
Scan lanserar sin bästa köttbulle någonsin
Lagom till att vardag och rutiner dragit igång igen lanserar Scan ”Våra bästa köttbullar”. Smaken är i fokus och med sin textur
och höga kötthalt (98%) har målsättningen varit att skapa en känsla av hemlagat. Svensk nötbringa och sidfläsk, schalottenlök
och rödvin är hemligheten bakom Scans nya premiumköttbulle.

Genom noggranna tillagningsprocesser och smakprovningar har köttbullarna fått sin textur och smakbalans. För att uppnå absolut finaste
kvalitet valdes rena styckningsdetaljer ut och den slutgiltiga kombinationen landade i den lite magrare nötbringan blandat med det lite fetare
sidfläsket. Till det har vi tillsatt schalottenlök och rödvin för att ge en rund och fyllig smak. Till skillnad mot många andra köttbullar i
färdigmatssortimentet har Scans ”Våra bästa köttbullar” tillagats på traditionellt stekbord, vilket ger en finare smak och en känsla av hemlagat.

- Våra finaste köttbullar är en hyllning till den goda smaken. Mitt tips är att steka köttbullarna gyllene i en klick smör för att ytterligare framhäva
smak, textur och utseende. Mathantverk på några minuter är vardagslyx, säger Mathias Emilsson, Head Chef, Sommelier & Gastronomiskt
ansvarig för HKScan Sverige.  

Med de nylanserade ”Våra bästa köttbullar” vill Scan stärka köttbullen som en av våra vardagsfavoriter och svensk matkultur.
Produktnyheten vänder sig framför allt till den medvetna konsumenten som sätter svensk råvara och smak i första hand.

För ytterligare information:

Mediejour, Sweden, +46 8 725 85 10

HKScan är ett nordiskt kött- och måltidsföretag. Nära 7 200 yrkeskunniga medarbetare strävar efter att servera världens mest krävande
konsumenter och säkerställa kvalitet genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. HKScan producerar, marknadsför och säljer högkvalitativa
och hållbart framtagna produkter av fläsk-, nöt-,  fågel- och lammkött samt charkuterivaror och färdigmat, med starka konsumentvarumärken
som HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® och Tallegg®. Våra kunder finns inom detaljhandel, food service, industri- och
exportsektorn och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till nästan 50 länder. År 2018 hade
HKScan en omsättning på 1,7 miljarder euro. www.hkscan.com


