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Scan lanserar grillmix - färskt kött till grillen   
 
Till de konsumenter som vill ha variation på grillen lanserar Scan färskt, svenskt kött i en 

grillmix. Grillmixen består av tre olika köttdetaljer, perfekta att lägga på grillen. 

Kryddningen gör konsumenten själv efter tycke och smak.   

 

- Att vi lanserar en grillmix med färskt kött, beror på att vi i studier sett att många konsumenter 

gärna vill krydda sitt kött själva när de har gott om tid, inte minst under sin semester. Det är en lite 

större förpackning för att passa familjen eller för en grillkväll med vänner. Två av detaljerna är med 

ben eftersom vi också ser ett ökat intresse för kött med ben, säger Anna Erlandsson, produktchef 

Scan.   

 

Grillmixen består av färskt, svenskt griskött: 1 kamben, ca 3 skivor kotlett med ben, ca 4 skivor 

naggad picnicbog. Vikten på förpackningen är ca 1,6 kg.  

 

Lanseringen sker på Ica vecka 23. Grillmixen är en sommarprodukt och finns i butiken fram till 

vecka 32.   

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Anna Erlandsson, produktchef Scan, tfn: 08-725 81 51 

Laila Romu, kommunikatör Scan AB, tfn: 0511-252 19 
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Scan – från svenska gårdar sedan 1899 
Scan har i generationer varit Sveriges kött- och charkuterimästare och det är en tradition som vi är stolta 
över att föra vidare. Vi tror på det svenska ursprunget och arbetar engagerat för att ständigt säkra att de 
höga förväntningar som ställs på svensk köttkvalitet alltid infrias. Vi är övertygade om att det är bra för djur, 
miljö, Sverige och för alla som tycker att det är viktigt med bra mat. Vi tror på bra mat från svenska gårdar. 
 
Varumärket Scan ägs av Scan AB, som ingår i koncernen HKScan, ett av norra Europas största 
livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 9,4 Mdr SEK och har 2 700 
medarbetare. HKScan-koncernen har 11 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 22,5 Mdr SEK. 


