Färdigskuret för matproffs

vi är matälskare!
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Cutting Edge - and Salad
Med SallaCarte® har du tillgång till marknadens bredaste
sortiment av färska skurna frukter och grönsaker. Allt för
att göra din vardag som professionell matlagare enklare.
SallaCarte® procuceras av Salico, som ingår i STC
GreenFood – marknadsledare i Norden på färdigskuret.
Den positionen har vi nått genom att ständigt ligga i
framkant och utveckla nya lösningar, och att alltid sätta
kvaliteten i främsta rummet.
Redan på slutet av 80-talet identifierade vi behovet
av färdigskurna grönsaker i nordiska restauranger och
storkök. Vi inledde ett samarbete med McDonald’s 1989
och idag levererar vi all frukt och grönt till så gott som
samtliga McDonald’srestauranger i Norden. Genom åren
har vi vidareutvecklat vårt sortiment i nära samarbete

med flera industrikunder, som har högt ställda krav och
specifika behov. Ett spännande arbete eftersom en stor
del av våra medarbetare har egen erfarenhet från
restaurangbranschen.
Inom STC GreenFood har vi ett helhetsgrepp på frukt
och grönt. Vi hanterar både import, grossistverksamhet
och distribution, såväl som förädling och försäljning.
Det gör att vi kan ta ansvar för kvaliteten hela vägen, från
jord till bord. Och tack vare närheten till våra kunder kan
vi alltid hålla en hög servicenivå.
Vår ambition är att ytterligare utvecklas, med nya
innovativa lösningar inom färska livsmedel.
Eller med andra ord: Cutting Edge – and Salad.
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Kör mot grönt
Alla blir alltmer medvetna om sambandet mellan
vad man äter och hur man mår. Därför ökar ständigt
efterfrågan på frukt och grönt – med höga krav på
kvalitet och smak. Krav som SallaCarte® väl kan uppfylla,
med anläggningar som är certifierade enligt bland annat
BRC, SQMS, KRAV och EU-ekologisk.
Närodlat ligger i tiden och i vår affärsmodell finns flera
goda anledningar till att fokusera på just närheten. Våra
produkter kommer från kontrakterade odlare, dels i vårt
geografiska närområde, dels längre bort när klimatet
kräver det. Gemensamt är att vi har ett nära samarbete
med våra odlare, som alla är certifierade minst enligt
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IP SIGILL eller GLOBALGAP. Vi prioriterar hög kvalitet,
matsäkerhet, spårbarhet och långsiktighet framför att
alltid få absolut lägsta pris. Det gör att vi värnar lite extra
om våra odlare, och de om oss. Till gagn för dig som
kund.
Vi jobbar även hårt för att minimera belastningen på
miljön. Bland annat har vi storleksoptimerat våra pumpar,
byggt om vårt kylsystem och skickar våra restprodukter
till en biogasanläggning. Samtidigt köper vi bara
miljöcertifierad el. Räknat i CO2 har vi faktiskt lyckats
minska vår carbon footprint med över 70 % de senaste
åren – och arbetet fortsätter.
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Drivkraft och innovation
Nöjda kunder som ställer höga krav på oss – det är vår
drivkraft. Att kunna analysera våra kunders reella behov
och utveckla nya produkter som motsvarar kraven på
smak, utseende och säkerhet. Det kan handla om en ny
råvara, en ny produkt eller modifiering av en befintlig
produkt. Vi har genom åren alltid anpassat oss efter våra
kunders specifika behov och utvecklat nya produkter,
processer och packmetoder.

producera och utveckla nya produkter, utan även
leverera helt nya koncept. Från idé till färdig produkt!
Eftersom vi är matälskare kommer vi att fortsätta driva
utvecklingen mot fler innovativa produkter och nya
måltidslösningar, såväl för restauranger och storkök som
för retail. Vi hoppas du vill vara med och inspirera oss
genom nya utmaningar.

Innovation är ett honnörsord för oss. Vi var först i Norden
såväl med skivade tomater som med klyftade äpplen.
Vårt eget labb och den senaste teknologin för process,
och inte minst medarbetare med bred kompetens och
stort engagemang, garanterar att vi inte bara kan
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Vi är matälskare!
STC GreenFood är den största fristående aktören på
frukt och grönt i Norden. Vi har marknadens bredaste
sortiment och ett nära samarbete med våra odlare –
både här hemma och ute i världen.
Som marknadsledare inom färdigskuret sätter vi en
ära i att hela tiden utveckla nya måltidslösningar och
andra förädlade frukt- och gröntprodukter till
restauranger, storkök, livsmedelsindustrier och detaljhandel. Och eftersom vi älskar mat prioriterar vi
att jobba med färska frukter
och grönsaker – utan smakförstärkare, stabiliseringsmedel
och färgämnen.
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