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Scans	  julskinka	  –	  svenskarnas	  favorit	  på	  
julbordet	  sedan	  50-‐talet	  
	  
Sedan	  1899	  har	  Scan	  varit	  en	  del	  av	  det	  svenska	  köket.	  Julskinkan	  har	  tillverkats	  i	  över	  60	  
år	  och	  är	  idag	  svenskarnas	  favorit	  på	  julbordet.	  Inför	  julen	  2016	  har	  Scan	  sex	  kokta	  och	  
fyra	  rimmade	  favoriter	  i	  butik.	  Bland	  annat	  Scans	  färdigkokta	  julskinka	  som	  är	  Sveriges	  
mest	  köpta	  julskinka	  genom	  alla	  tider,	  Scans	  ekologiska	  julskinka	  och	  Scans	  färdigkokta	  
julskinka	  på	  Svensk	  Rapsgris,	  som	  vann	  Chark-‐SM	  2014.	  Sedan	  två	  år	  tillbaka	  finns	  även	  
färdigskivad	  julskinka	  att	  köpa	  –	  perfekt	  för	  ensamhushållet	  eller	  för	  den	  som	  vill	  
smygstarta	  julfirandet.	  	  
	  
Julskinka	  –	  julens	  höjdpunkt	  
Jultrenden	  i	  svenska	  hushåll	  visar	  att	  allt	  fler	  ställer	  högre	  krav	  på	  kvalité,	  efterfrågar	  julskinkor	  
med	  svenskt	  ursprung,	  samt	  att	  svenskar	  i	  större	  utsträckning	  väljer	  mindre	  julskinkor	  än	  
tidigare.	  En	  undersökning	  som	  Scan	  genomförde	  2015	  visar	  att	  92	  procent	  av	  Sveriges	  
befolkning	  har	  julskinka	  på	  julbordet,	  samma	  undersökning	  visar	  också	  att	  julskinka	  är	  det	  som	  
värderas	  högst	  på	  julbordet.	  	  
	  
För	  mer	  information	  och	  siffror	  från	  undersökningen,	  se	  längre	  ner	  i	  dokumentet.	  	  
	  
Scans	  prisbelönta	  julskinkor	  
Scans	  julskinkor	  har	  vunnit	  flera	  utmärkelser	  på	  Chark-‐SM	  de	  senaste	  åren.	  Scans	  färdigkokta	  
julskinka	  på	  Svensk	  Rapsgris	  stod	  som	  SM-‐segrare	  både	  2012	  och	  2014	  med	  motiveringen	  ”En	  
julskinka	  med	  smak	  utöver	  det	  vanliga.	  En	  modern	  skinka	  med	  djup,	  fyllig	  köttsmak	  och	  väl	  
balanserad	  sälta.	  En	  skinka	  i	  tiden.”	  Under	  Chark-‐SM	  2016	  stod	  den	  på	  prispallen	  för	  tredje	  
gången	  i	  rad	  som	  silvermedaljör.	  	  
	  
Även	  Scans	  färdigkokta	  Gourmet-‐julskinka	  tilldelades	  en	  guldmedalj	  under	  Chark-‐SM	  2014.	  
Chark-‐SM:s	  utmärkelser	  är	  en	  kvalitetsstämpel	  som	  ställer	  krav	  på	  en	  produkts	  höga	  kvalité	  
gällande	  såväl	  utseende,	  som	  struktur	  och	  smak.	  	  
	  
Om	  Svensk	  Rapsgris	  
Tillsammans	  med	  utvalda	  svenska	  bönder	  har	  Scan	  tillsatt	  svensk	  raps	  i	  grisarnas	  foder.	  Oljan	  i	  
rapsen	  ger	  köttet	  en	  bättre	  fettsammansättning	  och	  gör	  det	  saftigare,	  mörare	  och	  smakrikare.	  
Den	  innovativa	  rapsgrisen	  erbjuder	  ett	  nytt	  slags	  fläskkött	  och	  har	  snabbt	  blivit	  en	  favorit	  bland	  
både	  proffskockar,	  hemmakockar	  och	  inte	  minst	  på	  julbordet.	  	  	  
	  
Om	  Svensk	  Piggham	  
Allt	  griskött	  som	  säljs	  under	  varumärket	  Scan	  är	  Piggham	  –	  god	  svensk	  kvalitetsgris	  sedan	  1974.	  
Grisen	  är	  en	  treraskorsning	  och	  föds	  upp	  av	  engagerade	  uppfödare	  och	  garanterar	  god	  
djuromsorg.	  Piggham	  har	  banat	  väg	  för	  nya	  metoder	  för	  styckning	  och	  tillagning	  och	  belönades	  
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redan	  1986	  med	  Svenska	  Gastronomiska	  Akademins	  utmärkelse.	  2014	  blev	  Piggham	  unggris	  
utvald	  som	  köttråvara	  på	  Bocuse	  d’Or,	  som	  är	  världens	  mest	  prestigefyllda	  kocktävling.	  	  	  
	  
Scans	  kokta	  julskinkor	  2016	  –	  redo	  att	  griljeras	  omgående	  
	  
Scan	  Gourmet	  Julskinka	  	  
Scans	  färdigkokta	  Gourmet	  julskinka	  är	  en	  noggrann	  utvald	  svensk	  Pigghamskinka	  som	  
kokats	  långsamt	  under	  ca	  9	  timmar.	  Skinkan	  har	  vunnit	  flera	  tävlingar	  och	  belönades	  
med	  guldmedalj	  i	  Chark-‐SM	  2014.	  Perfekt	  för	  den	  som	  vill	  ha	  ett	  lyxigare	  alternativt	  och	  
samtidigt	  vill	  griljera	  sin	  egen	  julskinka.	  	  
Förpackningsvikt:	  ca	  2,5	  kg	  

	  
	  
Färdigkokt	  Julskinka	  av	  Svensk	  Rapsgris	  
Scans	  färdigkokta	  julskinka	  av	  Svensk	  Rapsgris	  är	  tvåfaldig	  vinnare	  i	  Chark-‐SM	  (2012	  och	  
2014).	  Den	  senaste	  motiveringen	  till	  vinsten	  2014	  lyder:	  ”En	  julskinka	  med	  smak	  utöver	  det	  
vanliga.	  En	  modern	  skinka	  med	  djup,	  fyllig	  köttsmak	  och	  väl	  balanserad	  sälta.	  En	  skinka	  i	  
tiden.”	  Ett	  alternativ	  för	  den	  som	  vill	  ha	  en	  SM-‐vinnare	  på	  julbordet	  och	  där	  kvalité	  premieras	  
i	  första	  hand.	  	  
Förpackningsvikt:	  ca	  3	  kg	  
	  
	  
Färdigkokt	  Julskinka,	  buljongfri	  (NY)	  
En	  nyhet	  från	  Scan	  –	  klassisk	  julskinka	  men	  utan	  buljong.	  En	  buljongfri	  julskinka	  innebär	  att	  
konsumenten	  undviker	  kladd	  från	  buljongen.	  Den	  passar	  bra	  i	  hem	  där	  man	  inte	  använder	  
buljongen	  i	  tillagningen.	  Skinkan	  kommer	  i	  en	  julinspirerad	  förpackning	  med	  handtag.	  
Förpackningsvikt:	  ca	  1,2	  kg	  
	  
	  
Färdigkokt	  Julskinka	  
Sveriges	  mest	  köpta	  julskinka	  genom	  tiderna,	  en	  riktig	  klassiker.	  En	  härligt	  god	  julskinka	  
med	  bra	  sälta	  gjord	  på	  svenskt	  Pigghamgris.	  Skinkan	  är	  färdigkokt	  och	  lämpar	  sig	  väl	  för	  
den	  som	  snabbt	  vill	  få	  till	  julstämningen	  i	  hemmet.	  	  
Förpackningsvikt:	  ca	  3	  kg	  
	  
	  
Ekologisk	  Julskinka	  
Scans	  ekologiska	  julskinka	  är	  både	  rimmad	  och	  färdigkokt	  och	  dess	  mindre	  form	  passar	  
utmärkt	  till	  ensamhushållet	  eller	  det	  lilla	  hemmet.	  Skinkan	  är	  en	  klassisk	  julskinka	  med	  god	  
sälta	  och	  bra	  textur	  för	  den	  medvetne.	  	  
Förpackningsvikt:	  1,8	  kg	  
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Griljerad	  Julskinka	  
En	  färdigkokt	  och	  griljerad	  julskinka	  som	  inte	  kräver	  någon	  tillagning	  utan	  kan	  serveras	  
snabbt	  och	  enkelt	  efter	  uppvärmning	  i	  ugnen.	  Det	  mest	  tidssparande	  alternativet	  som	  
lämpar	  sig	  väl	  för	  barnfamiljen	  eller	  hushåll	  där	  tiden	  inte	  riktigt	  räcker	  till,	  men	  där	  
julskinkan	  fortfarande	  är	  ett	  måste.	  
Förpackningsvikt:	  1,3	  kg	  
	  
	  
Julskinka	  rökt	  och	  färdigkokt	  
Scans	  rökta	  och	  färdigkokta	  julskinka	  är	  en	  populär	  klassiker	  på	  julbordet.	  Den	  har	  
lättrökts	  innan	  kokning	  helt	  i	  enighet	  med	  skånsk	  tradition	  vilket	  ger	  en	  god	  röksmak	  på	  
skinkan.	  	  Julskinkan	  behöver	  endast	  griljeras	  innan	  servering.	  Ett	  färdigkokt	  alternativ	  som	  
sparar	  både	  tid	  och	  energi	  utan	  att	  tumma	  på	  kvalité.	  	  
Förpackningsvikt:	  3	  kg	  	  
	  
	  
Scans	  rimmade	  julskinkor	  2016	  –	  behöver	  tillagas	  	  
	  
Rimmad	  Julskinka	  av	  Svensk	  Rapsgris	  
Scans	  innovation	  Svensk	  Rapsgris	  föds	  upp	  på	  ett	  urval	  av	  Scans	  gårdar.	  Grisarna	  matas	  med	  
svensk	  raps	  och	  oljan	  i	  rapsen	  leder	  till	  att	  djuren	  mår	  bättre	  och	  är	  gladare	  –	  och	  det	  ger	  även	  
ett	  saftigt,	  mört	  och	  smakrikt	  kött.	  Passar	  perfekt	  till	  den	  som	  vill	  sätta	  guldkant	  på	  tillvaron	  
genom	  att	  prova	  ett	  premium-‐alternativ	  till	  jul.	  
Förpackningsvikt:	  3	  kg	  
	  
	  
Piggham	  Julskinka,	  lättrökt	  &	  färsk	  
Scans	  rimmade	  och	  rökta	  julskinka	  är	  en	  populär	  klassiker	  på	  julbordet.	  Den	  är	  saftig,	  
smakrik	  och	  har	  en	  lättrökig	  ton	  som	  passar	  perfekt	  till	  den	  som	  gillar	  rökt	  kött	  på	  julbordet.	  
Passar	  såväl	  på	  mackan,	  som	  på	  charkbrickan	  eller	  i	  en	  god	  pastasås.	  	  
Förpackningsvikt:	  3	  kg	  
	  
	  
Piggham	  Julskinka,	  rimmad	  &	  färsk	  
Scan	  Piggham	  är	  ett	  extra	  gott,	  saftigt	  och	  smakrikt	  kött	  från	  svenska	  gårdar.	  En	  benfri,	  
rimmad	  och	  färsk	  julskinka	  som	  ger	  en	  riktigt	  god	  julstämning	  i	  hemmet.	  Utmärkt	  att	  tillaga	  
i	  ugn	  eller	  koka	  för	  att	  sedan	  griljeras	  innan	  servering.	  	  
Förpackningsvikt:	  3	  kg	  	  
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Piggham	  Julskinka,	  fryst	  	  
Scan	  Piggham	  är	  ett	  extra	  gott,	  saftigt	  och	  smakrikt	  kött	  från	  svenska	  gårdar.	  En	  benfri	  och	  
färsk	  julskinka	  som	  ger	  en	  klassisk	  julstämning	  i	  hemmet.	  Utmärkt	  att	  tillaga	  i	  ugn	  eller	  
koka	  för	  att	  sedan	  griljeras	  innan	  servering.	  Produkten	  saluförs	  fryst.	  	  
Förpackningsvikt:	  3	  kg	  
	  

Scan	  färdigskivade	  julskinka	  

Griljerad,	  skivad	  Julskinka,	  hel	  (NY)	  
Scans	  klassiska	  julskinka	  kommer	  i	  år	  även	  som	  färdigskivad.	  Skillnaden	  är	  att	  den	  säljs	  
som	  en	  hel	  skinka,	  vilket	  passar	  alla	  som	  vill	  ha	  en	  hel	  julskinka	  på	  julbordet,	  men	  som	  vill	  
spara	  tid	  eller	  inte	  vill	  skära	  upp	  skinkan	  själv.	  	  
Förpackningsvikt:	  1,2	  kg	  
	  
Griljerad	  Julskinka,	  rimmad	  och	  färdigskivad	  	  
En	  klassisk	  julskinka	  som	  både	  är	  rimmad,	  färdigkokt,	  griljerad	  och	  sedan	  
färdigskivad.	  Lämpar	  sig	  väl	  för	  den	  som	  vill	  avnjuta	  julskinkmackor	  under	  hela	  
december,	  men	  även	  för	  mindre	  hushåll	  eller	  studenten	  som	  inte	  har	  möjlighet	  att	  
konsumera	  en	  hel	  julskinka	  under	  julen.	  
Förpackningsvikt:	  150	  g	  
	  
Griljerad	  Julskinka	  av	  Svensk	  Rapsgris,	  skivad	  
Den	  svenska	  Chark	  SM-‐vinnaren	  finns	  nu	  även	  som	  färdigskivad.	  Perfekt	  för	  
spontanhandlaren	  som	  vill	  äta	  god	  julskinka	  på	  smörgåsen.	  Förpackningen	  kommer	  i	  två	  
storlekar.	  	  
Förpackningsvikt:	  90	  g	  &	  400	  g	  
	  
Piggham	  Julskinka,	  griljerad,	  skivad	  400g	  
Scans	  goda	  färdigskivade	  Piggham	  julskinka	  är	  en	  klassiker	  på	  ett	  traditionellt	  
svenskt	  julbord.	  Denna	  skinka	  är	  svålfri,	  färdigkokt	  och	  färdigskivad.	  Skinkan	  är	  ett	  
smidigt	  alternativ	  som	  både	  passar	  och	  räcker	  till	  hela	  familjen.	  
Förpackningsvikt:	  400	  g	  
	  
	  
Fakta	  från	  Scans	  årliga	  julundersökning	  2015	  
	  
Vad	  man	  tycker	  bäst	  om	  på	  julbordet?	  

1. Julskinka	  (68%)	  
2. Köttbullar	  (57%)	  
3. Inlagd	  sill	  (49%)	  
4. Lax	  (48%)	  
5. Janssons	  frestelse	  (47%)	  
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Vilken	  typ	  av	  julbord	  föredrar	  svensken?	  	  

1. Traditionellt	  julbord	  med	  klassiska	  smaker	  (54%)	  
2. En	  blandning	  av	  nya	  och	  klassiska	  smaker	  (38%)	  
3. Ett	  helt	  nytt	  julbord	  med	  nya	  smaker	  (3%)	  
4. Vet	  ej	  (5%)	  

	  
Vad	  är	  viktigt	  när	  det	  kommer	  till	  julskinka?	  

1. Det	  är	  viktigt	  att	  julskinkan	  är	  svensk	  (84%)	  
2. Det	  är	  viktigt	  att	  julskinkan	  är	  närproducerad	  (56%)	  
3. Det	  är	  viktigt	  att	  julskinkan	  är	  ekologisk	  (41%)	  
4. Det	  är	  viktigt	  att	  julskinkan	  är	  klimatmärkt	  (36%)	  
5. Det	  är	  viktigt	  att	  det	  är	  pigghamskinka	  (18%)	  

	  
Vilka	  varumärken	  förknippas	  med	  julen?	  	  

1. Scan	  (47%)	  
2. Abba	  (9%)	  
3. Apotekarnes	  (8%)	  	  
4. ICA	  (4%)	  

	  
	  
Griljeringstips	  från	  Scan	  
Behöver	  du	  några	  snabba	  tips	  på	  hur	  du	  kan	  griljera	  din	  julskinka?	  Scans	  julskinkeexpert	  
Christina	  Wennerbo	  delar	  med	  sig	  av	  sina	  bästa	  griljeringstips.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Traditionellt	  recept	  
2	  msk	  senap	  
1	  st	  ägg	  
½	  dl	  ströbröd	  
hela	  kryddnejlikor	  
1.	  Sätt	  ugnen	  på	  225°	  C.	  
2.	  Blanda	  ägg	  med	  senap.	  Ingredienserna	  bör	  
vara	  rumstempererade	  för	  bästa	  resultat.	  Pensla	  
blandningen	  på	  skinkan.	  
3.	  Strö	  över	  ströbrödet.	  Stick	  om	  du	  vill	  in	  hela	  
kryddnejlikor	  i	  
skinkan.	  Få	  saker	  doftar	  så	  juligt	  som	  just	  
kryddnejlika.	  
4.	  Griljera	  skinkan	  i	  10	  –	  15	  minuter	  tills	  den	  fått	  
fin	  färg.	  
5.	  Låt	  skinkan	  svalna	  så	  fort	  som	  möjligt.	  

Traditionellt	  recept	  med	  det	  lilla	  extra	  
3	  msk	  skånsk	  senap	  
1	  msk	  fransk	  senap	  
1	  st	  ägg	  
½	  dl	  muscovado-‐	  eller	  farinsocker	  
½	  dl	  ströbröd	  
hela	  kryddnejlikor	  
50	  g	  smält	  smör	  
1.	  Sätt	  ugnen	  på	  225º	  C.	  
2.	  Blanda	  senap,	  ägg	  och	  socker.	  Pensla	  blandningen	  på	  
skinkan.	  
3.	  Strö	  över	  ströbrödet.	  Sätt	  i	  kryddnejlikorna.	  
4.	  Droppa	  över	  det	  smälta	  smöret.	  
5.	  Griljera	  i	  mitten	  av	  ugnen,	  10	  –	  15	  min.	  Passa	  noga!	  
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Kontaktuppgifter:	  
För	  mer	  information	  om	  Scans	  julskinkor,	  vänligen	  kontakta:	  
Christina	  Wennerbo,	  Produktchef,	  Rött	  Kött	  
tel:	  044-‐19	  42	  15,	  0708	  11	  04	  16	  mail:	  christina.wennerbo@hkscan.com	  

Mina	  Grubb,	  Brand	  Manager	  på	  Scan	  
tel:	  0767	  84	  49	  38,	  mail:	  mina.grubb@hkscan.se	  

Pressjour	  HKScan	  Sverige	  
tel:	  08-‐725	  85	  10	  

Pressbilder:	  
Här	  kan	  du	  ladda	  ner	  pressbilder	  på	  samtliga	  av	  Scans	  julskinkor:	  
http://scan.qbank.se/v2.6/mb.php?h=64c9b6992a6d57d0d1f0b4cb8a96dd74	  

Lösenord:	  1234	  

	  
	  

	  


