kändiskockar 
som sätter spetskålen i fokus. Grönsaker är något av det 
trendigaste man kan äta just nu, men tittar man på den 
genomsnittliga konsumtionen händer det faktiskt inte så 
mycket. Trots den grönaste trenden i mannaminne äter  
vi helt enkelt inte särskilt mycket mer grönsaker och frukt. 
Vi når inte på långa vägar upp till de rekommenderade 
500 grammen per dag, det visar den stora frukt- och 
grönsaksrapporten 2019 (FOG2019) som TPN:s initiativ 
Kostministeriet tagit fram i samarbete med Kairos Future.
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hälsa och klimat. Mat måste vara gott, många 
grönsaksskeptiker har inte samma engagemang 
i dessa frågor, utan betonar smak, njutning och 
enkelhet istället. Då måste vi ha fler budskap i lådan 
än att det är bra för klimatet och hälsan, annars 
kommer vi inte få mer sallad, morötter eller svartkål 
på tallriken”.  

En av slutsatserna i FOG2019 är att våra värderingar 
i hög grad styr hur mycket frukt och grönsaker vi 
äter och att polariseringen mellan värderingarna 
skapat dålig stämning vid matborden. 20 procent 
av hushållen uppger att de har pågående konflikter 
kring matmoral hemma. Det kan till exempel handla 
om att ett tonårsbarn i familjen är vegetarian, en 
förälder gillar kött, någon annan undviker gluten och 
sedan är tjafset igång.       
Särskilt mycket bråk blir det kring frågan om kött 
vs vegetariskt. ”Det har gått så långt att vegetariskt 
för många människor ironiskt nog blivit en barriär 
för att äta mer grönsaker. En stor majoritet, både 
bland låg- och högkonsumenter, VILL äta mer 
grönsaker och frukt än de gör idag. De vet redan 
att det är nyttigt, att det är bra för hälsan. Men bara 
en liten del kan tänka sig att bli vegetarianer. Det är 
till och med så att de är irriterade på vegetarianer 
och veganer eftersom de tycker att de vill tvinga på 
andra sin livsstil. Det finns i dag tyvärr en konflikt 
kring olika syn på matmoral som blivit ett hinder för 
att konsumtionen ska öka”.  
 
En polariserad konsumtion och strid om matmoral i 
familjerna gör en plats som skolrestaurangen särskilt 
viktig. Alla barn passerar skolan, där de ska få en 
tredjedel av dagens näringsinnehåll. Dessutom 
grundläggs matvanor ofta tidigt och den som får 
en bra matstart under barn- och ungdomsåren 
har större sannolikhet att äta bra även som vuxen. 
Därför är det viktigt att servera frukt och grönsaker 
i skolrestaurangen. ”Skolkockarna har en viktig 
uppgift och gör ett fantastiskt jobb. För att inspirera 
dem om hur kan servera grönsaker och frukt för 
att barnen ska gilla det har vi startat utbildningen 
Skala Upp! – mer grönsaker och frukt i skolan, som vi 
erbjuder landets kommuner. Det är en konkret sak vi 
på Kostministeriet kan göra för att sprida vår kunskap 
till fler”, avslutar Claes Henriksson. 

www.kostministeriet.se

Chefs´Cut får gästen  
att äta mer grönt
En stor majoritet av svenska folket vill äta mer 
grönsaker, Chef´s Cut gör det enkelt för dig att 
hjälpa dina gäster på traven.

• Igenkänning. Med Chef´s Cut har du alltid 
en jämn och hög kvalitet och kan erbjuda 
gästen samma fina smak gång på gång. 
En igenkänning som är viktig inte minst för 
skolbarn som äter mer om maten är bekant 
än okänd.

• Tid över. Chef´s Cut gör den tråkiga delen 
åt dig. Istället för att tvätta, skala och hacka 
kan du lägga tid på smak, presentation och 
inspiration. Viktigt för att få gästen att testa 
nya rätter!

• Mindre svinn. Med Chef´s Cut kan du 
använda all råvara och enklare planera 
mängd och åtgång. Du ökar din flexibilitet 
och kan vara ännu mer kreativ i köket.



Let´s grow together

Våra färska örter är frilandsodlade och skördas tidigt 
vilket ger örterna mycket smak och en spädare 

mindre stjälk. Fördelen är att du kan använda hela 
örten i en sallad eller i maten. Chef´s Cuts babyörter 
odlas under säsong i Sverige och packas på Vidinge 

Gård i Skåne (precis som våra babyleafsallat).

Bladpersilja, Kruspersilja 
och Koriander. 200 gram

Svenska nyheter!  
- Bladpersilja, Kruspersilja 

och Koriander


