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EGEN PRODUKTION OCH KONTROLL
Många av Plivits läckerheter produceras i 
deras egna anläggningar på plats.

–Ja, och i likhet med våra andra stora lev-
erantörer, så har även vi full kontroll i hela 
kedjan, från frö till hylla. Att alla certifikat 
och regler uppfylls är en självklarhet för oss. 
Vi älskar ju vårt arbete, råvarorna, matkul-
turen och våra medarbetare. 

Vi ber Johan om ett sista tips för våra 
nyfikna läsare:

–Burek är goda matiga filodegspajer, fyllda 
med bland annat färs och spenat. De finns 
frysta, men även som bake-off vilket många 
unga kunder väljer som bra färdigmat.

Redan 1998 började familjen Golalic, 
med företaget Plivit Trade, erbjuda 
nya matvaror till livsmedelsbutiker 
i Sverige. Delikatesserna från bland 
annat Bosnien, Kroatien, Serbien 
och Slovenien tilltalade inte bara 

kunderna från forna Jugoslavien, utan även de 
nyfikna svenskarna. Intresset för matkulturen 
från Balkan är nu större än någonsin, berättar 
Johan Siljreus, marknads- och försäljningschef 
på Plivit Trade:

–Ja, Kroatien är ju ett av svenskarnas pop-
uläraste resmål, och många upptäcker ny mat 
på semestern som de sedan efterfrågar i butiken 
hemma. Restauranger med teman från dessa 
länder blir också fler i Sverige, samtidigt som 
vissa av rätterna tas in på andra matställens 
menyer.

På frågan om vad som är karaktäristiskt för 
Balkans matkultur, svarar Johan:

–Den enormt höga kvalitén på råvarorna. 
Regionen har helt idealiska jord-, regn- och 
solförhållanden för odling av de här grödorna.

TRENDANDE GODSAKER
Villanytt ber Johan Siljreus tipsa om några 
spännande "balkan-produkter", som just nu 
upptäcks av konsumenterna.

–Plivits somunbröd är den sydösteuropeiska 
formen av stenugnsbakade pitabröd, som nu 
hittas i frysen hos butikerna. Man värmer upp 
dem, avnjuter dem till cevapcici eller annan 
grillmat, eller fyller bröden med godsaker som 
stekt färs, ajvar, grönsaker eller ost. Bosnisk 
salladsost, eller färskost, är en annan trendan-
de produkt som används på samma sätt som 
fetaost, men har en mycket lenare och gräd-
digare smak. Även fler varianter av Balkans 
typiska picklade grönsaksinläggningar vinner 
nu svenskarnas hjärtan. 
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Allt fler svenskar har upptäckt de nya spännande måltidskoncepten och livsmedels- 

produkterna från sydöstra Europa. Cevapcici från Brajlovic, ajvar från Podravka, 

pastejer från Argeta, kryddblandningar från Vegeta eller grönsaksinläggningar från 

Plivit. De är bara några av alla varor som har fått en självklar plats i mångas kök. Men 

alla dessa härliga smaker hade kanske inte nått oss om det inte vore för Plivit Trade.


