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Familjen Hansens
charkliv

kampen
mot saltet
_KÖTT & CHARK GRANSKAR

ADVANCING
FOOD PROCESSING
Som ger ökat värde och produktvariation

Missa inte Meat ShowHow 2018
Eventet äger rum 7. mars i vårt
democenter Progress Point i
Köpenhamn.

7. MARS 2018
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Få mer information och anmäla dig här
marel.se/msh18
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DALSJÖFORS KÖTT AB har byggt ett helt nytt slakteri för
grisar vid sin anläggning utanför Borås. Investeringen på
80 miljoner kronor ska resultera i både bättre arbetsmiljö
och djuromsorg.

_KÖTT & CHARK GRANSKAR
ATT MINSKA PÅ salthalten i kött- och charkprodukter är en

fråga som länge varit på tapeten. Just nu pågår ett projekt
med ett brett deltagande från branschen där målet är att
komma fram till metoder för att dra ner på saltet.
MÖNSTREN FÖR HUR VI konsumerar julskinka tycks vara

på väg att förändras. Inom både Ica och Coop minskade
försäljningen av hela skinkor 2017 jämfört med 2016, medan
försäljningen av färdigskivad skinka ökade.

LÖPANDE BAND
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Produktutvecklaren:
Johanna Nathhorst.
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Noterat: ny organisation för
insektsföretag.
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August Larsson utökar.

46 På tal om

BLOCKKEDJAN är den nya tekniken som kan få genomslag

SVT:s serie: Köttets lustar

inte bara för Bitcoin utan även i livsmedelsbranschen.

47 Kalender

VID FAMILJEN Hansens Charkuteri i Stöcksjö, strax söder

om Umeå, brinner man för genuina och hantverksmässiga
charkuterier. För att lyfta fram sina produkter driver man
även egna butiker och ett värdshus.
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Vintermöte: hos Livs
medelsverket.

CHEFREDAKTÖR BO LINDMARK
// brett

ambitiöst

projekt i saltfrågan med små
och omsorgsfulla steg

Frågan om att minska på saltet
i kött- och charkprodukter har
under ganska många år nu legat och pyrt i branschen. I Sverige ligger vi idag på ett nästan
dubbelt så högt saltintag jämfört med vad Livsmedelsverket
rekommenderar och kanske
är det oundvikligt att något
förr eller senare måste göras
åt saken. Men ju mer man
tränger in i saltfrågan, desto

mer komplicerad blir den. För
en producent är det en mängd
överväganden som måste
göras om alltifrån livsmedelssäkerhet, smak och receptförändringar till andra faktorer
som ekonomi och marknadsföring. Och att börja ändra i
redan kända och etablerade
produkter som fungerar väl på
marknaden är det naturligtvis
få som är beredda att göra.

Därför är det alldeles utmärkt
att det nu satts igång ett brett
och ambitiöst projekt inom
branschen (se sidan 18) för att
med små och omsorgsfulla steg
komma framåt i frågan, det ska
bli intressant att se vad som
mynnar ut av detta samarbete
när resultaten från det presenteras 2019.
2018 blir ett spännande
och händelserikt år, både på

riksplanet och för branschen.
Inte minst är det valår och Kött
& Chark kommer som vanligt
att känna de politiska partierna
på pulsen. Hör av er om det är
några särskilda frågor från er
verklighet som ni vill ställa till
makthavarna så förmedlar vi
dom gärna!
bo.lindmark@kottchark.se
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PROFILEN

Profilen

johanna nathhorst
INNEHÅLL
trodde vi att
flexitarianerna skulle

// Initialt

köpa den mest,
men ... //

YRKE: Brand manager och projektledare för
produktutveckling inom Atria Sverige.

AKTUELL: För Pastejkökets produkt Vegopastej
som nominerats i kategorin
Årets Smakutvecklare 2018
av White Guide samt
tidningen MåBra:s val 2018.
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ÅR PÅ
UPPDRAGET

TEXT OCH FOTO BO LINDMARK

Hur kommer det sig att ni lanserat en vegopastej?
– I grunden är det en del i trenden med fler charkprodukter för
flexitarianer som började märkas för några år sedan. Pastejköket
är ju marknadsledande på pastej i Sverige och vi vill erbjuda
alternativ för alla konsumenter. Målet var att den här pastejen
skulle vara 100 procent vegetarisk, men att även de som äter
pastejer med köttinnehåll skulle tycka den var god.
Hur har ni jobbat med utvecklingen?
– Främst har vi arbetat fram den tillsammans med våra
produktutvecklare vid Pastejkökets provkök i Tranås. Vegopas
tejen är gjord på en bas av ärtproteiner och rapsolja, smaksatt
med karljohanssvamp samt olika kryddor. Vi jobbade med flera
olika smaksättningar för att få till den typiska umamismak som
leverpastejen har. Det skulle också vara en smak som passar till en
frukostsmörgås för det är där leverpastejen äts mest.
Produkten har funnits ute på marknaden i cirka ett år, hur har
den tagits emot?
– Väldigt bra, den har sålt mer än 200 procent över den budget
vi hade från början. Merparten vegopastejen har legat i kyldiskar
för veganer och vegetarianer och för dem har det blivit en intres
sant produkt. Initialt trodde vi att flexitarianerna skulle köpa den
mest, men den har visat sig vara mest populär bland veganer och
vegetarianer vilket verkligen är kul. Vi ska också följa upp succén
under vecka 4 med två nya vegetariska pastejer: en mild och järn
berikad och en orientalisk med smak av paprika och spiskummin.
Var ligger vegopastejen prismässigt?
– Något över vanlig leverpastej, det beror mest på att en del
ingredienser är mer kostsamma än grislever som annars är billigt.
Har du några tips eller råd att ge till andra producenter som vill
ta fram liknande produkter?
– Det krävs ett ordentligt utvecklingsarbete, mycket kunskaper
och bra samarbetspartners. //

_ White Guides motivering till Pastejköket som Årets
Smakutvecklare: ”För att med en grund av ärtprotein ha skapat
ett modernt vegetariskt pålägg utan att kompromissa med vare
sig doft eller smak. Med karljohanssvamp som smaksättning finns
nu en köttfri pastej som ligger rätt i tiden.”
Vinnaren utses i mars.
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LIVSMEDELSFÖRPACKNINGAR I FOKUS
18 APRIL 2018 | 08.30-17.00 | CIRKUS, STOCKHOLM

ANMÄL DIG PÅ: PACKPOINTNORDIC.SE
PACK POINT NORDIC - när innehållet är betydelsefullt är förpackningen viktig!
Nordisk konferens med förpackningen i centrum
NÅGRA AV TALARNA

Agneta Påander
Orkla Foods

Andreas Malmberg
Trioplast

Axel Boëthius
FTI

Christina Frohm
Micvac

Janita Ericsson
Gasporox

Helge Steg
Arta Plast

Jörgen Bergqvist
Delicato

Lena Lundberg
IKEM

Ulrica Edlund
KTH

Åsa Domeij
Axfood

ARRANGÖR

PARTNERS

HUVUDPARTNER

BioMaterials - for a humane world

MEDIAPARTNERS

D

ArtaPlast
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För synlighet som Partner/utställare på eventet
kontakta oss för mer information!
jerker.evaldsson@nordiskemedier.se eller
max.milan@nordiskemedier.se

NYTT & NOTERAT
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SLU gör manual
för FN

Protest mot
Rysslands
importförbud

zNYTT FN:s Livsmedels- och

_NOTERAT En tvist om Ryss
lands importförbud mot levan
de grisar, fläsk och fläskpro
dukter från EU har nu gått upp
till WTO:s tvistlösningsorgan
DSB. Redan för två år sedan
protesterade EU-kommissionen
mot Rysslands importförbud,
när embargot ändå fortsatte
begärde EU-kommissionen att
DSB skulle titta på fallet. Och
DSB har nu kommit fram till
att Rysslands agerande strider
mot internationell handelsrätt
och att embargot måste hävas.
Det ryska importstoppet av gris
från EU infördes 2014. Anled
ningen var fall av afrikansk
svinpest i Europa. EU menade
att beslutet var politiskt mo
tiverat utan koppling till själva
smittan som handlade om
enstaka fall i ett fåtal länder.
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insektsföretag bildar
branschorganisation

zNYTT Nio svenska insektsmatsföretag har bildat en ny
branschorganisation med namnet ”Insektsföretagen”. Organisa
tionen ska jobba för att lägga grunden för en ny hållbar och klimat
smart livsmedelsindustri med det nya livsmedlet ätbara insekter.
– En viktig del av arbetet den första tiden blir att sätta upp riktlin
jer för vilka krav som ställs på olika insekter som råvara vid import
och produktion samt hur vi på ett säkert sätt saluför nya livsmedels
produkter, säger Ellen Gellerbrant, tillförordnad talesperson för den
nya branschorganisationen.
Branschorganisationen Livsmedelsföretagen välkomnar initiativet:
– Insekter är en spännande proteinkälla med stor framtids
potential. Det finns många duktiga och seriösa svenska insektsmat
entreprenörer och vi välkomnar bildandet av branschföreningen
Insektsföretagen, säger Rasmus Bäckström .

lantbruksorganisation (FAO)
har bett svenska SLU att leda
arbetet med att ta fram en
manual hur man reducerar
antibiotikaanvändningen i
djurhållningen på ett ansvars
fullt sätt. Den svenska
modellen, med nära samarbe
te mellan lantbruksnäringen,
myndigheter och forskare, gör
att Sverige har en väldigt låg
användning av antibiotika
jämfört med EU- och
OECD-länderna. Cirka 15
procent av Sveriges antibiotika
används inom djurhållningen
medan den globala siffran
uppskattas ligga på över 50
procent. SLU ska även genom
föra kurser inom området för
djurhälsopersonal på Balkan, i
Centralasien och i Östeuropa.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Grill & Barbeque-EM i Brösarp

Grill-VM 2015 i Göteborg

_NOTERAT Till sommaren, 9–10
juni, kommer Grill & Barbe
que-EM, eller EM i grillning, att
genomföras i skånska Brösarp.
Huvudsponsor är CityGross och
arrangör Swedish Barbecue
Association (SBQA) som 2015
arrangerade Grill & BBQ-VM i
Göteborg. Sommarens EM äger
rum under Brösarps Matfestival
och samtidigt kommer även en
svensk mästare i grillning att

utses. På plats under finalen
tävlar tio svenska lag om svens
ka mästerskapet samtidigt som
de tävlar i EM tillsammans med
40 lag från Europa EM-titeln i
Grill & BBQ. En jury bestående
av svenska och europeiska
matmedlemmar kommer att
smaka av sex-åtta tävlingsrät
ter och bedöma i enlighet med
World Barbeque Associations
regelverk.
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trend
Mer lamm och fågel i grytan
Svenskarnas förbrukning av
nöt- och griskött minskade
samtidigt som vi åt mer matfågel och lammkött än tidigare.
Det visar Jordbruksverkets
summering av marknadsutvecklingen till och med tredje
kvartalet 2017.

_Andelen svenskt kött av vår
förbrukning fortsatte att öka
och ökningen var störst för nötoch griskött. Svenskt lammkött
hade inte ökat på länge, men
steg under 2017 tack vare en
generellt kraftig svensk produktionsuppgång. Att svenskt
kött utgör en växande andel
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av svenskarnas konsumtion har
varit en tendens för de flesta
köttslag sedan 2014.
Även produktionen av samtliga
köttslag ökade i Sverige de tre
första kvartalen. Procentuellt
sett ökade lammkött mest, följt
av griskött, matfågel och nötkött.
Den extremt höga produktionsökningen för matfågel första
kvartalet, nästan 16 procent,
mattades av under resten av
året. För nöt- och griskött var
den ökade produktionen en
reaktion på en god efterfrågan
på svenskt kött, vilket gav högre
priser och en stärkt investeringsvilja i sektorn.

Totalt är dock Jordbruksverkets bild att förbrukningen av
kött minskade med 1,8 procent
under de tre första kvartalen
2017. Mest slog det mot nötköttet som minskade med 1 kilo per
person och år.
Mellan 2013 och 2016 har den
totala förbrukningen av kött
annars legat stabilt kring 87,5
kg/capita. Från 2013 till 2016
har det skett ett utbyte mellan
köttslagen, främst genom att en
minskad förbrukning av griskött
på ca 3 kilo ersatts av en lika
stor ökning för matfågel. Även
förbrukningen av lammkött har
ökat, medan den var ganska

stabil för nötkött till och med
2016.
Den svenska handelsbalansen
för kött är på väg att stärkas,
det gäller för alla köttslag utom
lamm. Exporten av både grisoch nötkött ökade under de
första nio månaderna 2017 samtidigt som importen minskade.
Importen av griskött har haft en
konstant minskning sedan antibiotikadebatten tog fart 2014.
Förbrukningen visar vår
konsumtion i slaktad vikt. För att
räkna om till mängden kött som
vi äter är tumregeln att halvera
den siffran. //
BO LINDMARK

NYTT & NOTERAT
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Fängelse för
matfusk
zNYTT Regeringen föreslår
skärpta straff för matfusk. För
allvarliga brott på områdena
livsmedel, foder och animaliska
biprodukter höjs straffet från
böter till fängelse i högst två år.
– Vi har sett flera exempel på
matfusk i Sverige, till exempel
felaktiga datummärkningar och
importerat kött salufört som
svenskt ekologiskt kött. Det är
väldigt allvarligt eftersom det

kan få stora konsekvenser för
människor. Det här måste vi
sätta stopp för och därför tar
vi nu hårdare tag mot matfus
ket, säger landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht
Regeringen överlämnade i
december förslaget om skärp
ning av straffen i livsmed
elslagen och lagen om foder
och animaliska biprodukter till
Lagrådet. Idag är böter det
enda straff som kan dömas
ut för brott mot livsmed
elslagen och lagen om foder
och animaliska biprodukter.
Nu föreslår regeringen att
fängelse införs för allvarliga
överträdelser och att vissa
mindre allvarliga överträdelser
ska kunna leda till sanktions
avgifter på minst 1 000 kronor
och högst 100 000 kronor.

150

miljoner kronor per år med
Sveriges köttexport till Kina

_NOTERAT Kina har tagit initiativ till ytterligare ett steg i proces
sen för att svenska köttföretag ska kunna exportera griskött till lan
det. De kinesiska myndigheterna har skickat ett utkast på protokoll
(landsgodkännande) för import av griskött från Sverige.
– Att vi nu fått ett utkast till protokoll betyder att processen på
allvar tagit fart mot en svensk export av griskött till Kina i framti
den. Hälften av det griskött som produceras i världen konsumeras
där och det är en marknad som även svenska köttföretag måste
finnas på. Vi ser nu att det engagemang vi lägger ner på att förkla
ra vår svenska grisköttsproduktion för de kinesiska myndigheterna
och importföretagen har gett resultat. Vi är också väldigt glada
över regeringens höjda ambition kring livsmedelsexport, säger
Magnus Därth, vd på Kött- och Charkföretagen (KCF).
I Kina har griskött en särställning i matkulturen och 65 procent av
allt kött som konsumeras är griskött jämfört med drygt 30 procent
i Sverige. För den svenska köttbranschen kan ett landsgodkännan
de innebära ökade intäkter på minst 150 miljoner kronor årligen.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ScanCut 225
Förmodligen den snabbaste
portionscuttern ....

Med skärfrekvenser på upp till två gånger 2 170
slag per minut är nya ScanCut 225 Portion Cutter
den ultimata, high-speed bitningsmaskinen för
produktion av exakta, fasta viktportioner av färskt,
benfri fisk, fågel och kött – och säkerställer
samtidigt lågt give-away samt ett högt utbyte.
Kontakta oss redan idag för en demo eller
provkörning. Stefan Hagman Tel: 0706-308818.

HÖGRE
HASTIGHET
BÄTTRE VISION
SYSTEM
HÖGRE
NOGGRANNHET

Scanvaegt Systems AB Box 9059 • 400 92 Göteborg • Tel. 031-709 07 07 • info@scanvaegt.se • www.scanvaegt.se
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hälsa
Kostråd i ny webbaserad guide
Organisationen Livsmedelsföretagen har tagit fram en
interaktiv kostrådsguide som
ska underlätta för företag
att använda Livsmedelsverkets kostråd. 2015 ändrades
reglerna så att det även blev
tillåtet att använda kostråden i
märkning och marknadsföring
av enskilda livsmedel.

_– Vanligtvis brukar våra
guider och handböcker vara
gedigna med långa dokument.
Den här gången testar vi något
nytt i form av en webbaserad
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guide som vi tror är mer praktisk och anpassad till företagens behov. Förhoppningsvis
leder det här till att fler livsmedelsproducenter börjar använda kostråden i sin kommunikation. Kanske kan det till och
med inspirera till nya produkter
som märks med kostråden. Det
viktiga är att det blir enklare
för konsumenterna att göra
medvetna och hälsosamma val,
säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig
på Livsmedelsföretagen.
Kostrådsguiden utgår från

Livsmedelsverkets information om hur man får använda
kostråden. Den inkluderar
även andra regelverk som man
måste ta hänsyn till då man
använder kostråd i märkning
och marknadsföring, däribland
informationsförordningen,
reglerna för närings- och
hälsopåstående, nyckelhålskriterierna och det grundläggande
regelverket om att information
inte får vara vilseledande.
Guiden innehåller två delar:
ett test och en faktabank.
Testet består av ett antal frågor

som livsmedelsproducenten
klickar sig igenom för att ta
reda på om en viss produkt
passar ihop med ett visst
kostråd. Faktabanken innehåller fördjupad information för
att ge producenten ett bra
underlag för att kunna bedöma
om en produkt och ett kostråd
är lämpliga att kombinera. I
faktabanken finns det även
länkar till relevant lagstiftning.
Testet hänvisar till olika delar i
faktabanken för att underlätta
när man klickar sig fram genom
frågorna. // BO LINDMARK

NYTT & NOTERAT
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miljoner till
danska grisar

Sverige säkrar upp mat och vatten
_NOTERAT Sveriges myn
digheter ska tillsammans med
länsstyrelser och kommuner
vidareutveckla det strategis
ka arbetet för säker mat och
säkert dricksvatten. Målet är
att gemensamma mål och pri
oriteringar för kontrollen inom
hela livsmedelskedjan ska ge
större effekt.
– En kontroll med hög kvalitet
är till nytta för företagen och

bidrar också till livsmedelsex
porten. Genom att myndighe
terna krokar arm och arbetar
mot samma mål stöder vi både
konsumenterna och företa
gen, säger Annica Sohlström,
generaldirektör för Livsmedels
verket.
Inriktningen och prioritering
arna för kontrollerna beskrivs
i den nationella kontrollplanen
för 2018-2021. Detta har nu

kompletterats med nya opera
tiva mål och handlingsplaner
inom bland annat växtskydd,
djurskydd, djurhälsa/smitt
skydd, läkemedel till djuren och
ekoproduktion. I arbetet ingår
Jordbruksverket, Livsmed
elsverket, Statens veteri
närmedicinska anstalt (SVA),
Försvarsinspektören för hälsa
och miljö, länsstyrelserna och
kommunerna.

zNYTT Den danska organi
sationen Landbrug & Fødevarer
planerar att vidta ytterligare
åtgärder för att förbättra
den danska grisnäringen. Fler
lösa suggor, skonsammare
kastrering och 230 miljoner
kronor till forskning med fokus
på djuromsorg, kvalitet och
hållbar uppfödning är något
av det som man ska genom
föra framöver. Finansieringen
kommer från grisuppfödarna
själva och forskningen ska ske i
samarbete med danska univer
sitet och olika internationella
organisationer.

LESS IS MORE
SALTWELL – ett havssalt med naturligt lägre natriumhalt

Saltwell är ett unikt havssalt som bara återfinns i ett miljoner år
gammalt hav under Atacamaöknen i Chile. Dess unika korn
innehåller, helt naturligt, 65% natrium och 35% kalium – i varje
korn! Detta ger ett salt med bibehållen smak och funktionalitet
för de flesta applikationer.
Har vi väckt din nyfikenhet? Häng på i vår strävan efter
hälsosammare livsmedel!
• Ett korn - överlägsen smak & funktion
• Ersätt vanligt salt 1:1
• 35% lägre Natriumnivå
• Deklareras som havssalt - clean label

www.saltwellsalt.com • www.salinity.com
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FÖRETAGET

80 miljoner i investering med

omsorg
för alla
12

VINJETT

Varje dag rullar transportbilar in och
ut för att lämna djur och leverera ut
det kött som produceras. 320 000
grisar och 35 000 nöt slaktas varje år
vid anläggningen.

Andreas Johansson är
slaktchef vid Dalsjöfors
Kötts anläggning.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

_BORÅS Dalsjöfors

Kött AB har låtit bygga ett helt nytt
och modernt grisslakteri, en investering på cirka
80 miljoner kronor.
– Vi har inte gjort det för att slakta mer utan i första
hand handlar det om att förbättra arbetsmiljön och
djuromsorgen, säger Magnus Larsson, platschef för
KLS anläggning i Dalsjöfors.

TEXT & FOTO BO LINDMARK

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

+
13

VINJETT

Platschefen Magnus Larsson, är
lättad över att det nya grisslakteriet
äntligen blivit klart.
Mycket mer i anläggningen är nu
helautomatiserat än tidigare. Varje
galge djuren hänger på är försedd
med ett rfid-chip där uppgifter om
spårbarhet och annat lagras för
varje individuellt djur.

Varje djurkropp scannas i den nya anläggningen i
en automatisk process.

k

LS ANLÄGGNING, i lilla

Senåsa cirka 13 kilometer
öster Borås, är idag nästan
som ett eget industrisamhälle i miniatyr. Från tidig morgon står personalens
bilar uppradade på parkeringarna och
inne på området kör transportbilar i
skytteltrafik för att lämna levande djur
eller köra ut färdiga köttprodukter.
Hela tiden är något i rörelse och det
produceras numera cirka 50 000 ton
kött här varje år. Den här vintermorgonen är det emellertid mörkare än
vanligt på området och det visar sig
bero på ett strömavbrott som just har
inträffat. Troligen en barnsjukdom som
har att göra med intrimningen av det
nya grisslakteriet.
Den helt nya byggnad som uppförts
vid anläggningen berör det som på
slaktspråk brukar kallas för den orena
delen, det vill säga hanteringen av grisarna från att de lastats av och fram till
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grisen är skållad, skrapad och tvättad.
Platschef Magnus Larsson sitter inne på
sitt kontor och är lättad över att projektet äntligen blivit klart.
– Vi har faktiskt klarat det både
tidsmässigt och ekonomiskt och jag
vill verkligen ge en stor eloge till alla
inblandade. Vi sa innan vi satte igång att
vi skulle ha slaktstart 20 november och
det klarade vi, säger han.
FÖRBÄTTRINGARNA jämfört med det
gamla slakteriet är betydande, i det nya
stallet står grisarna till exempel inte
längre under samma tak som anläggningens nötboskap. Stallet är indelat i
långa, raka drivgångar och personalen
behöver inte längre driva grisarna manuellt och slussa dem mellan olika boxar
som tidigare.
– Det var mycket fysiskt arbete och
det gamla stallet var heller inte gjort för
de betydligt större volymer vi hanterar

idag, säger Magnus Larsson.
Den sista delen i stallet är helt
automatiserad. När grisarna lämnar drivgångarna kommer de ut i en
transportgång som lutar lätt uppåt och
Magnus Larsson berättar att det gjorts
så för att grisarna gillar att gå i uppförsbacke. Djuren kommer så småningom
fram till en grind som efter att den
öppnats börjar röra sig långsamt bakom
grisarna och leder dem framåt mot
bedövningsboxen.
– Allting går mycket lugnt till och det
är en fantastisk skillnad ur djurskyddsoch arbetsmiljösynpunkt jämfört med
tidigare. Nu kan vi också bedöva alla
grisar med koldioxid, tidigare använde
vi eltänger på ungefär hälften av grisarna vilket var sämre för arbetsmiljön
säger Magnus Larsson.
SJÄLVA BEDÖVNINGSMOMENTET är
även det automatiserat och i bedövaren

+

FÖRETAGET

// Allting


går mycket
lugnt till och det är
en fantastisk skillnad
ur djurskydds- och
arbetsmiljösynpunkt
jämfört med tidigare.
Det nya grisstallet är indelat i
långa och raka drivgånger och
personalen behöver inte längre
driva grisarna manuellt.

FAKTA
KLS DALSJÖFORS

////////////////////////////////////////////////////
Ägare: KLS Ugglarps, dotterbolag till
Danish Crown. Platschef Magnus
Larsson är minoritetsägare.
Omsättning: Cirka 1,3 miljarder kronor.
Anställda: 230 personer + Livs
medelsverkets personal bestående av
fyra veterinärer och nio assistenter.
Slakt per år: 320 000 grisar och
35 000 nöt. 48 000 årston.
Produktionsytor: 15 000 kvadratmeter.
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FÖRETAGET

SAGT OM
KÖTTETS LUSTAR

////////////////////////////////////////////////////
Magnus Larsson om TV-serien
Köttets Lustar med Henrik Schyffert:
– Serien var underhållande och
intressant även om det var störande
med en del felaktiga uppgifter som att
uppfödningen skulle belasta klimatet
mer än transportsektorn i världen. Men
jag tycker det var bra gjort av Skövde
slakteri att öppna upp och vara med i
serien. Många konsumenter vill ju inte
se sambanden eller veta så mycket om
hur det går till. Detta är ju också miljöer
som inte många kommer i kontakt med
idag, för några generationer sedan
hade i stort sett alla någon släkting på
landet med egna djur. Jag tror det är
viktigt för branschen att visa upp hur
det går till, det hjälper inte att skärma
av eller stänga in sig. Samtidigt har
det tidigare ofta blivit väldigt negativt
vinklat i media vilket säkert påverkat
hur många valt att agera. //

// Tidigare


slaktade vi i elva timmar
nonstop utan raster. Nu kan vi
köra samma volymer, men på
7,5 timme.

_ Läs debatten sidan 46

+

finns fyra korgar som roterar likt ett pariserhjul i ett schakt upp och ner. I varje
korg finns plats för fyra-fem grisar och
lagen kräver att djuren måste exponeras för koldioxiden under minst 120 sekunder. Kapaciteten ligger på 250 grisar
i timmen, men vid Dalsjöfors kör man i
dagsläget 180 grisar. Den nya anläggningen har dock gjort hela processen
effektivare och mindre tidskrävande.
– Tidigare slaktade vi i elva timmar
nonstop utan raster. Nu kan vi köra
samma volymer, men på 7,5 timme,
alltså under normal arbetstid, säger
Magnus Larsson.
Även momenten efter bedövningen
har moderniserats. När djurkropparna
tidigare transporterades längs slakt-
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banan hängdes de med en krok i varje
ben. Nu hänger de istället på en 40
centimeter bred galge som är försedd
med ett s.k. rfid-chip där uppgifter om
spårbarhet och annat lagras för varje
individuellt djur. Alla nya uppgifter om
ett djur som den egna personalen eller
Livsmedelsverkets veterinärer tillför
registreras i chippet.
I SLAKTERIET HAR man också infört ett

nytt system för klassificeringsmätning
av fett- och kötthalterna och som sedan
ligger till grund för avräkningen till
bonden. Tidigare användes ett elektroniskt mätintrument som stacks in på
två olika ställen i kotlettraden. Med det
nya systemet, AutoFom, passerar hela

grisen istället genom ett rör med en
scanningsutrustning. Scanningen börjar vid benen och avslutas vid huvudet
och ger ett genomsnittligt värde av den
totala fettansättningen för hela djuret.
– Det här gör att man får en mer relevant och exakt mätning efter den individuella grisens egna förutsättningar. Inte
minst bönderna har efterlyst Autofom
länge, säger Magnus Larsson.
Dalsjöfors har de senaste åren haft
en enormt stark utveckling och tillsammans med huvudägaren KLS är man
numera störst i Sverige på slakt och
styckning av både på gris och nöt. Med
det nya slakteriet finns också möjlighet att öka dagens grisproduktion på
320 000 grisar per år.

Totalt arbetar 230 personer vid
anläggningen med slakten och
styckningen, tillkommer gör 13
veterinärer och assistenter från
Livsmedelsverket.

– Vi får nu visserligen kapacitet
att slakta mer, men det har inte varit
målsättningen utan det viktigaste har
varit arbetsmiljön och djurskyddet. Och
oavsett om KLS hade kommit in i bilden
eller inte så hade vi genomfört detta,
den gamla utrustningen gick helt enkelt
på övertid, säger Magnus Larsson.
DALSJÖFORS HAR idag KLS Ugglarps

som majoritetsägare och KLS är i sin tur
dotterbolag till Danish Crown. Magnus
Larsson ser det som en trygghet i att
ingå i en större koncern och säger
att han sover lite bättre på nätterna
numera.
– Det kunde ibland kännas ganska
ensamt att själv stå som huvudägare.

Jag minns när vi 2010 gjorde enorma
investeringar av styckningen på 135
miljoner kronor. Det var en tuff process
och det tog egentligen flera år innan man
kände att man var i hamn, det var svårt
att slappna av. Nu känner man sig mera
som en kugge i ett större system.
En stor portion kunskaper och inspiration till det nya slakteriet i Dalsjöfors har hämtats från Danmark och de
sista två åren har Magnus Larsson med
kollegor varit över och studerat flera av
Danish Crown anläggningar och blivit
imponerad.
– En fundamental skillnad mellan
Sverige och Danmark är att i stort sett
alla anläggningar i Danmark är nybyggda och håller en extremt hög nivå. Jag är

inte minst djupt imponerad av hur man
tänker kring ergonomi och djurskydd.
Genom det nya grisslakteriet har
Dalsjöfors nu lagt ännu en viktig pusselbit för att kunna fortsätta vara en av
de ledande aktörerna på marknaden.
Magnus Larsson tror att utvecklingen
av det svenska köttet blir en viktig faktor framöver.
– Det är inte ökad konsumtion som
är nyckeln till att kött- och charkbranschen ska vara framgångsrik i framtiden utan det är svenskheten. Så länge
efterfrågan på svenska råvaror är stor
så kan vi utvecklas och därför måste vi
värna om den. Vi kan vara stolta över
vår djurskyddslag som går långt över
hur det ser ut i andra länder. //
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för salt!

istället
för salt?
Martina Avasoo-Barte,
Hanson & Möhring, tycker
att det är bra att det finns
många olika aktörer med i
saltprojektet.
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KÖTT & CHARKS BRANSCHGRILL
VINJETT

FAKTA
SALTPROJEKTET

////////////////////////////////////////////////////
Företag: Atria Scandinavi, Hansson &

Projektgruppen för att minska saltet: Rickard Albin och Johan Skottén, Culinar.
Magnus Därth, Kött- och Charkföretagen (KCF). Jessika Hamberg och Martina
Avasoo-Barte, Hanson & Möhring. Dan Melin, Jakobsdals Chark, Jonas Mårtensson,
Max Hamburgerrestauranger, Haris Hondo, RISE Jordbruk & Livsmedel och Alexandra Malmsjö, Atria Scandinavia.

2018
BRANSCHGRILL
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Att minska på salthalten i kött- och charkprodukter
är något som länge diskuterats inom industrin. Kött
& Chark smakar av projektet med brett deltagande
där målet är att komma fram till metoder för att dra
ner på saltet. TEXT OCH FOTO BO LINDMARK
DET ÄR forskningsinstitutet RISE som
samordnar projektet som till hälften
finansieras av Vinnova och till hälften
av medverkande företag, tanken är att
det ska pågå fram till 2019. I Sverige
ligger vi idag på ett dagligt saltintag på
cirka 11 gram vilket är nästan dubbelt så
högt jämfört med vad Livsmedelsverket
rekommenderar. Cirka 80 procent av
saltet beräknas komma från färdiga
produkter vi köper och resten från det
som saltas i hushållen.

Men att minska på saltet inom livsmedelsindustrin är inget som görs i en
handvändning och för producenterna
finns en mängd faktorer och överväganden som måste tas med i beräkningen.
Saltets inverkan på bland annat faktorer
som smak, textur, hållbarhet, livsmedelssäkerhet, ekonomi och miljö gör att
hela frågan är komplex. Det projekt som
startades i maj i år gäller egentligen för
hela livsmedelsindustrin, men man har
delat upp arbetet i produktgrupperna

Möhring, Jakobsdals Chark, Culinar,
Max, Findus, Fazer, Santa Maria,
Giuvadan, Orkla.
Branschorganisationer: Livsmedels
företagen, Kött och Charkföretagen,
Visita, Svenska Bagare och Konditorer
samt Svensk Dagligvaruhandel.
Övriga: Livsmedelsverket (myndig
het), Sodexho (grossist), RISE Jordbruk
och livsmedel (akademi), Konsument
föreningen Stockholm (konsument
organisation).

kött/chark, soppor och såser, bröd och
torra blandningar. Inom charkgruppen har man hittills träffats tre gånger
och huvudfokus har främst legat på att
fastställa hur mycket man kan sänka
salthalten med dagens recept utan att
göra några modiferingar.
Vad händer med produkterna och
processen när man minskar på saltet? I
gruppen har man bland annat testat två
modellprodukter, varm korv och rökt
skinka, med tre olika salthalter. Enligt
statistik från Livsmedelsverket är det
bland charkuterierna dessa två som
bidrar till klart mest saltkonsumtion.
KÖTT & CHARK var med när charkgrup-

pen höll sin senaste sammankomst och
trots att saltfrågan är mångfacetterad
så finns det bland deltagarna en positiv
anda av att det med gemensamma krafter ska vara möjligt att få till en framtida
minskning av saltet inom branschen. +
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KÖTT & CHARKS BRANSCHGRILL

// Till


syvende och sist är det
konsumenterna som bestämmer.

MER OM
SALT I ANDRA LÄNDER

////////////////////////////////////////////////////

_I Finland infördes rekommenda
tioner om minskat saltintag i början
av 1980-talet. Åtgärderna handlade
främst om information, samarbete med
livsmedelsindustrin och obligatorisk
märkning av saltinnehåll. Enligt under
sökning har saltintaget där minskat med
25 procent mellan 1979 och 2002, från
knappt 12 gram/dag till under 9 gram/
dag. Data från den senaste kostunder
sökningen 2012 pekar på att intaget
minskat ytterligare, till knappt 8 gram/
dag. Under perioden har insjuknandet i
hjärt- och kärlsjukdomar minskat kraf
tigt, varav minskat blodtryck och sänkta
serumkolesterolnivåer kan förklara en
betydande del.
_Även i Storbritannien har ett omfat
tande arbete för att minska saltinta
get pågått sedan 2003/2004 och det
genomsnittliga intaget har där minskat
med 15 procent under den följande sju
årsperioden, från 9,5 till 8,1gram/dag.
KÄLLA: LIVSMEDELSVERKET
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– Men ska man göra det är det viktigt
att hela branschen tar beslut gemensamt
och därför är det jättebra med detta
projekt där så många och olika aktörer
finns representerade. Till syvende och
sist är det konsumenterna som bestämmer det och då gäller för oss inom
industrin att svara upp mot deras krav
på smak, struktur, konsistens och annat,
säger Martina Avasoo-Bart från Hanson
& Möhring.
Företaget, som är koncernen Salinity
Groups svenska dotterbolag, är bland
annat leverantör av ett naturligt havssalt
kallat Saltwell som har lägre natrium
men samma eller bättre egenskaper och
smak än vanligt salt.
Även Kött och Charkföretagen (KCF)
är engagerat i saltprojektet och vd
Magnus Därth menar att det är viktigt
att branschen själv har initiativet om
saltfrågan.
– Det är bättre att industrin själv äger
processen och inte tvingas in i den av någon utomstående part. Då kan man också
sätta själv sätta upp målen och marknadsföra det man gör. Många större fö-

retag har redan jobbat ganska länge med
saltfrågan, men man kommer till slut till
en punkt då man måste ta större kliv och
då blir projekt som detta viktigt för att
kunna samlas, säger Magnus Därth.
ÄVEN RICKARD ALBIN, produktutvecklingschef vid krydd- och smakleverantören Lyckeby Culinar AB, tror att det
krävs en konsensus i hela landet för att
en förändring i saltfrågan ska kunna
genomföras.
– Antingen görs det via lagändringar
eller också gör hela industrin det gemensamt och hjälps åt. Men detta är det
absolut största projekt kring saltet som
gjorts i landet någonsin trots att vi har
pratat om det hur många gånger som
helst. Vi vet att det går att vänja sig vid
en lägre saltpreferens och då kommer vi
tycka att det vi äter idag är äckligt, säger
Rickard Albin.
Saltprojektet ska avslutas 2019 och
ett konkret mål är att man då också ska
ha framställt fyra produkter med lägre
salthalt som även ska ha testats på
marknaden. //

VINJETT
2019 ska saltprojektet ha
framställt fyra produkter
med lägre salthalt som
testats på marknaden.

Positiva effekter
av salt
_ Höjer köttets produktens vatten
hållningsförmåga.

4 Effekter av
stegvis reducerad
salthalt

_ Förbättrar korvsmetens konsistens.
_ Påverkar produktens textur och
saftighet.

1 Minskad salthalt med 10 procent har

_ Höjer produktens smak och arom.
_ Ger lägre skivningsförluster.
_ Förlänger hållbarheten.
_ Ger mikrobiologiskt säkrare pro

2 10-30 procent minskning kan uppnås

_ Stor betydelse för utbyte och

ingen större effekt på smak

med smakkombinationer och sal
tersättare utan att påverka smaken
signifikant.

3 E n stegvis minskning på 10 procent
salt i produkter per år leder till att
konsumenter gradvis anpassas till
lägre salthalter.

dukter.

processekonomi.

_ Stabiliserar köttpigmentets järn

mot oxidation vilket ger attraktiv
röd färg, nitrit.
_ Stabiliserar mot utveckling av bi
smak i förkokta produkter (nitrit).

4 Kräver samarbete mellan charkföre
tagen och andra branscher.

Utmaningar med
låg salthalt

1 Mikrovågstemperering.
2 Högtrycksbehandling.
3 Alternativa proteiner.
4 Smaksättning, koksaltsersättare och

_Hög processlättnad
_Annorlunda färg
_Sämre textur
_Mindre smak
_Kortare shelf-life (hållbarhet)
_Skivbarhet (skinka)

FOTO: SHUTTERSTOCK. KÄLLA: RISE JORDBRUK OCH LIVSMEDEL

4 Exempel på
lösningar för att
reducera salt

stegvis reducerad salthalt i produkter.
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ÅTERBLICK

rosa jul
trots
grön trend
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HKScans totala skinkförsäljning ökade julen 2017
jämfört med 2016. Det som framförallt drev ökningen
var premiumsortimentet, i form av Gourmetskinkan,
den gårdsmärkta Rapsskinkan samt den färdig
skivade julskinkan. Men butikerna har en annan bild
av försäljningen.
TEXT BJÖRN LUNDBECK FOTO VERA G /SHUTTERSTOCK

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

– SVENSKA KONSUMENTER älskar

julskinkan och vill ha den allra bästa kvaliteten, säger Torbjörn Lithell,
försäljningsdirektör på HKScan. Vårt
sortiment av premiumskinkor har fantastiska ökningstal. Men även när det
gäller den totala försäljningsvolymen
av julskinka har vi lyft ett par procent
jämfört med julen 2016.
Torbjörn Lithell konstaterar att
konsumenterna i allt större utsträckning efterfrågar kvalitetsprodukter
och samtidigt mera färdiga produkter.
HKScan har till exempel sålt mycket
av färdiggriljerad och färdigskivad
skinka. En tydlig trend hos bolaget är
att försäljningen av mindre skinkor
ökade starkt. Det hör sannolikt ihop
med att antalet små hushåll är väldigt
stort. Men många valde också att köpa
två mindre skinkor istället för en stor.
På så vis minskas risken för att en bit
av skinkan blir för gammal och måste
slängas.
– Fast fortfarande är det många som
av gammal tradition köper en rimmad
fyrakilosskinka som man kokar själv
dagen före julafton.
Tidningen Kött & Chark har även
försökt få uppgifter om de stora dagligvarukedjornas skinkförsäljning. Här
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gick det uppenbarligen inte lika bra som
för HKScan, även om uppgifterna – kanske just därför – också är mer knapphändiga. Fast vissa trender verkar ha
slagit igenom överallt.
– Försäljningen av hela skinkor
minskade tydligt 2017 jämfört med 2016,
medan försäljningen av färdigskivad
skinka ökade, konstaterar Anna Hedström, pressansvarig hos Ica-Gruppen.
Bland hela julskínkor kan vi se att de
mindre skinkorna och vissa premiumskinkor hade en positiv utveckling.
HOS COOP SVERIGE bekräftar pressekreteraren Ann Persson att det beskrivna skinkätarmönstret verkar ha slagit
igenom ordentligt.
– Generellt kan man säga att det går
mot mindre storlekar på julskinkor,
och vi hade en ganska stor ökning av
försäljningen av färdigskivat. Premiumskinkor tar andelar medan den ekologiska skinkan har stagnerat.
Och varför verkar då skinkförsäljningen ha gått bättre för HKScan än för
Ica och Coop?
– Det beror nog på att konsumenterna, särskilt vid stora högtider, efterfrågar ett välkänt och tryggt varumärke,
spekulerar Torbjörn Lithell. //

Anna Hedström, Ica

Ann Persson, Coop

Torbjörn Lithell, HKScan,

// Försäljningen


av hela skinkor
minskade tydligt 2017.
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TEKNIK

teknik för
säkerhet och
spårbarhet

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Blockkedjan är en modern teknik som bland annat
använts för den digitala valutan bitcoin. I framtiden
tros tekniken kunna användas av livsmedelsindustrin
inom områden som säkerhet och spårbarhet.
TEXT BO LINDMARK FOTO SHUTTERSTOCK

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FLERA GLOBALA livsmedelsaktörer har

redan börjat utnyttja blockkedjetekniken, bland dem Nestlé, Unilever och
Walmart. I Sverige har Axel Johnson-koncernens forskningsstiftelse
Axfoundation genomfört ett pilotprojekt för att undersöka hur tekniken
kan underlätta livsmedelskontroll och
spårbarhet.
Blockkedjetekniken har beskrivits
som en decentraliserad databas över
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transaktioner eller certifikat som gör att
människor som aldrig har träffats kan
lita på varandra. Teknikens tillskyndare
menar att den kan användas för all typ
av information, till exempel för att spåra
olika livsmedels väg från producent till
butik och konsument.
Med blockkedjan skapas en transparent lösning där information längs hela
kedjan, som ursprung och tillstånd, inte
kan ändras i efterhand. Man kan se på

FAKTA
BLOCKKEDJAN

////////////////////////////////////////////////////
Blockkedjan innebär nya verktyg för
digitaliseringen. Hittills har digitalise
ringen begränsats av att vi inte vågar
lita på digitala kontrakt och signaturer,
att processer och filer kan manipuleras
osv. Nu finns det en rad nya verktyg som
kan kombineras eller användas var för
sig. Fler nya möjligheter utvecklas också
ständigt. Det kan liknas vid nya verktyg
för att bygga. En gammal byggmästare
hade inte alla verktyg och kunde inte
bygga dagens byggnader. Blockkedjan
innebär för digitaliseringen vad arme
ringsjärn, skruvar, eller skruvdragare
inneburit för byggande. Med nya verktyg
kan vi bygga nya typer av byggnader
och maskiner.
Tre nya digitala verktyg är möjliggjorda
genom blockkedjan:

_ Skapandet av unika digitala tillgångar
och identiteter som inte är kopierbara.
_ Skapandet av digitala register och
filer som kan spåras till tid och plats och
som inte går att manipulera.
_ Skapandet av digitala processer som
inte kan manipuleras.
KAIROS FUTURE

Gård- och köttinformation tack!

kedjan som en sluten Facebook-grupp
där behöriga användare kan se vilka
ändringar som görs och vem som gör
dem. Livsmedel ska kunna spåras från
sitt ursprung på några sekunder samtidigt som alla förflyttningar (transaktioner) av livsmedel ska kunna spåras.
Transaktionerna bokförs med ett unikt
nummer i en obruten digital kedja som
dokumenteras i ett decentraliserat
nätverk.

Det IT-företag som kommit längst
i arbetet med blockedjan är IBM som
bland annat tillsammans med Walmart
och Pekings universitet testat att spåra
fläskkött med hjälp av en blockkedja.
IBM har även använt sig av blockkedjeteknik för att spåra mango som skalats,
delats och paketerats i USA och Mexiko.
– Med dagens spårningsmetoder
tar det 5-7 dagar att gå igenom alla
transaktioner och spåra vilken gård en

mango kommer från. Med vårt system
scannar du streckkoden, trycker på en
knapp och på 2,2 sekunder kan du spåra hela mangons historia till vilken gård
den ursprungligen kom från, säger Paul
Chang, chef för IBM:s supply chain i
blockkedjan, som nyligen var på besök
i Sverige.

+
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// blockkedjan

har möjlighet att skapa
en större tillit mellan olika spelare
i systemet genom större transparens
och en större möjlighet att länka ihop
delar i leverantörsledet som idag inte
är digitaliserade.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kött & Chark tog tempen på blockkedjan med två
personer som varit involverade i projektet,
Magnus Kempe, Kairos Future och Caroline Sachs,
Axfoundation. TEXT BO LINDMARK FOTO SHUTTERSTOCK

Magnus kempe,
Kairos Future:
Vilka tycker du är de viktigaste slutsatserna ni kommit fram till i projektet
med blockkedjan?
– Det är en bra teknik som kan tillföra
mycket. Kunskapen om olika blockkedjetekniker och verktyg är än så länge
låg vilket gör att det kan vara svårt att
förstå fördelarna. Vi ser många olika
möjligheter redan idag men vi förstår
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inte allt och nya lösningar tillkommer
hela tiden.
Vilka är de största utmaningarna
med att få tekniken att börja användas i
större skala inom livsmedelsindustrin?
– Eftersom det är stora mängder
produkter och i många fall långa leverantörskedjor behöver vi tänka igenom
vilka pilotprojekt vi väljer för att tidigt
skapa värde. Det är bra att tänka långsiktigt men också att göra tidiga vinster.
När det gäller spårbarhet av kött
finns redan idag olika system/tekniker, vilka är de största fördelarna med
blockkedjan jämfört med dagens spårbarhetssystem?
– Det finns en rädsla för att ansluta
sig till stora system och dela med sig av
sin data. Blockkedjan möjliggör delning
av data och spårbarhet utan att alla
transaktioner blir publika eller tillgängliga för en central part. Blockkedjan

innebär också att certifieringar inte
kan kopieras och data inte manipuleras
vilket skapar trygghet och minskar
möjligheten till fusk. Träffsäkerheten
kan också bidra till att minska onödigt
stora återkallelser av ohälsosamma
livsmedel.
Hur kommer ni som varit med i
projektet nu att gå vidare i arbetet med
blockkedjan?
– Vi kommer att ta in ytterligare
några partners och utforska området
vidare. Vi behöver tydliggöra möjligheterna för fler och översiktligt designa
lösningarna för att komma igång med
ett eller flera pilotprojekt. En fördel
i Sverige är att vi kan samla privata
aktörer, forskare, myndigheter, offentliga aktörer, NGOs och lösa uppgifter
tillsammans. Kombinerar vi det med lite
entreprenörsanda och vilja att komma
vidare kan det bli riktigt bra.

TEKNIK

aktuella problemet för att identifiera var
blockkedjetekniken adderar ett extra
värde utöver befintlig teknik.
Vilka ser du som de största utmaCaroline Sachs,
ningarna med att få tekniken att börja
generalsekreterare användas i större skala inom livsmedelsindustrin?
för Axfoundation:
– Många spelare och en komplex
Vilka är de viktigaste slutsatserna ni
global värdekedja som inte är fullt ut dikommit fram till i projektet med blockgitaliserad är naturligtvis utmaningar.
kedjan?
När det gäller spårbarhet av kött
- Att det är en bra teknik med många
finns redan idag olika system/teknimöjligheter, men att man för den skull
ker, vilka är de största fördelarna med
inte ska tro att den kan lösa allt. Man bör blockkedjan jämfört med dagens spårvara noggrann med vilka problem man
barhetssystem?
vill lösa och skapa en konsensus kring det
– Den har möjlighet att skapa en stör-

re tillit mellan olika spelare i systemet
genom större transparens och en större
möjlighet att länka ihop delar i leverantörsledet som idag inte är digitaliserade.
Hur kommer ni på Axfoundation att
gå vidare i arbetet med blockkedjan?
– Vi kommer att genomföra en
workshop med relevanta spelare för att
komma fram till ett eller fler pilot case
att testa tekniken på.
I projektet har förutom Axfoundation
även Kairos Future, SKL Kommentus, SLL och den Axel Johnson-ägda
restauranggrossisten Martin & Servera
deltagit. //
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VINJETT

// Att

jag kan meka själv
med maskinerna var en
absolut förutsättning
för att starta fabriken.
Michael Hansen

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lokalt
hantverk
_UMEÅ Familjen

Hansens Charkuteri i Stöcksjö, strax
söder om Umeå, karaktäriseras av tre framträdande
faktorer: lokala råvaror, hantverksmässig produktion
samt kvalitetsmedvetande.
TEXT OCH FOTO BJÖRN LUNDBECK

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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m

När den nyinköpta,
begagnade skivmaskinen behagade
krångla så ryckte
Michael Hansen
snabbt ut med
verktygslådan. Att
köpa begagnade
maskiner är en del
av affärsidén.

ICHAEL HANSEN har
jobbat som kock i 22
år på en mängd olika
ställen, bland annat på
kryssningsfartyg. Det var på ett sådant
han träffade sin fru Kristina, bördig
från västerbottniska Åsele. 1998 flyttade
de till Umeå för att tillbringa en sommar
där, den sommaren har nu blivit 20 år
lång.
2007 tog paret över ägandet och
driften av Brännlands Wärdshus strax
utanför Umeå. Nästa steg blev starten
av Familjen Hansens Charkuteri 2013 i
Scans gamla lokaler i centrala stan och
ett par år senare flyttades charktillverkningen till den nuvarande anläggningen
i Stöcksjö. Michael Hansen hade från
första början en klar uppfattning om
vad som skulle produceras.
– Vi hade ju redan Brännlands
Wärdshus. Alla charkprodukter som
serveras där är våra egna och så har det
varit hela tiden.
Michael Hansen hade också en
korvvision. Han tyckte att utbudet av
kvalitetskorvar i Sverige var uselt och
noterade särskilt en avsaknad av lokalproducerade charkvaror. Därför knöt
man redan från början kontakter med
lokala djuruppfödare vars kött sedan
serverades vid värdshuset.
– Vår filosofi är att allt ska vara lokalt
och vi köper alla köttråvaror inom närområdet, helst runt Umeå men åtminstone Västerbotten.
Samtidigt som charktillverkningen
flyttades till Stöcksjö öppnades en butik
i anslutning till fabriken och strax även
en butik inne i Umeå. Båda butikerna
ingår i Familjen Hansens Charkuteri AB
och man saluför enbart charkuterier
från den egna fabriken. Men där finns
även ost, marmelad och sylt från andra
lokala producenter.
PRODUKTUTBUDET AV charkvaror är

imponerande brett. Michael Hansens
förklarar att han har svårt att lägga
band på sig själv och sina idéer.
– Jag är en idéspruta som tycker om
att ta fram nya saker och många trogna
kunder brukar fråga efter nyheter.
Något som skiljer Familjen Hansens
Charkuteri från de flesta andra företag
i branschen är att man håller kurser i
korvtillverkning för allmänheten. Syftet
är att öka intresset för hantverket.
+
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I FABRIKEN
// Jag

vill utbilda folk
om vikten av lokala
råvaror och höja
deras kvalitets
medvetande.
– En del tycker att vi gör fel som lär
ut det vi själva håller på med. Men jag
är övertygad om att bara en mycket
marginell andel av våra kursdeltagare
ställer sig och gör egen korv på fredag
eftermiddag. Jag vill utbilda folk om
vikten av lokala råvaror och höja deras
kvalitetsmedvetande. Det har också
visat sig att de som varit på korvkurs
kommer tillbaka till oss för att köpa våra
korvar.
Michael Hansen hade aldrig tidigare
jobbat med charkproduktion när han
startade charkfabriken. Trots detta hade
han ambitionen att med hjälp av fina
svenska råvaror höja kvaliteten på de
svenska korvarna. En bekräftelse på
att han har lyckats fick han vid senaste
Chark-SM 2016 där Familjen Hansen
kammade hem tre guldmedaljer. Michael Hansen tycker att Chark-SM är ett
bra tillfälle att få de egna produkterna
bedömda av sakkunniga.
– Även om man själv tycker att en
produkt är bra vill man gärna höra det
från någon annan också och nu har vi
fått bekräftat att vi gör bra grejer. Där
emot tycker jag inte att vi lyckats få ut
det marknadsföringsvärde av framgångarna i Chark-SM som vi borde.
CHARKTILLVERKNINGEN I Stöcksjö är

väldigt hantverksmässig. Där finns till
exempel ingen automatiserad packningslinje. Skivmaskinen, som köptes in
bara ett par veckor före Kött & Charks
besök, är precis som alla andra maskiner begagnad. Än är den inte riktigt
inkörd och kalibrerad och Michael
Hansen måste ibland rycka ut med
verktygslådan för att meka.
– Att jag kan meka själv med maskinerna var en absolut förutsättning
för att starta fabriken. Att köpa nya
maskiner hade varit otänkbart, banken
hade aldrig ställt upp. Nu har vi lyckats
bygga upp företaget utan banklån och
samhällsstöd överhuvudtaget.
Det hantverksmässiga tänkandet
gör dock att effektiviteten inte är lika
hög som på andra charkfabriker. Här
styckar man till exempel allting själva +
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FAKTA FAMILJEN
HANSENS CHARKUTERI

////////////////////////////////////////////////////
Ort: Stöcksjö.
Grundat: År 2013.
Ägare: Michael och Kristina Hansen.
Verksamhet: Produktion av charkvaror
samt butiksförsäljning.
Omsättning: Cirka 6 miljoner kronor.
Antal anställda: 5.
Övrig verksamhet: Brännlands Wärds
hus där alla charkprodukter som serve
ras kommer från Hansens Charkuteri.

VINJETT

Michael Hansen visar upp lufttorkad
salami med pepparkryddning. Här
finns även Stöcksjöskinkan som är
familjen Hansens svar på Serrano
skinka. Den ska hänga minst tolv
månader i fermenteringsrummet.
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I FABRIKEN

för att alla detaljer ska bli precis som
man vill ha dem. Därför köper man också in halva slaktkroppar av gris, nöt och
lamm vilket förklarar bakgrunden till
det breda sortimentet. Även om Hansens
skulle kunna märka alla sina produkter
med ”Lokalproducerat” så har man ändå
anslutit sig till märkningen ”Kött från
Sverige”. Tanken med det är att om man
i framtiden börjar sälja produkterna
längre söderut i landet så är det Sverige
som blir viktigt. Och visst finns ambitionen att expandera.
– Drömmen är att om några år omsätta det dubbla mot idag, vi har redan
nu tillräckligt stor lokalyta för det.
Samtidigt vill vi inte tappa bort hantverkskänslan i det vi gör.
BRÄNNLANDS WÄRDSHUS fyller flera
olika funktioner. Eftersom alla charkprodukter där är egentillverkade är det
ett utmärkt skyltfönster. Dessutom har
den lönsamma restaurangen varit helt
nödvändig för finansieringen av uppbyggnaden av charktillverkningen.
– Tanken när vi drog igång charkfabriken var att om det inte gick att sälja
produkterna via butikerna kunde vi
alltid sälja dem i vår egen restaurang.
Det har också visat sig vara svårt att
få ut det pris vi vill ha från butikerna.
Vårt schackdrag blev därför att öppna
egna butiker för att lyfta värdet på våra
produkter.
Michael Hansens starka engagemang för det lokalproducerade och det
svenska lyser hela tiden igenom. Han
tycker att det är allvarligt att så många
svenskar faktiskt inte förstår vilken hög
kvalitet det svenska köttet håller vid en
internationell jämförelse.
– Visst, det kommer in produkter från
övriga världen som också är bra, men
de är inte svenska. Titta på spanjorer
och italienare, inte köper de skinka från
något annat land än sitt eget.
Förutom i de egna butikerna säljs Familjen Hansens charkprodukter i några
av de större butikerna i Umeå. Och när
det gäller den lokala marknaden finns
det enligt Michael Hansen inget behov
av ekologiskt eftersom närproducerat
har en precis lika stark ställning.
– Om vi däremot ska sälja produkterna nere i Stockholm lyfter vi istället
fram det hantverksmässiga i produktionen. Där fungerar det ju inte med
närproducerat från Västerbotten. //
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Peder Sandberg
maler fläskfärs
till det som ska bli
färskkorv.

Butiken inne i centrala Umeå
förestås av Eva Sjödin.

VINJETT
// Drömmen


är att om
några år omsätta det
dubbla mot idag, vi har
redan nu tillräckligt
stor lokalyta för det.

Tryffelsalami
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1.

Sk
i min
mitte
hacka
sidan

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

kockskola
för familjeliv

Ingredienser
4 portioner
Ugn 225°

Sara Begner står bakom Barnens kockskola. Här har
familje-experiment reducerats till lättlagat med
aptitligt upplägg. Kryddat med en lättsam guidning i
matriket. Kockarna är 6-14 år.

500 g nötfärs
1 msk olja
2 msk tacokrydda, se s 150
1 dl vatten
1 burk tacosås (230 g)
200 g riven ost, gärna texmexost
250 g färdigkavlad kyld smördeg (1 rulle)
1 ägg
2 dl gräddfil
1 kruka sallad

1. Sätt ugnen p

gram nötfärs i 1
färsen är smulig
skedar tacokryd
på 1 deciliter va
vattnet kokat bo

FOTO: WOLFGANG KLEINSCHMIDT OCH EVA HILDÉN-SMITH FÖRLAG: NORSTEDTS

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tacopaj
4 portioner
Ugn 225°

Ingredienser:
4 portioner
500 g nötfärs
1 msk olja
2 msk tacokrydda
1 dl vatten
1 burk tacosås (230 g)
200 g riven ost, gärna texmexost
250 g färdigkavlad kyld smördeg
(1 rulle)
1 ägg
2 dl gräddfil
1 kruka sallad

Gör så här: _ Sätt ugnen på 225°. Stek
500 gram nötfärs i 1 matsked olja tills
färsen är smulig. Strö över 2 matskedar
tacokrydda och rör om. Häll på 1 deciliter
vatten och stek tills vattnet kokat bort.
_ Lägg färsen i en pajform och häll över
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1 burk tacosås och 200 gram riven ost.

_ Täck pajen med 250 gram

kavlad smördeg. Klipp bort hörnen
av smördegen så att den blir rund.
Tryck ner degen runt om färsen. _ Skär
snitt med en liten kniv i degen, som en sol.

_ Vispa upp 1 ägg med en gaffel
och pensla smördegen. Grädda
pajen mitt i ugnen 15–20 minuter.
Servera med 2 dl gräddfil och
salladsblad.

4. S

dege

RECEPT

Renskavsgryta
4 portioner

Renskavsgryta
Gör så här

Ingredienser

Ingredienser
4 portioner

250 g champinjoner

2. Stek 2 förpackningar fryst ren-

kär 250 gram champinjoner
ndre bitar. Dela 1 gul lök på
en genom roten. Skala och
a eller skär den i strimlor, se
n 148.

skav i 1 matsked smör i en het stekpanna. Dra isär bitarna och vänd
när de fått stekyta.

3.

Lägg köttet åt sidan på en tallrik. Stek svamp och lök i stekpannan. Lägg tillbaka köttet när löken
mjuknat.

Blanda250g
frystalingon
med1dlströsocker.Låtstå
ca1timme.

5.

deciliter mjölk, 1 tesked salt och ½
tesked svartpeppar. Pressa eller riv
ner 1 skalad vitlöksklyfta. Låt allt
putta cirka 5 minuter.

på 225°. Stek 500
matsked olja tills
g. Strö över 2 matdda och rör om. Häll
atten och stek tills
ort.

Skär snitt med en liten kniv i
en, som en sol.

Kock:
Elliot
10 år

Tillsätt 1 tesked kinesisk soja
och strö över ½ matsked redning.
Rör om. Servera med 1 kilo kokt
potatis, se sidan 152, och rårörda
lingon.

4. Tillsätt 3 deciliter grädde, 3

250 g champinjoner 12 gulförp.lökfryst renskav (à 240 g)
1 msk smör
3 dl grädde
1 gul lök
3 dl mjölk
1 tsk salt
2 förp. fryst renskav (à½240
g)
tsk svartpeppar
1 vitlöksklyfta
1 tsk kinesisk soja
1 msk smör
½ msk maizena redning
1 kg potatis
rårörda lingon
3 dl grädde
3 dl mjölk
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar
1 vitlöksklyfta
1 tsk kinesisk soja
½ msk maizena redning
1 kg potatis
rårörda lingon

Gör så här: _ Skär 250 gram champinjo
ner i mindre bitar. Dela 1 gul lök på mitten
genom roten. Skala och hacka eller skär
den i strimlor. _ Stek 2 förpackningar
fryst renskav i 1 matsked smör i en het
stekpanna. Dra isär bitarna och vänd när
de fått stekyta. _ Lägg köttet åt sidan på
en tallrik. Stek svamp och lök i stekpannan.
Lägg tillbaka köttet när löken mjuknat.
_ Tillsätt 3 deciliter grädde, 3 deciliter
mjölk, 1 tesked salt och ½ tesked svart
peppar. Pressa eller riv ner 1 skalad vitlöks
klyfta. Låt allt putta cirka 5 minuter.
_ Tillsätt 1 tesked kinesisk soja och strö
över ½ matsked redning. Rör om. Servera
med 1 kilo kokt potatis, se sidan 152, och
rårörda lingon.

78
Tacopaj
Gör så här

och
2. Lägg färsen i en pajform 200
häll över 1 burk tacosås och
gram riven ost.

3. Täck pajen med 250 gramhörnen
kavlad smördeg. Klipp bort
av smördegen så att den blir rund.
Tryck ner degen runt om färsen.

Familjens
nyafredagsfavorit!

5. Vispa upp 1 ägg med en gaffel

Kock:
Elliot
10 år

och pensla smördegen. Grädda
pajen mitt i ugnen 15–20 minuter.
Servera med 2 dl gräddfil och
salladsblad.
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branschregister
Kött & Charks branschregister är en unik
marknadsguide där du både kan synas med
ditt företag och på ett enkelt sätt kan hitta
kontaktuppgifter till olika aktörer i branschen.
Vill du också synas här? Kontakta Kött &
Charks annonsavdelning på 08 - 662 75 04
eller fredrik@annonshuset.se

_Utb. & Tillbehör
_ Kött
_ Fläsk
_ Chark
_ Slakterier
_Analys
_ Ben
_ Blod
_ Fettvaror
_ Förpackning
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_ Tillsatser
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_ Rengöring
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_ Hygien
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Gå in
på vår hemsida

Alltid gott, alltid hög kvalitet.
VÄRLDENS SMAKER

Utbildning
&
Tillbehör

• Sliperi
• Knivar
• Kvarndelar
• Utrustning
• Förbrukningsmtrl
Tel 0158-262 35 • Fax 0158-125 87
Nibbleg 2 Gnesta • www.lithanders.se

www.direktchark.se
031 - 33 77 600

Annonser
Tel 08-662 75 00
Vi erbjuder utmärkt
kött från jordens
alla hörn!

Tel 0472 - 487 50
Fax 0472 - 487 67
www.ello.se

Cook It
Just

Kött
Fläsk
Chark

Annonser
Tel 08-662 75 00

Den magiska världen av
charkuteriprodukter!

36
34

Kött & Chark

Färskt kött • Spännande korvar
Varm- och kallrökta delikatesser
Grillprodukter • Egen tillverkning

033-48 72 00 www.allmans.se

Stillmansgatan 7, Malmö • 040-18 54 09
MÅN-FRE 8.30-18, LÖR 9-14

www.hemgardenchark.se

och läs om en
god historia

Annonser
Tel 08-662 75 00

Globe Select

Globe Select

Cook It
Just

Globe Foods AB
08-648 57 55
info@globefoods.se
www.globefoods.se
www.facebook.com/Globe.Foods.AB

Er kvalitetsleverantör av
nöt, fläsk, lamm, vilt och
fågel från världens alla hörn!

Svenskt kött och chark. Från hage till mage.
Hallvägen 11, 121 62 Johanneshov • Box 31, 121 25 Johanneshov
Tel: 08-556 680 50 • info@gudruns.se • www.gudruns.se

- En del av Gudruns-familjen -

BRANSCHREGISTER
BRANSCHREGISTER

CHARK
SEDAN

www.kottmastarna.se

SEDAN

ASMU

1927

0418-43 24 00
www.spchark.se

Annonser
Tel 08-662 75 00
Adress: Stenbrovägen 2

A S M U N DTO R P

CHA

Tel: 042-29 58 50

KR

CHARK
SEDAN

A S M U N DTO R P

CHA
SEDAN

ASMU

1927

Specialiteter:
Argentinsk chorizo
Tyska korvar m m av högsta kvalitet

KÖTT • LAMM • FJÄDERFÄ • CHARK
Tel 08-556 680 80 • Fax 08-556 680 89
www.qibblahalal.se

Hallvägen 19 • 121 62 Johanneshov
Tel 08-600 16 30 • Fax 08-649 63 90
Kontor 08-717 44 64

CHARK
SEDAN

Telefon
040-49 75 30
www.markoschark.com

Legotillverkning
rökning
www.hissas.se

Slakthuset, 415 02 Göteborg
Tel 031-712 78 00 Fax 031-712 78 99
info@jakobsdals.se
www.jakobsdals.se

Lamm, Nöt, Kyckling, Chark
Lamm,Nöt,Kyckling,Chark  
Grönsaker,
Bakelser Fisk mm
Grönsaker,bakelser  Fisk  mm
Göteborgsvägen
3
445 57 Surte
Göteborgsvägen  3
Tel
031-707 26 82
445  57  Surte
info@mhkfoods.se
Tel  031-‐707  26  82
www.mhkfoods.se
info@mhkfoods.se
www.mhkfoods.se

världavavnöt,
nöt,
EnEnvärld
kalv,fläsk
fläsk&&lam
lam
kalv,

Stockholm World AB • Kylhusgatan 8
121 62 Johanneshov • Tel: 08-556 139 50
Fax: 08-39 63 03 • www.stockholmworld.se

Hulda Mellgrens gata 4
Box 9133 • 400 93 Göteborg
Tel 031-7074840 Fax 031-217190
www.signal-andersson.com

SP Chark 2012-03-30. Skiss 2 - SP från skiss 1

Tel. 08-556 139 50
Fax 08-39 63 03
www.stockholmworld.se

Med närhet och
hantverk i fokus!
Annonser
Tel 08-662 75 00

Slakthuset, 41502 Göteborg
031-21 73 80, info@styckmastarn.se
www.styckmastarn.se

692 34 KUMLA
Tel 019-58 70 70
www.moab.se

KR

Kvalitetschark från Halmstad

Korvpojkarna Risbergs Chark
035-19 12 00 035-12 54 00
www.korvpojkarna.se
www.risbergschark.se

SEDAN

1927

Kött ifrån finska
familjegårdar

KR

Edholmsgatan 25
593 61 Västervik
Tel 0490-103 74
Fax 0490-163 71
E-mail info@jojjen.se

A S M U N DTO R P

TEN
SPECIALIS KKÖTT
PÅ FLÄS
Slakthusg. 15, 121 62 Johanneshov
08-556 680 30 Fax 08-556 680 43
forsaljning@martenssonsparti.se

Specialité
Snellmans Köttförädling AB
Granholmsvägen 1
68600 JAKOBSTAD
infosverige@snellman.fi
www.snellman.fi/sv

CHA

Köttråvara
till korvindustrin

Tel 040-93 01 71• Fax 040-29 35 65
Käglingevägen 27 • 213 76 Malmö
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BRANSCHREGISTER
BRANSCHREGISTER

Kyckling från svenska gårdar
BRÅLANDA
Tel 0521-57 50 50

FÖR KONTAKT:
Mattias Eliasson • 010-45 61 405 • 070-256 74 75
mattias.eliasson@kronfagel.se • www.kronfagel.se

Melkers Chark AB | Box 1914, 791 19 Falun | 023-77 79 00 | Fax 023-77 79 01
info@melkers.se | www.melkers.se

Aspelundsvägen 541 34 Skövde
Tel 0500-44 62 80 Fax 0500-41 99 57
www.skovdeslakteri.se

www.narkekott.se

Vaggeryds Chark AB
SPECIALITÉ

Telefon: 0393-100 89
Fax: 0393-100 71

Färdigstekta köttfärsprodukter såsom:
KR

Köttbullar
Pannbiff
Köttfärs samt
Frysta hamburgare
För storhushåll och konsument
Vi utför även legoarbeten
Spettgatan 1 • 211 24 MALMÖ
Tel 040-93 20 11 • Fax 040-93 20 05

ÅRSTA KÖTT AB
Hallvägen 17-19
121 62 Johanneshov
Tel 08-55 66 89 50
Fax 08-55 66 89 59

Partistyckning av nötkött

Analyslaboratorium inom
livsmedelsindustrins egenkontroll.

Analys

Livsmedel – vatten - hygien
Ackrediterade trikinanalyser

Livsmedels- och
miljöanalyser
h allväg en 4 - 6 , 1 2 1 6 2 j o ha nne s ho v
telef o n 0 8 - 4 4 8 0 9 1 0
e-mail: order@stockholmsbutikskott.se

Slakterier
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KÖTT & CHARK
FRÅN UPPLAND
andersson-tillman.se

ALcontrol AB
Tel: 013-25 49 00
www.alcontrol.se

Det naturliga valet
vid livsmedels- och
mjölkanalyser.
www.euroﬁns.se

För mer information och priser
gå in på vår hemsida:
www.jphastveda.com
eller ring:
Jenny 070-278 48 28

Certifiering, livsmedels
säkerhet och ekologisk
produktion
www.valiguard.com
foodsafety.sc@saiglobal.com
08-402 84 90

BRANSCHREGISTER
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Kundanpassade
förpackningslösningar

VACUUMPÅSAR
KRYMPPÅSAR

Gärdevägen 5 | 856 50 Sundsvall
E-post: info@lnab.nu | www.lnab.nu

Tel:+46 (0)60 15 18 90

1991

Egen tillverkning
av förpackningsmaterial till
kött och chark industrin.
Rätt kvalitet till rätt pris,
korta leveranstider,
hög servicegrad.

Neutrala och tryckta från eget lager,
film för djupdragning.
Maskiner för charkindustrin.

Ben
Blod
Fettvaror

sedan

www.lietpak.se

Tel. +46 (0)54 53 34 90

GELITA Sweden AB
Box 502 • 264 23 Klippan
Telefon 0435-265 00 • Fax 0435-265 90

- Förpackningsfilmer
Vakuummaskiner
Trågförpackare

Djupdragare

- Nu Sverige
ävenABstå-påsar
Finnvacum
 Tel: 08 – 600 13 50  info@finnvacum.se  www.finnvacum.se
Vi KÖPER, SÄLJER, BYTER
Lager/Kontor: Rökerigatan 22, Slakthusområdet,
Johanneshov
Beg charkuterimaskiner
Stockholm
Malmö

08-659 01 30
040-19 16 00

www.wipak.com

Förpackningsmaskinner m.m.
Allt av intresse
Tel 0411-199 00 • Fax 0411-153 85
www.mmsweden.se

Vakuumpåsar & laminatfilmer
Egen produktion sedan 1965!
Förpackning

Branschregister:

Annons Maskiner
Beg
Maskiner

KR

köper
svinsvål

Maskiner
Tillbehör

Finnvacum Sverige AB  Tel: 08 – 600 13 50  info@finnvacum.se  www.finnvacum.se
Lager/Kontor: Rökerigatan 22, Slakthusområdet, Johanneshov

För slakt och chark
Köper Byter Säljer
Se lista hemsida
www.andersbrolin.se

Anders Brolin AB
Vårfru Kävra
745 91 Enköping
0171-41 30 48

Annons Vakuumpåsar
KNIVAR FÖR PROFFS

BERGO TOOLS AB,
Box 169, 745 23 Enköping.
Tel 017134460. 0706300768
info@bergotools.se
www.bergotools.se

Ett lätt och rätt sätt att förpacka

Vi förenklar för er med tråg, film,
vaccumpåsar, hygien och rengöring
Kontakta oss på 08-556 565 70
Teampac AB • order@teampac.se • www.teampac.se

END-TO-END

Hygiene and Packaging
Solutions
FoodCare.Sweden@sealedair.com
www.sealedair.com/foodcare

Flowpackmaskiner med hög kapacitet och
stor flexibilitet, utmärkt för charkindustrin!
NYHET! Sedan november 2009 är vi generalagent för
Tyska VARIOVAC, djupdragare och trågförslutare med
många innovativa funktioner.
Kontakta oss gärna för mer information!
FP Service AB • Åsbovägen 3 • 513 34 Fristad • Tel 033-26 95 20 • Fax 033-26 98 20
Besök gärna vår hemsida www.fpservice.se

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L äs

online

www.kottchark.se
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Kvarnar och Blandare
för chark och slakteri.
Egen tillverkning samt
leverantör av Palmia och
Boldt, maskiner, mm.
Tel. 0270-428809
www.lindmeq.se

Maskiner för livsmedelsindustrin
www.osab.com
OSAB Livsmedelsmaskiner AB
Veddestavägen 13
175 62 Järfälla
Tel: 08-760 03 70
E-mail: info@osab.com

Slakt, styckning, chark
butik, ost och fisk

Skräddarsydd lyft- och
Skräddarsydd hanteringsutrustning
tömningsutrustning
för
intern
produkthantering
• Lyftare
& Tömmare
• Skänkvagnar
• Storbehållare
www.nimo-kg.se | 0418-44 64 40

Varmrökning Kokskåp
Kallrök Intensivkyl
Stekning/Fritering
Speedsmoke Disk
ech-ab.se

0479-213 33 www.prot
www.oqvist.se/08-392090

Leading Scandinavian Food Machinery

Systemlösningar, maskiner, service
och reservdelar till köttindustrin.

031-33 77 100
We provide a cure
for all your needs.

- Tillverkning och erfarenhet sedan 1978 - Tillverkning och erfarenhet sedan 1978 www.detec.se
info@detec.se 040-400061

www.garos.se

WEB-1580 AZ_Kött & Chark_R2.indd 1

Industrigatan 6, 273 35 Tomelilla
Industrigatan
273
350417-141
Tomelilla 44
Tel. 0417-1356,60,
Fax
Tel.
0417-135
60, Fax 0417-141 44
E-post:
info@ssma.se
E-post:
info@ssma.se
Web: www.ssma.se
Web: www.ssma.se

Maskiner, service och
förbrukningsartiklar
Annons i Kött & Chark (branschregister)
Annons i Kött & Chark (branschregister)
till nordiska köttbranschen

Worldwide. By your side.
❯ Slicing ❯ Automation ❯ Scanning

- Utrustning till slakt och styckning
-- Utrustning
tillreparationer
slakt och styckning
Service och
-- Service
och reparationer
Specialkonstruktioner
i rostfritt
-- Specialkonstruktioner
i rostfritt
Projektering och teknisk
rådgivning
- Projektering och teknisk rådgivning

Weber Machinery AB
Backa Bergögata 8
42246 Hisings Backa
Tel: +46 (0) 31 210 910
se@weberweb.com
www.weberweb.com

10.08.17 15:39

Storlek: 85x40 mm
Storlek: 85x40 mm
Logo: Enligt tidigare annons i branschregistret
Logo: Enligt tidigare annons i branschregistret
Typsnitt text + adress: Arial
Typsnitt text + adress: Arialwww.jarvis.se
Tel +46 40 165400

Branschregister:

Annons_40x40mm_2017_may.indd 12017-05-10 06:38

Annons Maskiner

Vakuummaskiner

Trågförpackare

Djupdragare

Finnvacum Sverige AB  Tel: 08 – 600 13 50  info@finnvacum.se  www.finnvacum.se
Lager/Kontor: Rökerigatan 22, Slakthusområdet, Johanneshov
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Annonser
Tel 08-662 75 00

BRANSCHREGISTER

TÖREBODA
FLIS AB

Komplett
sortiment

med över 35 år i branschen
erbjuder följande produkter
av högsta kvalitet och
till låga priser

ALFLIS • ALSPÅN
BOKFLIS • BOKSPÅN
RÖKKÄPPAR
I ALUMINIUM

www.bmgprosanitas.se

Telefon 0506-520 25

END-TO-END

Tarmar

Bävergatan 5 • 261 44 Landskrona
Tel 0418-250 30 • Fax 0418-180 57
E-post info@caneb.se • www.caneb.se

Kryddor
Ingredienser
Tillsatser
LEVERANTÖR TILL
VÄRLDENS
LIVSMEDELSINDUSTRI
Naturtarm – Konsttarm – Nät
Kollagenfolie – Biprodukter
Stockholm: 070-311 17 20
Halmstad: 070-872 29 24
Order: 040-59 21 72
www.dat-schaub.se

hemsida:
www.casmo.fi

-Red Arrow rökkondensater
-Red Arrow rök- och grillaromer
-Service och reservdelar för
Tarber Smokemaster rökutrustningarna
Casmo Ab Filial, c/o Casmo Oy,
Byändavägen 4 B, FI-01750 Finland

Beställningar:
e-post: info@casmo.se

tel. direkt: +358 207 756 609
OBS! Vårt lager ligger i Göteborg.

Etiketter
&
Märkning

Hygiene and Packaging
Solutions
FoodCare.Sweden@sealedair.com
www.sealedair.com/foodcare

40 x 40mm

Rengöring
Hygien

Er totalleverantör när det gäller
• Rengöringsmedel
• Desinfektionsmedel
• Utrustning
• Hygienprogram
• Utbildning
Box 43, 312 21 Laholm
Tel 0430-165 80, Fax 0430-168 64

www.arenakemi.se

Annonser
Tel 08-662 75 00

IT
Produktsäkerhet

Kontaktuppgifterna i Sverige:

䜀䌀 䤀洀瀀漀爀琀 䔀昀琀爀
一愀琀甀爀琀愀爀洀
倀氀愀猀琀琀愀爀洀
伀猀琀
䰀愀欀攀洀攀搀攀氀⼀昀漀猀昀愀琀攀爀
䬀爀礀搀搀漀爀
瀀漀猀琀䀀最挀椀洀瀀漀爀琀⸀猀攀 眀眀眀⸀最挀椀洀瀀漀爀琀⸀猀攀
㠀ⴀ㘀 㐀 㔀

Peder Fischer (teknisk support):

mobil: +46 705 930 592
e-post: peder.fischer@tarber.se

Mattias Nilsson (service):

Kompletta rengöringssystem
för livsmedelsindustrin

mobil: +46 705 270 737
e-post: mattias.nilsson@tarber.se

Stefan Björk (service):

mobil: +46 733 310 638
e-post: stefan.bjork@tarber.se

Hygiene solutions that
make a difference

och i Finland:
Mauri Saarenketo (produktchef):

mobil: +358 40 589 0230
e-post: mauri.saarenketo@casmo.fi

www.lagafors.se • info@lagafors.se
Tel. 0430-781 00

40 x 40 1

05-10-07, 11.57.54
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JUBILEUM NÄR TIONDE CHARK-SM ANORDNAS I HÖST
Den 8 november är det äntligen
dags för kött- och charkbranschens
största händelse och mötesplats.
För tionde gången går Chark-SM av
stapeln och målet är att skapa det
bästa Chark-SM:et hittills.
2001 arrangerades Chark-SM för första
gången. Från 2002 och framåt har
tävlingen anordnats vartannat år och
2018 års tävling blir därmed den tionde.
Under dessa år har arrangemanget vuxit
och utvecklats för att hela tiden möta de
behov och utmaningar branschen stått
inför just då. Konferenspunkterna har
varierat, utmärkelser har kommit och
gått, och nya vinnare har korats.
Målet har sedan starten varit att skapa
en mötesplats för den svenska charkbranschen och att inspirera, kvalitetsut-

veckla och stärka konkurrenskraften
för svenska charkuterier.

” ATT DET ÄR TIONDE
GÅNGEN CHARK-SM
HÅLLS GÖR DET
EXTRA STORT OCH
FESTLIGT I ÅR. ”
Idag är Chark-SM Sveriges största
kvalitetstävling för svensktillverkade
livsmedel och en av livsmedelssveriges största samlingsplatser med runt
500 deltagare, 100-tals chark-företag
och drygt 50 av branschens viktigaste
leverantörer.

år. Vi vill skapa det bästa Chark-SM:et
hittills, för såväl tävlande som utställare
och sponsorer. Mycket kommer vara
sig likt men vi kommer också att bjuda
på en hel del överraskningar. Jag ser
verkligen fram emot att träffa alla den
8:e november! säger Carina Gatzinsky,
projektledare för Chark-SM.

Mer info och
senaste nytt hittar du
på

www.charksm.se

– Att det är tionde gången Chark-SM
hålls gör det extra stort och festligt i

och i vårt

nyhetsbrev

Viktiga datum CHARK-SM 2018
Sista anmälningsdag för domare: 7 maj
Sista anmälningsdag för utställare/sponsorer: 8 juni
Sista anmälningsdag för tävlande: 12 september
Inlämning av tävlande produkter: 3–5 oktober
Sista anmälningsdag för banketten: 3 oktober
Bedömningarna pågår: 9–10 oktober
Sista anmälningsdag för konferensen: 19 oktober
Den Stora Charkdagen: 8 november

CHARKBRANSCHEN TRÄFFAS I
ERIKSBERGSHALLEN
För tredje gången hålls Den Stora Charkdagen i Eriksbergshallen i Göteborg.

Gott om yta för utställare att skapa spännande mötesplatser, lokaler som
möjliggör ett gediget konferensprogram, en härlig festlokal och goda övernattningsmöjligheter, gjorde att valet föll på Eriksbergshallen.
– Vi välkomnar såväl nya som återkommande deltagare till Eriksbergshallen, med ett av Göteborgs vackraste lägen. Vi var här 2010 och 2016,
så de känner väl till Chark-SM och vet vilka behov som finns. Vi tror att det
kommer bli en utmärkt plats för oss alla att mötas och utbyta kunskap och
erfarenheter detta jubileumsår, säger Carina Gatzinsky, projektledare för
Chark-SM. Redan nu finns det möjlighet att boka hotellrum,
se www.charksm.se för mer information.

Följ @Chark_SM på Twitter och Instagram och tagga dina inlägg med #charksm
Arrangör
DETTA UPPSLAG PRODUCERAS
AV CHARK-SM
Mediepartner
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Huvudsponsorer för Chark-SM 2018
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Skövde slakteri
vill stycka allt

Rapsgris fick internationellt pris

Tydlig
igenkänning
förpackas
_FÖRETAG Svenskt Butikskött
har tagit fram en helt ny design
för Smak av Gotlands chark
produkter inom kategorin
kryddkorv. Förpackningsde
signen baseras på det foto
grafiska, svartvita manér som
blivit så starkt förknippat i med
varumärket i övrigt. Tanken är
också att det karaktäristiska
landskapet på Gotland ska
göra det möjligt att bygga en
hel produktserie med tydlig
igenkänning.
– Vi vet att det mer återhåll
samma formspråket tar för sig
bra på charkhyllan. Just inom
charkkategorin så finns det en
tradition av att försöka synas
genom att skrika högst. Då är
det bra att lugna ner intrycket
och skapa en plats för ögat
att vila på, säger Eric Persson,
varumärkesstrateg på design
byrån Crossover Creative
Serien fick sin säljprimär på
Gotland före jul, men finns nu
även i stora delar av Stockholm,
Småland och Mälardalen.

_FÖRETAG HKScan har vunnit första pris i innovationstävlingen
European Award for Cooperative Innovation (EACI) för sitt fläsk
köttskoncept Omega-3 Pork, No Antibiotics Ever. Köttet kommer
från grisar som fötts upp på lokalt odlade spannmål, rybs och in
hemska baljväxter och utan antibiotika. Råvaran lanserades på den
finländska marknaden av HKScan år 2011 och i Sverige lanserades
konceptet Svensk Rapsgris ett år senare.
– I detta fläskkött kombineras de bästa egenskaperna hos
finländsk mat: delikat smak, renhet, säkerhet och hållbarhet. Det
är en berättelse om Finland, dess natur, finländarna och HKScans
100-åriga historia, säger Heli Arantola, EVP, Categories & Concepts
vid HKScan.
Priset delades ut i Bryssel onsdagen den 29 november och
HKScan deltog tillsammans med sin största ägare LSO Andelslag
i tävlingen som ordnades av den europeiska bondeorganisationen
Copa-Cogecan.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Martin & Servera
utvecklar sin
mediaplattform Försäljningsrekord för Ica
_FÖRETAG Martin & Servera
har lanserat en ny gemensam
plattform för både e-handel
och hemsida. Besökarna kan
nu handla, söka produkter i
sortimentet, ta del av nyheter,
inspireras av recept etc. – allt
de tidigare behövt två olika
webbplatser för. Kunder som är
inloggade ser samtliga priser,
avtalsvaror, leverans- och
orderkalender, tidigare beställ
ningar med mera. Det finns
också utvecklade möjligheter
att filtrera fram sökresultat.
Plattformen driftsattes den 6
januari.

_FÖRETAG Ica slog under 2018
rekord i försäljning på nätet
med över en miljard kronor.
För att möta det ökade trycket
på e-handeln kommer Ica nu
att inrätta särskilda centrala
e-handelslager i storstadsre
gionerna. Först ut blir ett lager
som kommer att drivas i Icas
egen regi i Stockholm. De totala
investeringarna under 2018
bedöms hamna på 3,5 miljarder
kronor, att jämföra med de be
räknade investeringarna under
2017 som blev något lägre än
väntat, cirka 3 miljarder.

_FÖRETAG Skövde slakteri
har ansökt om att få börja
stycka alla djur som slaktas
där. Idag slaktas nöt och gris
på vid slakteriet, men bara
en del styckas där, det mesta
styckas istället på Slakthus
området i Stockholm. Det
området är under avveckling
och Gudrunsgruppen tittar
därför på olika alternativ i sina
verksamheter. Om styckning
en flyttas till Skövde beräknas
man behöva anställa cirka 60
personer där.

32

miljoner
investeras i
Värmland

_FÖRETAG I höstas lade
Coop Värmland ner den gamla
charkfabriken på Orrholmen i
Karlstad. En del av företagets
produktion togs då över av Au
gust Larsson Charkuteri i Norra
Råda och det har fungerat så
pass väl att man nu har planer
på en expansion. Bygglov har
sökts för cirka 1 400 kvadrat
meter och enligt uppgift ska det
röra sig om en investering på
cirka 32 miljoner kronor. Från
Coop Värmlands fabrik i Karl
stad anställde August Larsson
tre personer. Totalt arbetar ett
50-tal anställda i Norra Råda
och det finns även planer på att
öka sysselsättningen ytterliga
re. Den planerade utbyggnaden
beror delvis på att man i dags
läget behöver mer utrymme,
men även för att produkter
som tidigare tillverkades hos
företagets ägare G. Möller i
småländska Ljungby, ska kunna
flyttas till fabriken i Värmland.
Man vill också att produktionen
av skivad påläggsmat, som idag
sker i Skara, ska samlas under
samma tak.
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NYTT SAMARBETE
Atria har förnyat sitt sam
arbetsavtal med Sibyllas fran
chisetagare. Sibyllakedjan drivs
av Nordic Fast Food AB (NFF
och det nya avtalet innebär att
Atria Sverige säljer samtliga
aktier i NFF till Franchisetagar
nas Intresseorganisation AB
(FIAB), som därmed blir ensam
ägare. Genom ett licensavtal
för varumärket Sibylla kommer
NFF fortsatt driva och utveckla
Sibyllakedjan.
– Den nya samarbetsmodellen
möjliggör att utveckla verksam
heten i en snabbare takt. FIAB
tar ansvaret för driften och
utvecklingen av Sibyllakedjan
samtidigt som Atria koncen
trerar sig på utvecklingen av
varumärket, fortsätter att
leverera charkuterier till kedjan
och utvecklar produkter som
tillfredsställer framtidens kon
sumentbehov, säger Toni Nora,
General Manager vid Atria
Concept.

– För oss är detta ett nytt
steg som är väldigt spännande.

som ska ta hand om försäljning
en av nya maskiner, säger Aril
Isacson på Packdesign.
Ulma Packaging ingår i
Ulma Group, är specialiserade
på design och produktion av
förpackningsutrustning och
har mer än 50 års erfaren
het av branschen. Koncernen

Vi kommer även fortsättningsvis
ha fokus på att hjälpa våra kun
der med ombyggnationer, nya
verktyg, service och tillbehör till
förpackningsmaskiner, men nu
kan vi även erbjuda nya maski
ner för de flesta applikationer.
Vi har även anställt en säljare

har 18 dotterbolag och finns
i över 40 länder. Packdesign
AB startades 2010 och jobbar
främst med tillverkning av nya
verktyg, tillbehör och service av
förpackningsmaskiner. Sedan
2013 håller Packdesign till i Lund
Business Park.

Från vänster delägarna i Packdesign AB, Roger Kalitta, Magnus
Jönsson, Aril Isacson tillsammans med Aingeru Gallastegi från
ULMA Packaging.

Packdesign utvecklar sin roll
_FÖRETAG Packdesign i Lund
AB har tagit rollen som spanska
Ulmas partner för försäljning
och service av förpackningsma
skiner i Sverige. Ulma Packa
ging har ett brett sortiment
av förpackningsmaskiner som
djupdragare, flowpack (både
horisontella och vertikala) samt
trågförslutare.
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VETENSKAPLIGA
FRÅGOR TAGIT VÄGEN.//

_TREND

2014.09.12

INNEHÅLL // VI
ACCEPTERAR INTE
ATT
OSERIÖSA FÖRETAG
KONKURRERAR
MED
OLAGLIGA METODER.
KRÖNIKA MAGNUS

GES UT I SAMARBETE

_UPPHANDLING

_ FORSKNING Nätverk

100%

GRUNDAD: 1943
PRIS: 60 SEK

KÖTT OCH CHARKFÖRETAGEN

GRUNDAD: 1943
2017.04.07
KOTTCHARK.SE

10 NR/ÅR

KVALITETSKÖTT
EN 50 – ÅRING
MED SKÄRPA

_KORVSPECIAL

12 steg från

korvtugg
smet till slut

kund

ATT DET
INNEHÅLL
PÅSTÅTT
HÅLLER SAMMA
// VI HAR ALDRIG
GRISKÖTTET
.//
NEDERLÄNDSKA AV SOM I SVERIGE
DJURSKYDDSKR
DEBATT SIDAN

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

_ PROFILEN Köttentreprenören _ NOTERAT Mera
_ FÖRETAG Nyöppnat

med

TE MED KCF,

KÖTT OCH

RETAGEN

INNEHÅLL // DETTA ÄR ETT SÄTT ATT
MODERNISERA CHARKEN OCH VISA ATT
BRANSCHEN ÄR MED PÅ BANAN.//

GRUNDAD: 1943
2015.04.06
KOTTCHARK.SE

KLIMATSMART SIDAN 11

GES UT I SAMARBETE MED KCF, KÖTT OCH CHARKFÖRETAGEN

4

10 NR/ÅR

_SLAKTSTATISTIK 2015

Mör framtid för
det svenska köttet

_SATSNING

Skåneföretag går
över till naturgas
_TREND

Kött + grönt

50/50

klimat
valet

3

10 NR/ÅR

CHARKFÖ

trots
Optimism 6
dystert 201

IK
_SLAKTSTATIST

_FÖRETAGET

2016

snålt

Kanin fett
miljökött

ljus tid
slakt
SMÅSKALIGT
ÄR STORT
PÅ SÖRBY

_

PROFILEN Slaktarens
hemlighet _NOTERAT Tysk
satsning i Sverige _FÖNSTRET
läggs ned _FORSKNING
Kött är status _RECEPT
Myllymäkis köttval _FÖRETAG Gymnasium
DC utökar

100%

INNEHÅLL // NÄR DET GÄLLER
BREXIT VET VI
LIKA LITE SOM ALLA ANDRA
VAD DET KOMMER
ATT INNEBÄRA.//
MAGNUS SJÖHOLM HKSCAN

SIDAN 23

GES UT I SAMARBETE MED KCF,

KÖTT OCH CHARKFÖRETAGEN

GRUNDAD: 1943
sdagen 2016
RET Köttrik
2017.02.03
_ FÖNST
minuter
middagar
upé på 30
KOTTCHARK.SE
T Nyårss
AT Fler skärm
_ RECEP
om salt _NOTERSPECIAL Julkrysset
EN Minna
_
_ PROFIL
på vägslitage
KAT Skatt

1.2

_ GRANS

10 NR/ÅR

100%

_PRODUKTION

2016 bra år för
svenskt kött

H MÅSTE
// VI SOM BRANSC
A KONSUINNEHÅLL
ATT FÖRTJÄN INFÖR VI
OSS FÖR
DÄRFÖR
ANSTRÄNGA
FÖRTROENDE,
MENTERNAS
D.//
ANDEKO
EN UPPFÖR
KRÖNIKA

_REPORTAGE

Från slakthusområde
till livsstilsboende

SIDAN 58

TE MED KCF,

GES UT I SAMARBE

KÖTT OCH

1943
GRUNDAD:
2016.12.07
SE
KOTTCHARK.

RETAGEN

12

10 NR/ÅR

CHARKFÖ

jning
FB - försäl händer
utan mellan

_MARKNAD

MÖT TRENDEN
MED KVALITET PÅ

Arbetsmiljöpristagare
_ NOTERAT Flytande
fårfarm _FÖNSTER Inspektörsbris
Nya näringsregler _RECEPT
t
Mexikos matsjäl _FÖRETAG
Trendig Gårdsmiddag

100%

INNEHÅLL HANDELN HAR
SVARAT GENOM
ATT PRODUKTUTVECKLA ALLTMER
NISCHADE
EMV-PRODUKTER.//
//

DEBATT SIDAN 58

GES UT I SAMARBETE MED KCF,

GRUNDAD: 1943
2016.11.05
KOTTCHARK.SE

11

KÖTT OCH CHARKFÖRETAGEN

10 NR/ÅR

_FÖRETAG

Småländskt företag
satsar i Värmland

tår
Företag avs
en
märkningrige
Från Sve

_INBLICK

_MARKNAD

_ PROFILEN
_ INBLICK

_UTBLICK

Innovationscentrum
på den gröna ön

råvaran

-SM
_CHARK

Alla vinnare i

Charksm

Godbitarna gen
från finalda

_KÖTT & CHARK HAR HELA

LISTAN, SIDAN 24-39

ka

julbric
Johannes

Stålhammar

s

_BUTIK

Nyanlända
öppnar köttbutik
_CHARKFABRIKEN

påska
lammen
EFTERFRÅGAN HÖGRE

svenskt hos Ica _FÖNSTRET Ljusare för gris
i Bäsinge _FOLK Korvfestivalen _RECEPT Kött från nos till svans

100%

fälls
Matkedjor
T Kaninklubba

1943
GRUNDAD:
2017.03.06
SE
KOTTCHARK.

46

GES UT I SAMARBE

Förbrukningen av
kött stiger

lokal
snurr
kne-Hoby

Chark i Brä

NOTERAT

tival

100%

_FÖRETAGET

CHGRILLAT

för
Krafttag kött
bättre nöt
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_ PROFILEN Ny

100%

INNEHÅLL // PRECIS SOM EN
KÖTT- OCH
CHARKPRODUCENT FÖRNYAR
SIG, INVESTERAR
I NYA MASKINER OCH SER OM
SITT HUS,
GÄLLER SAMMA SAK FÖR EN
TIDNING.//

100%

Godiskung blev
charkuterist

Stilla
hungern
i Ungern
_BRANS
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100%

GES UT I SAMARBE

Satsning på manuellt
_ SLAKT Eget slakteri
vinstmaskin _KRÖNIKA
_ FORSKNING Dynamiskt
Magnus Därth
Bäst-Före-Datum _NOTERAT
Näthandeln ökar _YRKE
Styckare

bort kött _

väljer
upp _ RECEP
N Andreas korvexp
RET Unga
företag köps
erten _NOTERA
i Boden _FÖNST
AG Mjölby
ING Mask ger
T Gott betyg
EN Ny vd
_ FÖRET
_ PROFIL
protein _FÖRETA
för djurskydd
urst i Berlin
_ RECEPT
G Dalsjöfors
K Curryw
Korvigt
_ UTBLIC
skapar jobb _
KALENDER Korvfes

_ PROFILE
_ FORSKN
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grill
sheriff

ald´s
ER McDon
las _FÖNST
blir fler
slakterier
gler förenk
AT Kravre
AG Mobila
teristen _NOTER lärlingsplatser _FÖRET
EN Charku
utökar
_ PROFIL
NING Kedja
svenskt _UTBILD

JOAKIM SKÖLD

_ BUTIK

Bröder i norr
lägger på ett kol

satsar på

UPPMER AV RIKTAD
// DET KRÄVS
EN BÄTTRE
INNEHÅLL
KAN VI UPPNÅ
PÅ SÅ VIS
//
FÖDNING.
ALITETEN.
PÅ KÖTTKV
22
JÄMNHET
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LINDER SIDAN 50

GES UT I SAMARBETE
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GRUNDAD: 1943
2017.05.09
KOTTCHARK.SE

//
FINNS MÅNGA BBQ-KÖK
INNEHÅLL DET
AV. MAN TENDERAR
I USA ATT INSPIRERAS
UNDER
KÖTTBITAR OCH
ATT GRILLA STÖRRE
//
LÄNGRE TID.

ÄN PRODUKTION

Tidningen Kött&Chark speglar det senaste
och viktigaste inom svensk kött- och
charkindustri. Tidningen riktar sig till alla
som arbetar inom industrin, men går även
ut till organisationer, myndigheter och
livsmedelsbutiker i hela landet. 600 kronor
(inkl moms) för en årsprenumeration med
10 utgåvor per år.

Prenumerera
Namn:_______________________________
Adress:______________________________
Postnummer/ort:_________________________
Telefon:__________________Antal pren:______
E-post:_______________________________

Skicka till: Tidningen Kött&Chark, Linnégatan 22 , 114 47 Stockholm, maila: fredrik@kottchark.se

FOLK & FÖRETAG

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Johan Tell, Ölanda Säteri.

Nytt premiumkött
med Ölanda Säteri
Miljöpris till paret Olsson
_FOLK Anna och Tomas Olsson
har tilldelats HKScans Miljöpris
Leverantör 2017. Paret driver en
professionell lammproduktion på
Norrby Gård utanför Kungsör i
Västmanland. De föder upp 1 500
slaktlamm per år och har egen
rekrytering och försäljning av
avelsdjur inom raserna Dorset
och Texel. Slaktlammsproduk
tionen är inriktad mot både vår
lamm med slakt till påsk, samt
beteslamm som föds upp på

enbart gräs. Gården brukar 180
hektar åkermark och betar 150
hektar naturbeten. Hedersom
nämnandet gick till Fredrik och
Jeanette Elander, grisproducen
ter utanför Västerås. Gårdarna
Äs och Viggby. HKScan vill med
sitt miljöpris lyfta fram goda
exempel där djurleverantörer
har gjort framsteg till exempel
inom energiförbrukning, minskat
svinn eller annan förbrukning av
resurser.

_FÖRETAG Coop ska tillsammans med Ölanda Säteri, Gudruns
och Skövde slakteri börja erbjuda ett nytt premiumkött som ska
säljas i utvalda butiker. Ölanda Säteri bedriver nötköttsproduk
tion på tre västgötska gårdar: Ölanda Säteri, Dagsnäs Säteri och
Stora Bjurum. På gårdarna som har cirka 2 500 hektar åker- och
betesmark finns mellan 3 400 och 4 100 djur, varav cirka 1 500
slaktas årligen. Djuren utfodras med en stor andel grovfoder som
är ekologiskt odlat och under sommarhalvåret går 3 000 djur ute
och betar.
– Jag är glad över samarbetet med Coop som innebär att köttet
från gårdarna nu blir tillgängligt i ett 15-tal butiker i regionen, säger
Johan Tell, som driver Ölanda Säteri till Lantbruksnytt.
Priset på köttet från Ölanda kommer att ligga mellan Coops
ordinarie köttsortiment och ekologiskt kött. Köttet ska märkas med
Ölanda Säteris logotyp och med att det är utvalt av Coop.

Passion för perfektion
Perfekt är ett stort ord. För stort kanske du säger, för allt som gjorts
av människan. Men, något händer när du får en korv där skinnet passar
på millimetern. Något du inte behöver vara proffs för att förstå.
Det är bara mänskligt att göra sitt bästa. Vi försöker göra det varje dag.

Vad kan vi göra för dig?

DAT-Schaub AB 040 – 59 21 72 / www.dat-schaub.se
DAT-Schaub Gruppen är ett av de ledande tarmföretagen i världen med mer än 20 företag i 14 länder som producerar, marknadsför och säljer anpassade produktlösningar till livsmedelsindustrin.
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// han

borde vågat visa att han kan
slakta själv med sitt gevär i tv.
Marie Mandelmann

Husdjur som matbit
Komikern Henrik Schyfferts
TV-serie Köttets lustar, som
sändes strax före jul, väckte
starka känslor och fick både
beröm och kritik. Spelreglerna
var att han aldrig mer skulle få
äta en köttbit om han valde att
behålla sina kelegrisar...

mig att det här inte är svart eller
vitt. Det är komplext. Äter vi inga
djur så försvinner lantbruk och
bönder. Äter alla kött så kommer
jorden att gå under”, menade
han bland annat.
Lantbrukstidningen ATL ansåg
att metoden att hålla grisar i
vardagsrummet för att bli vän
_ Schyffert valde att fortsätta
med dem var tveksam. ”Det är
äta kött men inte avliva de två
ingen slump att vi slutade dela
grisar han fött upp hemma i
utrymme med kor och grisar för
sin lägenhet. Helsingborgs
flera hundra år sedan. Men pro
Dagblad tyckte visserligen att
grammen ställer viktiga frågor
komikern fuskade, men att det
om varför vi håller husdjur för
var ett fusk som var smart,
att slakta och äta upp, djur som
fantasifullt och ansvarskän
dessutom bidrar till klimatför
nande. ”Schyffert har tagit ett
ändringen. Kött är inte längre en
balanserat beslut. Ett beslut
självklarhet för alla. Då är det in
som många fler borde kunna
tressantare att ifrågasätta själva
fatta: Att äta betydligt mindre
hållandet av husdjur ur etisk och
kött, framför allt det röda. Och
moralisk synpunkt så länge man
istället satsa på dyrare och mer respekterar att man kan komma
ansvarsfullt producerat kött”,
till olika slutsatser – kött eller
ansåg tidningen på ledarplats.
inte kött. Och när djurhållningen
Schyfferf själv försvarade sig granskas blir uppfödarnas och
i ett långt inlägg på Instagram.
branschens egna insatser för
”Under seriens gång lärde jag att visa upp gårdar och finnas i

butikerna och berätta om grisar
och kor ännu viktigare. Det görs
mycket och det går att göra
mer.”
Även paret Marie och Gustav
Mandelmann, från TV4 pro
grammet ”Mandelmanns gård”
hade åsikter om Köttets Lustar.
– Schyffert kunde väl inte
göra på något annat sätt, för
kött vill han ju äta. Men han
borde vågat visa att han kan
slakta själv med sitt gevär i tv.
I vår basföda på gården ingår
ju djuren men jag tycker att
man ska äta mindre kött och
kött som är bra, ekologiskt kött
där man vet att djuren haft ett
värdigt liv, det tycker jag är
jätteviktigt”, ansåg Marie Man
delmann. //
BO LINDMARK

Har du tankar kring köttoch chark, dela dem med
redaktionen: bo.lindmark@
kottchark.se

VINJETT
KALENDER

/ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2018

KALENDER KÖTT&CHARK

15–17 februari

18–20 mars

Lantbruksmässan Mila: Mäs�
sans inriktning är alla produk
ter och tjänster kopplade till
djurhållning. Stor satsning på
djurbedömningar med fokus på
köttdjur, både när det gäller får
och nöt. Målgruppen är lantbru
kare och upptagningsområdet
södra Sverige.
Plats: Malmömässan i Hylie.
Arr: Numera Mässor AB,
Info: numeramassor.com

Foodexpo: Nordens största
mässa för foodservice och Ho
recasektorn. Cirka 500 utställa
re och 25 000 besökare.
Plats: Herning, Danmark.

19 – 23 februari
Eldrimners grundutbildning för
charkuterister: Under veckan
varvas teori, tillverkning och
provsmakning. Möjlighet att få
egna charkuterier utvärderade.
Inga förkunskaper krävs. Lärare
är Sven Lindauer från Tyskland,
en av Eldrimners återkommande
charkexperter med tysk mästar
utbildning inom slakt, styckning
och charkuteri.
Plats: Eldrimners lokaler i Ås.
Info: eldrimner.com/utbildning

10–11 mars
Korvfestivalen All världens korv
med tillbehör, korvtillverkning,
föreläsningar, branschmingel,
tävlingar etc.
Plats: NackaStrandsMässan i
Stockholm.
Arr: Korvakademien.
Info: korvfestivalen.se

19 mars

Livsmedelsverkets vinter
möte: Myndigheten informerar
om aktuella frågor som berör
livsmedelsbranschen. För yrkes
personer från primärproduktion
och förädling till distribution och
handel.
Plats: World Trade Center,
Stockholm.

20–23 mars
Anuga Food Tec: Mässa för
teknik och teknologi.
Plats: Köln.

18 april
Pack Point Nordic: Mötes
platsen för dig som är bero
ende av förpackningar för din
verksamhet. Trender inom
handel, konsumentbeteende
och förpackningar, ansvarsfulla
förpackningar för en cirkulär
ekonomi, lyckade förpack
ningslösningar som vunnit
kommersiell framgång, för
packningsdesign som adderar
värde genom kundnytta. Talare,
utställare och kollegor från olika
branscher. Mötesplatsen är en

vidareutveckling av konferensen 1-8 juli
Livsmedelsförpackningar i Fokus. Almedalsveckan i Visby: Sveri
Tid: 08.30 – 17.00.
ges största politiska mötesplats.
Plats: Cirkus, Stockholm.
Seminarier, presskonferenser
och tal Almedalen utgör basen i
16–19 april
veckan. Valår med särskilt fokus
Alimentaria och Intercarn:
på demokrati och yttrandefrihet.
Mötesplats och mässa för
Almedalsveckan 2017 bjöd på
livsmedelsindustrin med exklusiv
närmare 4 100 evenemang av
utställningsdel för yrkesverk
nästan 2 000 arrangörer.
samma inom kött och chark.
Plats: Gran Via Venue,
26-28 augusti.
Barcelona.
The Bertebos Conference

3 maj
Livsmedelsföretagens Matdag:
Heldag på temat ”Så blir Sverige
världens bästa matland”. Svens
ka och internationella varumär
kesexperter, exportsuccéer och
foodtech-visionärer bjuder på
insikter och tankeväckande in
spiration samt visar hur Sverige
kan bli en mat- och dryckes
nation i världsklass.
Plats: Moderna Museet,
Stockholm.
Arr: Livsmedelsföretagen.

16–17 maj
Free from FoodExpo: Interna
tionell mässa för laktos-, glutenoch tillsatsfria produkter.
Plats: Kistamässan, Stockholm.

8–10 juni
EM & SM i grillning: 50 lag från
Europa gör upp om vilket som är
Sveriges och Europas bästa lag i
barbecue och grillning.
Plats: Brösarp. Pågår under
Skånes Matfestival.
Arr: Swedish Barbecue Associa
tion (SBQA)
Info: sbqa.nu

2018: Konferens om livsmedels
säkerhet och hållbarhet på både
global och lokal nivå.
Info: ksla.se

28-29 september
Final Årets Kock: Sveriges bästa
kockar gör upp om den presti
gefyllda titeln. Tävlingen firar
35-årsjubileum och öppnas i år
upp för konsumenter som kan
låta sig inspirera av de profes
sionella matlagarna.
Plats: Stockholm.

21-25 oktober
SIAL: En av världens största
mässor för yrkesverksamma
inom livsmedelsindustrin. Stor
mässavdelning med fokus på
kött och charkuterier.
Plats: Paris Nord Villepinte.

8 november
Den stora Charkdagen: Sveri
ges bästa charkuterier utses i
tävlingen Chark-SM som även
firar 10-årsjubileum. Heldag med
konferensprogram, branschmäs
sa, lunchmingel, föreläsningar
och branschdiskussioner
Plats: Eriksberg i Göteborg.
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Returadress:
Tidskriften Kött & Chark
Linnégatan 22, 3 tr
114 47 Stockholm

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan).

Förpackningsmaterial, förpackningsmaskiner
och service till livsmedelsindustrin

Variovac är en tysk tillverkare av kvalitativa
djupdragare med över 40 års know-how
inom förpackningar.
Finnvacum Sverige AB
Lager/Kontor: Rökerigatan 22, Slakthusområdet, Johanneshov
Tel: 08 – 600 13 50  info@finnvacum.se  www.finnvacum.se
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Med dess patenterade RAPIDAIRSYSTEM® och
innovativa förpackningslösningar är Variovac det
självklara valet för alla livsmedelsproducenter.

