
Styckmästaren väljer ut lamm
Scan lanserar nu lamm som en del i konceptet Styckmästarens Utvalda – en produktserie där samtliga produkter håller jämn och mycket hög
kvalitet.

Styckmästarens Utvalda riktar sig till konsumenter som vill ha kött av riktigt hög och jämn kvalitet och ett säkert tillagningsresultat. Hemligheten
bakom köttets kvalitet är en lång mörningstid, välmarmorerat kött och finputsade bitar. Hittills har sortimentet byggt på nöt men i januari 2019
lanseras lamm.

-”Det ska bli väldigt kul att få lansera ett kvalitetskoncept med lamm under Scan Styckmästarens Utvalda. Lammsortimentet kommer innehålla
sju utvalda styckningsdetaljer som ytterfilé, sadel och racks” säger Torbjörn Lithell, Försäljningsdirektör Retail Sverige.

Vi svenskar äter i snitt 2 kilo lamm per person och år vilket är lite ur ett internationellt perspektiv även om konsumtionen ökat med 6 % det
senaste året. Som jämförelse äter man ca 23 kilo lamm per person på Nya Zeeland. Idag kommer ca 30 % av den svenska lammkonsumtionen
från svenska gårdar medan resten kommer från Nya Zeeland och Irland. Scan samarbetar med 2500 lammproducenter och har som mål att
kraftigt öka tillgången på svenskt lamm.

-”Jag är övertygad om att lanseringen av Scan Styckmästarens Utvalda kommer att öka intresset för svenskt lamm både hos våra
konsumenter och producenter och därmed bidra att vår svenska hållbara lammproduktion växer”, fortsätter Torbjörn Lithell.

Styckmästarens utvalda finns i över 700 av våra stora dagligvarukedjors butiker.

För mer information kontakta:

Torbjörn Lithell, försäljningsdirektör Retail +4687258303

Christina Wennerbo, AfH Offering Manager, +46722308606

HKScan är ett nordiskt företag som producerar kött och måltider. Vi har över 7 300 yrkeskunniga medarbetare som strävar efter att servera
världens mest krävande gaffel och säkerställa kvalitet genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. HKScan producerar, marknadsför och
säljer högkvalitativa och hållbart framtagna produkter av fläsk-, nöt-, fjäderfä- och lammkött samt charkuterivaror och färdigmat, med starka
konsumentvarumärken som HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® och Tallegg®. Våra kunder finns i sektorerna
detaljhandel, food service, industri och export och vår hemmamarknad utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till
nästan 50 länder. År 2017 hade HKScan en omsättning på 1,8 miljarder euro, vilket gör oss till en av Europas ledande producenter av kött och
färdigmat. www.hkscan.com


