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Ukraina – köttland
med få skatter
_INBLICK

Ny lag för att sköta
personuppgifter

glödande
gott
_TEMA: GRILLAT

STORSATSNING PÅ
GRILL-SM & EM, ÅRETS
TRENDER OCH NYHETER

MARKNADENS
NOGGRANNASTE

BITNINGSMASKIN
Marel hjälper dig att bita produkter i
fastvikt eller fast längd.

Med avancerad mjukvara och
vision system blir utbytet optimalt.
Vill du veta mer, hör av dig till oss!
Johannes Arnesen, 070-39 00 761
eller Marel.se
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UKRAINA ÄR förvisso ett europeiskt land, men det påminner
mest om ett land i tredje världen. Kött & Chark har besökt
en charkbutik i staden Poltava, det var där som den svenska
stormaktstiden under Karl XII 1709 gick mot sitt slut.
DEN NYA dataskyddsförordningen (GDPR) som EU beslutat
om börjar gälla den 25 maj i år. För den som hanterar
kundregister och löne- eller personalregister eller andra
uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person
finns en hel del att tänka på.
VAD ÄTER VI IMORGON? En ny arena är på väg att bildas

inom svensk livsmedelsindustri. Målet är att få fart på
forskning och innovation inom mat och hälsa.

_TEMA: GRILLAT
ICAS GRILLRAPPORT inleder Grillsverige.
I BYN IMNÄS vid Fjällsjöälven i Ångermanland finns några

personer som är närmast besatta av allt som har med
grillning att göra. Nyligen var de för första gången med i
kvaltävlingen till Grill-SM och EM i juni.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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LÖPANDE BAND

5 Aktuellt
Studie: Mobil och stationär
slakt.

7 Nytt & Noterat
Noterat: Miljoner till livs
medelsstrategin.

8 Fönstret
Korv nummer ett på fotboll

43 Folk & Företag
Hamburgerkung öppnar
ny kedja.

44 Kalender
Mässa: Tre dagars grillfest
på Djurgården i Stockholm.

46 Krönika
Jens Linder grillar på arabiska.

PER EHRLUND tävlar i Grill-SM & EM och har skrivit boken

Grilla på riktigt. Kött & Chark tar del av tips och recept.
BRANSCHENS PRODUCENTER av kött och chark håller som
bäst på att rulla ut de produkter och nyheter man satsar på
inför årets grillsäsong. Tillsammans med julen är det den
viktigaste tiden på året.

CHEFREDAKTÖR BO LINDMARK
// här


kan det faktiskt finnas en del stöd att
hämta – både ekonomiskt och på andra sätt

Det pågår gott om initiativ i
landet just nu för att öka graden av innovationer på livsmedelsområdet. Det mesta har sin
bakgrund i den livsmedelsstrategi som antogs av riksdagen
i juni förra året och det finns
redan ett antal olika processer
och aktiviteter som satts igång
av aktörer som forskarrådet
Formas, Tillväxtverket och
Vinnova. En ny och gemensam

arena för hela livsmedelsbranschen är också på väg att ta
form. (läs mer på sidan 16).
Och även om detta för många
kött- och charkföretag kan
tyckas långt från den dagliga
produktionen tror jag absolut
det kan vara värt att hålla ett
öga på vad som händer på
detta område. För här kan det
faktiskt finnas en del stöd att
hämta – både ekonomiskt och

på andra sätt – för den som vill
utveckla sin verksamhet och till
exempel ta fram nya produkter
och sätt att arbeta. Min erfarenhet är att innovationer och
nya produkter inom kött och
chark oftast tas fram i företagens egen regi och med egna
pengar. Man tänker inte på
eller känner inte till att det kan
finnas rådgivning och lättnader
att ansöka om även utanför

huset. Och som det verkar så
kommer dessa möjligheter bara
att bli fler framöver och att
vara lite om sig och kring sig
kan ju aldrig vara fel…
bo.lindmark@kottchark.se
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forskning
Stationära och mobila slakterier synas
Vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Skara, har man nyligen avslutat ett forskningsprojekt där man jämfört mobil och
stationär slakt av nötkreatur
med fokus på djurvälfärd och
köttkvalitet.

_Jan Hultgren, veterinär och
lektor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, vad har
ni kommit fram till i studien?
– Det man kan säga är att
djurvälfärden och köttkvaliteten skiljde mellan slakterierna
på flera punkter, men att det
inte går att säga något allmänt
om att mobil slakt är bättre
eller sämre än konventionell,
// Man


stationär slakt. Det går inte att
dra några långtgående allmänna
slutsatser om olika slaktmetoder utan det ska ses just
som en jämförelse mellan två
enskilda slakterier. Till exempel
så studerades inte transporten
eller vistelsen på det stationära
slakteriet före slakt. Och ska
man göra en rättvis, generell
bedömning måste man få med
alla delar i kedjan.
Var det några skillnader i
bedövningsmetoderna eller
stressnivåer för djuren vid de
två slakterierna?
– Nej, djuren bedövades med
krutdriven bultpistol i bägge
fallen. Många djur uppvisade

stressrelaterade beteenden,
men vi såg ingen större skillnad
mellan slakterierna. Generellt
har det ju stor betydelse hur
lugna djuren är när slakten
inleds.
Båda slakterierna rekommenderas i er studie att göra
vissa förbättringar, för det
mobila handlar det bland annat
om en förbättrad utformning
av skjutboxen och att korta
ner sticktiderna. Är det brister
som går att åtgärda?
– Ja, definitivt. Ägaren
Hälsingestintan är också medvetna om detta och jobbar hela
tiden hårt med att komma till
rätta med de problem som finns.

ska komma ihåg att stationära slakterier
funnits i många decennier medan det enda
mobila i Sverige bara varit igång i några år.
Jan Hultgren, veterinär och lektor

Det finns utvecklingspotential i
mobil slakt.
Ska man se er studie som en
motgång för mobila slakterier?
– Nej, det tycker jag inte,
man ska inte dra för stora växlar av bara två jämförda slakterier. Och man ska komma ihåg
att stationära slakterier funnits
i många decennier medan det
enda mobila i Sverige bara varit
igång i några år. Att allt inte
fungerar prickfritt initialt är
inte konstigt, det är en komplex
verksamhet.
Kommer ni att forska vidare
på mobila slakterier?
– Vi hoppas på det, bland
annat har vi planer på studier
av förhållandena på gårdarna,
till exempel hur djuren förbereds och hanteras där och vilka
drivvägar de har.
_Läs mer om studien på
www.slu.se/mobilslakt.
// BO LINDMARK
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BILD: PREVENT

arbetsmiljö
Säkrare i slakt och chark
Organisationen Prevent har
tagit fram en kostnadsfri
bilderbok som visar hur man
arbetar säkert inom slakt- och
charkproduktion.

_Boken ”Jobba säkert inom
slakteri- och charkbranschen”
lyfter fram och visar vanliga
arbetssituationer som kan
medföra risker. Bilderna beskriver tydligt hur man kan jobba
på ett säkert sätt. Det kan till
exempel gälla slipning av knivar, styckning eller tunga lyft.
– Livsmedelsbranschen är en
bransch med mycket manuellt arbete och många risker.
Speciellt utsatt är arbete inom
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styckning, slakt, chark och matfågel. Bilderboken visar tydligt
hur man kan hantera riskfyllda
moment även för den som inte
behärskar svenska språket,
säger Johan Mellnäs, projekt
ledare på Prevent.
Både fack och arbetsgivare
har deltagit i arbetet med att ta
fram den lilla boken som är lätt
och enkel att bära med sig.
– En bilderbok ger ökad medvetenhet om arbetsmiljön och
om böckerna finns på arbetsplatsen kan de väcka ett intresse för arbetsmiljö och säkerhet
samt öka medvetenheten om
att använda skyddsutrustning,
säger Lena Persson, ombuds-

man på Livsmedelsarbetare
förbundet.
Boken är en del i projektet
Livslyftet som är en gemensam
satsning från Livsmedelsföretagen, Unionen, Livsmedelsarbetarförbundet och Prevent.
Målet är att utveckla arbetsmiljön och konkurrenskraften
inom industrin och stimulera en
företagskultur där alla verkar
för en ständig förbättring för
medarbetare och företag.
– Varje arbetsplatsolycka
är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet, men också ett
resursslöseri eftersom en
hög produktivitet hänger ihop
med en god, trygg och säker

arbetsmiljö. Vi ser Livslyftet
som en fantastisk möjlighet
för våra medlemsföretag att
få praktiskt stöd i arbetet med
arbetsmiljön och samtidigt öka
produktiviteten, säger Pernilla
Lindskog, arbetsmiljöexpert på
Livsmedelsföretagen.
”Jobba säkert inom slakterioch charkbranschen” finns i
tryckt format, pdf och e-pub
och går att beställa och ladda
ner kostnadsfritt på www.prevent.se/webbshop/bocker.
Prevent ägs gemensamt
av Svenskt Näringsliv, LO och
PTK. //
BO LINDMARK

NYTT & NOTERAT
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Exporten av
livsmedel ökar

Matavtryck på miljön registreras
_NOTERAT Ica har tagit fram ett nytt digitalt verktyg som ska
ge kunderna möjlighet att följa vilka klimatavtryck deras matkonsumtion ger. När kunden använder sitt ICA-kort vid matinköp
i kedjans butiker och online beräknas och registreras matens
klimatpåverkan. Tjänsten aktiveras på Icas hemsida och därefter
kan det individuella avtrycket följas månad för månad. Med hjälp
av tips och klimatguidade recept får kunden också hjälp att minska
sitt avtryck. ICA Gruppen har satt upp ett klimatmål om att vara
klimatneutralt år 2020. Tjänsten som fått namnet Mitt klimatmål
är en vidareutveckling av det prisbelönta pilotprojektet Klimaträtt
som testades i ett flerfamiljshus i Uppsala. ICA och projektet till
delades 2016 FN:s klimatpris Momentum for change.

_NOTERAT Finland och Sverige ska starta ett samarbete för
att öka exporten av livsmedel
och drycker. Samarbetet gäller
både samverkan mellan offentliga myndigheter och aktiviteter
på olika marknader, till exempel
gemensamma samlingspaviljonger vid mässor, e-handelslösningar och digitala plattformar på tillväxtmarknader.
- Det är livsmedelsföretagen som måste göra det
verkliga arbetet, vi erbjuder
en möjlighet till en gemensam
samarbetsstrategi och bidra
genom att öppna politiska
dörrar. Därför uppmanar jag
livsmedelsbranschen att ta del
av denna samarbetsmöjlighet,
säger landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht.

MP vill satsa på
Slakthusområdet
i Göteborg
zNYTT Miljöpartiet i Göte
borg vill tillsammans med fler
partier skynda på utveck
lingen av slakthusområdet i
staden. Ett steg som partiet
föreslår är att den kommunala
fastighetsägaren Higab får i
uppdrag att utveckla området
till att bli en plats för lokal
livsmedelsförädling. Förut
om att staden blir trevligare
och mer självförsörjande ger
satsningen en ökad efterfrå
gan på lokalproducerad mat,
menar partiet.

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

25

miljoner till nationella
livsmedelsstrategin

zNYTT Under våren utlyser
Jordbruksverket 25 miljoner
kronor till pilot- och samarbetsprojekt för regionala och lokala
insatser som bidrar till den nationella livsmedelsstrategin. Det
är en del av Jordbruksverkets
regeringsuppdrag att fördela
medel till insatser för livsmedelsstrategin på regional nivå
inom ramen för landsbygdsprogrammet.
– På många håll i landet finns
regionala livsmedelsstrategier.

Pengarna i denna utlysning kan
exempelvis användas till att
genomföra dem eller till andra
projekt som bidrar till målen i
livsmedelsstrategin. Vi vill med
dessa medel främja regionala
insatser och samverkan i hela
landet, säger Karin Lothigius på
Jordbruksverket.
Myndigheter, kommuner,
landsting/regioner, föreningar
samt andra organisationer och
företag kan söka stödet fram till
den 3 juni.

Exotiska köttslag tas ur bruk
_NOTERAT Produktionen av kängurukött i Australien har hamnat
i skottgluggen i Storbritannien efter att några handelskedjor där,
bland annat Lidl, beslutat sig för att sluta med försäljning av så
kallat exotiska köttslag. Det australiska jordbruksdepartementet
har samtidigt gått ut och försvara känguruköttet som man menar
produceras på ett både omsorgsfullt och hållbart sätt.
Australien exporterar cirka 3 000 ton kängurukött årligen varav
cirka 13 ton går till den brittiska marknaden. Antalet kängurur har
ökat kraftigt i landet de två senaste åren.
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studie
Korv + fotboll = sant. Nej till alkohol!
Korv är det som folk gillar
mest att förtära när de går på
fotboll, det visar en ny undersökning i Stockholm, Göteborg
och Malmö. Samtidigt har
klubbarna intensifierat arbetet
mot fylla på matcherna.

_I början av 2016 lanserades
satsningen Fotboll utan Fylla
där IQ och STAD (Stockholm
förebygger Alkohol- och
Drogproblem) tillsammans
med klubbarna AIK, Djurgården
och Hammarby arbetar för att
minska andelen kraftigt beru-

sade personer i samband med
fotbollsmatcher. I satsningen
ingår även ett nära samarbete med bland annat Polisen,
Stockholm Live (som driver
Friends Arena och Tele2 Arena)
och restauratörerna på respektive arena, Operakällaren och
Levy restaurants.
Sedan projektet startade har
följande resultat uppnåtts vid
de tre klubbarnas matcher:
andelen kraftigt berusade
personer har sjunkit med 40 %.
andelen kraftigt berusade
personer som nekats inträde på

·
·

Andelen kraftigt berusade
personer som nekats
inträde på arenorna har
ökat med 154 procent.
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arenorna har ökat med 154 %.
andelen kraftigt berusade
personer som nekats att köpa
alkohol inne på arenorna har
ökat med 78 %.
– Det är naturligtvis roligt att
så många tycker att det arbete
vi Stockholmsklubbar bedriver
för att minska fyllan på fotboll
är viktigt. Jag hoppas och tror
att ännu fler människor går på
fotboll i Stockholm i år och med
egna ögon ser att fyllan minskat,
upplever den fantastiska stämningen och tittar på riktigt bra
fotboll, säger Henrik Berggren,

·

vd på Djurgården Fotboll.
I undersökningen som Novus
genomförde på uppdrag av IQ
ställdes även frågan vilken typ
av förtäring som är viktigast
att det går att köpa i samband
med fotboll. På första plats
bland de som kan tänka sig att
gå på fotboll kom korv med 47
procent, följt av kaffe med 44
och läsk med 21 procent. Starköl
ansåg 20 procent var viktigast,
motsvarande siffra för folköl var
9 procent. I botten låg starksprit och vin som vardera fick
en procent. // BO LINDMARK

NYTT & NOTERAT
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THE DNA OF
BETTER PACKAGING
& PROCESSING

Livsmedel berikas med D-vitamin

zNYTT Livsmedelsverket ska från och med 18 maj börja arbeta
för att fler livsmedel ska berikas med D-vitamn. Fler sorters mjölkprodukter, vegetabiliska drycker som till exempel havredryck samt
matfetter ska omfattas. Dessutom höjs D-vitaminnivåerna i flera
produkter jämfört med tidigare. Fisk, skaldjur och berikade mjölkprodukter är bra källor för vitamin D, och även ägg, kyckling och
kött innehåller en del av vitaminet. Trots det är det många i Sverige
som inte får i sig tillräckligt. Redan idag är det flera mjölkproducenter som fått dispens att börja berika enligt de nya reglerna.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MULTIVAC erbjuder effektiva och integrerade
lösningar för bearbetning, förpackning,
märkning och inspection, kvalitetskontroll och
automation. MULTIVAC Hygienic Design™ och
MULTIVAC Clean Design™, finns tillgänglig, och på
köpet får du enkel maskindrift samt pålitlig produktion och ett omfattande servicenätverk.

… på tal om kosttillskott
_NOTERAT Vid restaurangen
Bull City Burger Brewery i New
York, USA, har man kommit på
idén att servera en spindel på
hamburgaren. Rätten består
av klassiska ingredienser som
nötkött, ost och stark chilisås
och toppas sedan med en
ugnsrostad spindel av arten fågelspindel. Rätten har serverats
i några veckor med anledning

av "Exotic Meat Month", exotiskt
kött-månad. För att få smaka
den annorlunda rätten måste
man anmäla sitt intresse. När
det är dags har man 48 timmar
på sig att bestämma en tid och
plats för måltiden. Om man lyckas äta hela hamburgaren vinner
man en T-shirt. Restaurangens
ägare har experimenterat med
annorlunda kött i sju år.

www.multivac.se
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ukraina som
köttland
_POLTAVA På

vägen till en gammelsvenskby norr om
Krim möter vi en bil med en ko stående i en släpvagn.
Allt ser mycket primitivt ut. Kon är på väg till slakt.
Nästa dag kommer köttet att bjudas ut på en av
stadens marknader.
TEXT OCH FOTO STAFFAN RINGSKOG

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

Produkterna är alltid färska enligt butikens annonser. Här säljs inget gammalt,
vilket kunde ske på den sovjetiska tiden.

UKRAINA ÄR FÖRVISSO ett europeiskt

land, men det påminner mest om ett
land i tredje världen. Landet spelar på
många sätt i en helt annan division än
övriga Europa. Kon till slakt berättar att
Europas till ytan största land med 40
miljoner invånare står utan moderna
system med kylhus för sina livsmedel.
Att ha stora kvantiteter kött i kylhus är
sällsynt. Huvudstaden Kiev har möjligen
sådana, men i övriga delar av landet
finns det inte. Att köttet omedelbart
säljs dagen efter slakt är därför något
helt naturligt i detta speciella land. Att
Ukraina möjligen påminner mer om
tredje världen märks på många olika
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sätt. Ett exempel är trafiken där körkorten kan inhandlas svart. Körskolor
existerar, men det enklaste är att köpa
sig ett körkort och trafikpolisen drygar
på detta vis ut sin skrala lön. Det dör
fler på vägarna i Ukraina än vad kriget i
öster skördar. 3 000 människor dör årligen på vägarna medan kriget årligen
skördar ungefär hälften.
Dagen därpå besöker vi en modern
livsmedelshall i staden Poltava. Det var
där som den svenska stormaktstiden
1709 gick mot sitt slut. Karl XII hade
lierat sig med ukrainska frihetskämpar
med avsikten att etablera ett oberoende
Ukraina. Om så skedde skulle fienden +

VINJETT

Tummen upp för kött från
Ukraina. Michail och Julia
tillhör livsmedelshallens Silnos
medarbetare. Köttet kostar
en tredjedel jämfört med en
svensk livsmedelsbutik.
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VINJETT

Matkedjan vi besökte
heter Silno som
betyder "stark" på
svenska.

Marinerade
kotletter för
72 grivna kilot,
cirka 15 svenska
kronor.

12

UTBLICK

+ Ryssland försvagas. Strategin var helt
korrekt, karolinerkungen flydde till
Moldavien och orten Bender, då hette
landet Bessarabien. Hans allierade,
frihetskämpen Mazepa, levde en tid
i Kristianstad där han enligt uppgift
matade duvorna vid Helgeå.

POLTAVA IDAG tillhör Ukrainas mera

trivsamma städer. Parkerna och boulevarderna är många och trivseln påtaglig. Invånarna är också någorlunda
// Snittlönen


bekanta med sin historia och i bokhandeln kommenteras Peter Englunds bok
om Poltava.
I livsmedelshallen besöker vi livsmedelskedjan Silnos butik. Översatt till
svenska betyder det stark. Företaget
tillhör de ledande i Ukraina och utbudet
är stort. Här finns inga svenska produkter, men väl en del finska, vi inhandlar
ett paket Finn Krisp. Svetlana är en av
medarbetarna bakom köttdisken.
– Vi har flest kunder har under hel-

ligger på motsvarande 3 000
kronor i månaden, enligt statistiken ...

gerna. Silno har något högre priser än
vanliga handeln. Kvalitet är viktigt för
oss, berättar hon.
I köttdisken finns riktigt fin oxfilé,
utmärkt nötkött och det erbjuds även
olika varianter på gris. Allt ser mycket
fint och inbjudande ut. En del av utbudet
är färdiglagade kotletter och kycklingfiléerna är särskilt uppskattade. Och
goda – det kan skribenten till denna
artikel intyga. Kvalitet och smak av
högsta klass.
– Vi har också många olika vegetabiliska produkter, berättar Svetlana.
Grönkål och morötter är särskilt populärt just nu, det antas motverka Alzheimer och gula fläcken. Alla vill ju både se
och tänka klart på äldre dar.
VAD KOSTAR då köttet i denna butik ?

Svetlana visar
dagens utbud.

För att svara förenklat ungefär en tredjedel jämfört med en svensk livsmedelsbutik. En svensk lever billigt i Ukraina.
Silnos kunder tillhör ukrainsk högre
medelklass och för att handla här som
ukrainare behöver man högre löner
än genomsnittet. Ukrainas ekonomi är
en helt annan än Sveriges. Snittlönen
ligger på motsvarande 3 000 kronor
i månaden, enligt statistiken. För en
svensk verkar det obegripligt hur man
klarar sig på en sådan inkomst.
Svaret ligger i låga boendekostnader
och att det knappt finns några skatter.
En vanlig hyra för en trea i centrala
Poltava ligger sällan över motsvarande
500 svenska kronor i månaden. Att betala skatt i Ukraina existerar knappast
och den svarta ekonomin är utbredd
så hushållen har det sannolikt bättre
ställt än vad officiell statistik visar. I
Ukraina tycks det mesta av hushållens
pengar gå till mat. Intrycket är också
att livsmedelsbutikerna går ekonomiskt
bra. Köerna är långa i butikernas kassor
och om det är något människor handlar
så är det mat.
– Vi ukrainare klagar inte, säger
Andrej Petrovits, en av kunderna denna
dag. Pengarna brukar räcka till även
om den allmänna standarden i landet
förstås kunde vara en helt annan.
Men utbudet av mat är vi mycket
nöjda med. Det vittnar inte minst denna
butik om. Det är mycket roligare att leva
i dagens Ukraina jämfört med exempelvis på den sovjetiska tiden. Då var det
på många vis helt förfärligt. Uschasna!
som vi säger på ryska! Den tiden vill vi
verkligen inte tillbaka till. //
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INBLICK

Det behöver du veta om nya

dataskydds
förordningen

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

Den 25 maj börjar den nya dataskyddsförordningen
(GDPR) som EU beslutat om att träda i kraft.
Att förbereda sig verkar inte ha varit prio ett bland
kött- och charkföretagen. Här blir du startklar!
TEXT BJÖRN LUNDBECK FOTO SHUTTERSTOCK

HAR DU ETT kundregister, ett löne-

eller personalregister, eller hanterar
du i andra sammanhang uppgifter om
namn, personnummer, e-postadresser,
bilder eller andra uppgifter som går att
hänföra till en särskild fysisk person?
Då berörs du av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som EU beslutat om
och som börjar gälla den 25 maj i år.
Att förbereda sig för den kommande
dataskyddsförordningen verkar inte
vara någon högprioriterad fråga bland
kött- och charkföretagen. De två första
som Kött & Chark ringde föreföll i stort
sett helt okunniga om den nya lagen.
Signal & Andersson Charkuterifabrik i Göteborg, visade sig däremot ha
tagit problematiken på största allvar.
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Där har man anlitat extern hjälp i form
av företagets IT-leverantör för att vara
säker på att leva upp till dataskyddsförordningens krav. Redan för ett och ett
halvt år sedan började man att internt
diskutera problemen kring IT-säkerheten, berättar Lena Roseke, ekonomichef
och IT-ansvarig.
– Då kom vi fram till att detta är en
alltför stor apparat för oss att hantera
själva eftersom vi inte har någon egen
IT-avdelning. Samtidigt är det en mycket
viktig fråga som i förlängningen handlar om förtroendet från våra kunder och
leverantörer. Vi beslöt därför att anlita
extern hjälp i form av företagets IT-leverantör för att göra en kartläggning av
hur vi hanterar personuppgifter.

Dataskyddsförordningen kommer att gälla i samtliga EU-länder
och ersätter nationella regler som till
exempel personuppgiftslagen (PUL) i
Sverige. Förordningen gäller för alla
som behandlar personuppgifter, både
när man själv bestämmer över behandlingen som personuppgiftsansvarig
och när man utför den på uppdrag av
någon annan.
EN ÖVERGRIPANDE tanke med de nya
reglerna är att tydligare betona att företag, myndigheter och organisationer
som behandlar personuppgifter aktivt
måste ta ansvar för att förordningens
regler följs och dessutom kunna visa
det. Detta kan ske genom att man tar

// det

är

en mycket viktig fråga
som i förlängningen handlar om
förtroendet från våra kunder
och leverantörer.

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN inne
håller ett antal nyheter i förhållande till
den personuppgiftslag som den ersätter:
Dataportabilitet
När uppgifter behandlas med stöd av
samtycke eller för att uppfylla ett avtal,
ska den registrerade ha rätt att få ut de
uppgifter man själv lämnat för att föra
över dem till en annan tjänst.
Konsekvensbedömning
En ny personuppgiftsbehandling som
innebär särskilda risker för de registrerade måste föregås av en bedömning av
vilka konsekvenser behandlingen kan
få och vilka åtgärder som behövs för att
minska riskerna.
Anmälan om personuppgiftsincident
Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller
en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste
man anmäla detta till Datainspektionen
inom 72 timmar. Man kan också behöva
informera de registrerade.
Dataskyddsombud
Organisationer eller myndigheter
som behandlar känsliga uppgifter eller
uppgifter som innebär en kartläggning
av enskildas beteende måste utse en person i organisationen som har till särskild

·

·

fram en särskild dataskyddspolicy och
att man bygger in integritetsstärkande
lösningar i sina system.
Mycket i dataskyddsförordningen
liknar de regler som finns i personuppgiftslagen. På samma sätt som hittills
får man behandla personuppgifter
med stöd av samtycke från de registrerade. De registrerade kommer även i
fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker, och den som behandlar
personuppgifter måste vidta tillräckliga
säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. När det gäller
uppgifter om hälsa, etniskt ursprung,
politisk uppfattning eller religiös tro
ställs särskilda krav.

·

·

uppgift att bevaka dataskyddsfrågor.
Sanktionsavgift
Datainspektionen kan utdöma en
sanktionsavgift för den som bryter
mot förordningens regler. Avgiften ska
bedömas utifrån hur allvarlig överträdelsen är, om den skett avsiktligt
eller inte, vilka åtgärder som vidtagits
för att minska skadan, om man tjänat
ekonomiskt på överträdelsen samt
andra försvårande eller förmildrande
omständigheter.
Missbruksregeln försvinner
I personuppgiftslagen finns en förenklad regel för behandling av personuppgifter i löpande text och enkla listor,
missbruksregeln. Den innebär att man
får behandla uppgifter i vissa situationer så länge det inte är kränkande för
någon. Den här regeln försvinner när
dataskyddsförordningen träder i kraft.
Sådan behandling måste alltså följa
förordningens regler.
På Datainspektionens hemsida finns
mer information om dataskyddsförordningen och andra delar av dataskyddsreformen, bland annat checklistor för
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden.

·

·
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SATSNING
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

forska och
bygg ny arena
En ny arena är på väg att bildas inom svensk
livsmedelsindustri. Målet är att få fart på forskning
och innovation inom mat och hälsa.
TEXT BO LINDMARK FOTO SHUTTERSTOCK

OFFICIELLT SKA ARENAN för svensk
livsmedelsbransch som den kallas presenteras i slutet maj, men en försmak av
den gavs nyligen vid en seminariedag
som hölls vid Kungliga Lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm. Ordförande
för den nya arenans styrgrupp är Per
Arfvidsson, vice VD i Lantmännen.
– Grunden för arenan är den nationella livsmedelsstrategin som ger de
långsiktiga förutsättningar vi behöver
i arbetet, sade Arfvidsson som även
betonade att det inte är fråga om någon
branschorganisation utan enbart en
samverkansarena.
Sverige rankas som ett av Europas
mest innovativa länder inom kärnsektorer som skog, fordon och stål. Men inom
livsmedel ligger Sverige i dagsläget
bara på plats 14 när det gäller innovationer, i topp ligger länder som Nederländerna, Irland och Danmark.
I Sverige har det ofta framförts kritik
för att samarbetet kring forskning, utveckling och innovation inom livsmedelssektorn varit för dålig, både mellan
olika aktörer, men kanske ännu mer
mellan näringslivet och forskarvärlden.

S K A N D I N AV I E N L E D A N D E L E V E R A N T Ö R
AV LÖ S N I N G A R F Ö R VÄ G N I N G , E T I K E T T E R I N G O C H P O R T I O N E R I N G

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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// Målet

med arenan är en signifikant ökad
svensk satsning och att få in ett nettotillskott till innovationssystemet.
Per Arfvidsson

– Målet med arenan är en signifikant
ökad svensk satsning och att få in ett
nettotillskott till innovationssystemet.
Värdetillväxt, ökad produktivitet och en
högre exportandel är andra ledord vi
kommer att jobba utifrån. År 2030 ska
livsmedelssektorn vara en central svensk
näringsgren, säger Per Arfvidsson.
50 företag och organisationer har
skrivit på en gemensam avsiktsförklaring och en styrgrupp med 16 aktörer har

bildats där bland annat HKScan ingår.
Arbetet kommer att delas in i de tre
fokusområdena hälsosam och smakrik
svensk mat, cirkulär och hållbar svensk
livsmedelskedja samt automation och
digitalisering.
– Sverige kommer aldrig att kunna
konkurrera med volymproducerad, billig
mat utan med unika egenskaper, hälsosam mat, hållbar livsmedelskedja och ett
värde som konsumenterna är beredda
att betala för, säger Per Arfvidsson.
DEN 24 MAJ ska den nya arenan offentliggöras och i slutet av juni ska Tillväxtverket redovisa projektet till regeringen.
– Vi känner stark uppslutning och
engagemang för detta, både från regeringen och inblandade aktörer. Och även
om det är på ett tidigt stadium så har vi

nu börjat bygga upp en arbetsstruktur
för hur medlemmarna i styrgruppen
ska bedriva arbetet.
Överhuvudtaget tycks det på
många håll råda en optimism och
framtidstro just nu för innovationer
och utveckling inom livsmedeles
området. Kanske var Annika Åhnberg,
moderator vid KSLAs seminariedag,
den som sammanfattade det hela bäst.
– Vi har fullt av unika möjligheter
i Sverige just nu. Och jag har aldrig
varit med om att så många aktörer i
samhället har varit så fokuserade på
utvecklingen av forskning och innovation inom livsmedelsområdet. Men vi
ligger efter på investeringar för detta
jämfört med andra länder och det är
en av det utmaningar vi står inför. //

_ www.ksla.se.

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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TEMA: GRILLAT

grill
glädje
_TEMA: GRILLAT

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

Dubbelt så många vill grilla mindre kött än för fyra
år sen, men fler vill att det kött man grillar ska vara
svenskt. Kött & Chark bjuder på grilltema med årets
grillrapport, finslipning inför inkvalning till Grill-SM
och EM, butikskoll, trender, produktnyheter mm.
TEXT BO LINDMARK FOTO SHUTTERSTOCK

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

18

ÅRETS GRILLRAPPORT från Ica undersöker bland annat svenskarnas kärlek
till grillen utifrån ett holistiskt pers
pektiv. Hur påverkar grillen, maten
och omgivningen i kombination vårt
välmående?
– Nästan hälften av svenskarna
uppger att de blir gladare av att grilla
än av annan matlagning. Sju av tio att
sällskapet är en av de viktigaste faktorerna för att de ska må bra vid grillen.
Harmoni, avkoppling och glädje är de
känslor som många förknippar med

VINJETT

FAKTA SVENSKARNAS GRILLVANOR
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Glädje

_ 47 procent av svenskarna anser att de
blir gladare av att grilla än av annan
matlagning. Särskilt männen blir glada
av att grilla, 53 procent mot
42 procent av kvinnorna.
_ Avkoppling, glädje och harmoni är de
känslor som svenskarna starkast för
knippar med att grilla.
_ Svenskarna mår som bäst när de grillar:
På helgen 31 procent.
Under semestern 27 procent.
Så ofta de kan 20 procent.

52 procent av kvinnorna
anger att svenskt ursprung
är den viktigaste faktorn,
för män är det 38 procent.

att grilla, berättar Lieselott Liljevik,
omvärldsanalytiker hos Ica.
58 procent tycker att maten blir
godare av att grillas jämfört med annan tillagning. Att grillning aktiverar
flera av våra sinnen kan vara hemligheten bakom svenskarnas kärlek till
grillad mat. När man grillar uppstår
Maillardeffekten som ger en unik
sensorisk profil bestående av doft,
smak, textur, arom och utseende.
Denna kombination blir oemotståndlig för våra hjärnor. Ytterligare en för-

Gemenskap
_ 69 procent tycker att sällskapet är en
av de viktigaste faktorerna för att de
ska må bra vid grillen, jämfört med 51
procent som tycker att maten är den
viktigaste faktorn.
_ 42 procent av svenskarna grillar aldrig
ensamma, särskilt inte kvinnor, 51
procent jämfört med 34 procent av
männen.
_ 62 procent mår som bäst av att grilla
tillsammans med familj och vänner.
_ Mat och relationer är svenskarnas van
ligaste samtalsämnen vid grillen.
_ De ämnen svenskarna tycker att vi
borde prata mer om vid grillen är
värderingar, känslor och miljön.

klaring till att grillen associeras med
välmående kan vara den gemenskap
den bjuder in till.
Den gröna trenden är fortfarande
stark och andelen som vill grilla en
mindre mängd kött har fördubblats sedan 2014. De som väljer att grilla grönsaker som huvudrätt har ökat från 37
procent 2015 till 50 procent 2018.
– Grillandet gör det lättare att
kunna tillgodose olika människors
preferenser när det gäller mat. Hamburgarna kan ligga sida vid sida med

Smak

_ 58 procent tycker att mat blir godare
av att grillas än av annan tillagning.

_ 54 procent vill grilla mer grönsaker.

Kvinnor uppger i högre utsträckning
att de vill göra det, 63 procent jämfört
med 35 procent för männen.
_ Majs, lök, svamp, paprika och tomat är
de vanligaste grönsakerna på grillen.
_ De som väljer att grilla grönsaker som
huvudrätt har ökat från 37 procent
2015 till 50 procent 2018.
_ 2014 instämde endast 14 procent med
påståendet ”I år vill jag grilla mindre
mängd kött”. 2018 har den siffran
nästan dubblats till 27 procent.
_ 45 procent av svenskarna svarar att
svenskt ursprung är den viktigaste
faktorn när de väljer kött till grillen. För
kvinnor är det extra viktigt, där anger
52 procent svenskt ursprung som den
viktigaste faktorn och män 38 procent.
För männen är kvaliteten på köttet en
viktigare faktor än för kvinnorna,
37 procent jämfört med 22 procent.
EN SAMMANFATTNING AV ICAS GRILLRAPPORT 2018

+

vegoburgarna och ofta kan tillbehören
se ut som en mindre buffé där det ges
valfrihet att plocka efter önskemål.
Grönsakstrend försöker vi möta med
nyheter som Portabellosvamp eller
rotfruktsbiffar, säger Paula Frösell,
brand manager för mat, måltider och
hälsa hos ICA.
Undersökningen genomfördes tillsammans med Kantar Sifo mellan den
16 februari och 2 mars 2018 med 1 000
respondenter från hela Sverige som
uppgav att de grillar under året. //
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GRILLAT: TÄVLING
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
_TEMA: GRILLAT

det våras för
sm & EM
_IMNÄS En

ljuvligt doftande grillrök sprider sig från
altanen hemma hos Christer Karlsson och hans
hustru Li Berglund i byn Imnäs vid Fjällsjöälven i det
inre av Ångermanland. Det är allvar nu. Grillat i
Imnäs finslipar de sista detaljerna inför kvaltävlingen
till Grill-SM och EM.

TEXT OCH FOTO BJÖRN LUNDBECK

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

CHRISTER KARLSSON har under hela

sitt vuxna liv varit mycket intresserad
av mat och matlagning och då särskilt grillning. Men det var kring 2010
han ”spårade ur rejält”, som han själv
uttrycker det.
– Jag började grilla mer och mer,
även på vintrarna, och altanen fylldes
av allt fler grillar. Så jag har tvingats
bygga ut altanen i etapper undan för
undan.
Åren 2013 och 2014 var Christer
Karlsson med i uttagningarna till
TV-programmet Grillmästarna. Idag är
det en grov underdrift att kalla Christer Karlsson för grillnörd. Grillbesatt
passar betydligt bättre. 2016 hade han
till exempel målsättningen att grilla
350 av årets dagar. Det grämer honom
fortfarande att det bara blev 346.
För fem år sedan startade paret
Facebooksidan ”Grillat i Imnäs”. Nästan
omedelbart kunde man konstatera att
intresset för grillningens glädjeämnen,
problem och frågeställningar uppenbarligen var gränslöst.
CHRISTER OCH LI anade att detta gick
att utveckla. Ett första stort steg togs vid
den årligen återkommande lastbilsträffen i Ramsele år 2016. De såg till att på
plats förse alla deltagande lastbilschaufförer med egenhändigt producerade
hamburgare gjorda på lokala råvaror.
Succén var total. Samtidigt började Li
Berglund att sälja kryddor på internet.
Därefter har allting rullat på och
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verksamheten har växt successivt i
form av en omfattande eventverksamhet. Under 2017 hade man till exempel
25 olika tillställningar i form av bröllop,
födelsedagskalas och andra festligheter.
Det blir ungefär ett event varannan helg
på årsbasis.
– Men det allra mesta är ju under
sommarmånaderna så då blir det
väldigt intensivt. Vi hinner inte göra
så mycket annat då, förklarar Christer
Karlsson.
Vid dessa events står Grillat i Imnäs
för allt som festdeltagarna ska äta och
dricka, inräknat eget brödbak och gröna
tillbehör.
YTTERLIGARE ETT utvecklingssteg är
på gång inom kort då ett beredningskök
kommer att stå klart framåt vårkanten.
Därmed kommer förberedelserna inför
evenemangen att underlättas avsevärt
och man kan ta på sig ännu större
tillställningar.
Målsättningen är att grillverksamheten så småningom ska sysselsätta en
person på heltid under sommarperioden vilket betyder ungefär en halvtid på
årsbasis.
– Vi har inga planer på att öppna
restaurang, men däremot kommer vi att
köra vissa förbokade events här hemma.
Christer Karlssons huvudsyssla är
annars hans elfirma, Imnäs Elektriska, där han har tre anställda. Hur han
hinner med allt inom dygnets vakna
timmar vet väl bara han själv.
+

Grillgänget i Imnäs unnar sig
en skön stund i vårvintersolen
under en paus i träningen.
Maria Hellstrand, Pelle
Bolund, Li Berglund och
Christer Karlsson.

Rökt och bräserad karré i en
blandning av blåbärsvinäger
och honung. Den serveras
tillsammans med en lingonoch hjortronsalsa.

VINJETT

MER OM
IMNÄS VAL AV GRILL
////////////////////////////////////////////////////
Grillat i Imnäs använder sig fortfaran
de av vanliga plåtgrillar. Bland deras
konkurrenter finns dock en stark trend
mot keramiska grillar, och då främst
japanska kamadogrillar. Fast då tappar
man också hantverkskänslan, menar
Christer Karlsson.
– Det är en stark trend just nu att
använda sig av keramiska grillar. Vi är
nog ett av få lag i SM-kvalet som kom
mer att tävla med vanliga plåtgrillar.
Vilka är argumenten för keramiska
grillar?
– De är tätare och hårdare isolerade
så att du kan kontrollera värmen bätt
re vilket underlättar jobbet. Har du lärt
dig kamadon så kan du köra den i 20
timmar utan att fylla på kol. Det är
betydligt mer passning med de plåt
grillar som vi använder, men det blir
också en annan känsla, mera hantverk.
Det handlar om två olika sätt att för
hålla sig till grillning, på den ena sidan
finns tekniknördarna och på den andra
vi som gillar handpåläggning.
Under detta sista träningspass i
Imnäs inför SM-kvalet har man två
plåtgrillar igång. En Weber med 67
centimeters grillyta där kycklingen
grillas med en metod som kallas
indirekt.
I den andra grillen, en Weber Bullet
Smoker med 57 centimeters grillyta,
ligger två skivor av fläskkarré, vardera
cirka fem centimeter tjocka. Här har
Christer lagt en hög med briketter på
botten. Han tänder sedan ett antal
av dem som ligger i mitten. Därefter
tänds de övriga briketterna undan för
undan. Flis av äppelträd matas in
regelbundet under grillningen av
karrén som tar cirka fyra timmar. //
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GRILLTIPS FRÅN NOVIS
TILL PROFFS

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

Taktiksnack vid grillen. Kärnan i Grillat i Imnäs utgörs av Christer
Karlsson med hustrun Li Berglund samt maskinisten och den tekniskt
ansvarige Pelle Bolund.
// Vi


har inga planer på att öppna restaurang, men däremot kommer vi att köra
vissa förbokade events här hemma.

+

– Fast oftast räcker det med att jag
förutom helgen ägnar fredagen åt förberedelserna inför ett event, förklarar han.
Grillning i större skala är dock ett
lagarbete. Christer Karlssons närmaste
kompanjon förutom hustrun Li är Pelle
Bolund, vars roll i grillningen närmast
kan beskrivas som maskinistens eller
som tekniskt ansvarig för utrustningen.
DEN HÄR DAGEN är rätt speciell. Om
bara en vecka deltar Grillat i Imnäs i
den kvaltävling till Grill-SM och EM som
hålls i Stockholm. Därför handlar det nu
om finslipning av detaljer för att få de
fyra tävlingsrätterna att bli så aptitliga
som det bara går. Rätterna är grillkorv,
kyckling och karré, samtliga med valfria
tillbehör. Den fjärde rätten är en valfri
vegetarisk.
Kött & Charks utsände smakade på
samtliga ovanstående delikatesser. Om-
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dömet från gommen säger att Grillat i
Imnäs måste bli synnerligen svårslagna
vid kvalet till Grill-SM och EM 14 april …
GRILLAT I IMNÄS lyckades dock inte

med sin målsättning att ta sig till finalen
i Grill-SM och EM.
Lagkapten Christer Karlsson hur
kändes det under tävlingen?
– Det kändes bra såtillvida att vi
lyckades med våra rätter, men vi mötte
också hårt motstånd. Dessutom märkte
vi att vi hade lagt oss på en något för
hög nivå. Vi bakade till exempel tunnbrödet på plats, men det fick vi inga
poäng för då det inte ansågs bidra till
grillkänslan. De övriga lagen hade
färdiga tillbehör med sig och kunde
lägga allt krut på själva grillningen.
Så vilka lärdomar drar ni av kvalet?
– Nästa gång kommer vi också att se
till att ha färdiga tillbehör med oss. //

Vilka standardfel gör amatörgrillaren?
Vi ställde den frågan till Christer
Karlsson:
– Det vanligaste felet är nog att man har
för mycket kol och så tänder man med
tändvätska. Oftast räcker det med att
lägga kol på halva botten av grillen. Om
det blir för varmt så kan du bara flytta
över köttet till den halva där det inte är
någon glöd.
– Och köp gärna ett bättre kol som
brinner lite längre. Om det är en klotgrill
så är det briketter som gäller. Har du
däremot en öppen grill utan lock så är
det bättre med vanligt kol.
Duger grillkolspåsarna som man
köper i vanliga butiker?
– Oftast, men man får känna lite på
säcken så att det inte bara är smulor.
Jag köper för det mesta kol gjort av ek.
Det är mycket hårdare och har större
bitar.
– Och så ska man inte öppna locket
för ofta. Då mister du nämligen en
massa fukt och värme. Istället ska man
se till att ha en digital termometer med
en kabel så att du har koll på temperatu
ren mitt i köttbiten. Då behöver du inte
öppna på locket förrän termometern
visar att rätt temperatur är uppnådd.
Det avslutande rådet från Christer
Karlsson blir att undvika marinad med
olja i.
– För det första tränger kryddorna
inte in i köttet på grund av oljan, utan
lägger sig utanpå. Och när man sedan
lägger köttbiten på grillen så börjar
det brinna. Då blir det en besk yta och
inte rätt marinadeffekt. Bättre är då att
använda vatten- eller alkoholbaserade
marinader. Eller som jag oftast använ
der, bara torrmarinering.

TÄVLING

GRILLAT: TÄVLING

MER OM IMNÄS
SM & EM-GRILLRÄTTER

////////////////////////////////////////////////////
Så här såg de rätter ut som Grillat i
Imnäs tränade på vid Kött & Charks
besök, och som man tävlade med:

_ Karrén är rökt och bräserad i en
blandning av blåbärsvinäger och
honung. Serveras tillsammans med en
lingon- och hjortronsalsa.
_ Korven, en grov filékorv, serveras
med en räksallad gjord på rökta räkor,
majonnäs, gräddfil och dill. Alltihop vilar
på en skiva hembakat tunnbröd.
_ Kycklingen serveras i form av en
citron- och basilikaspäckad spatchcock
chicken tillsammans med en grillad
ratatouille.
_ Den vegetariska rätten blir en grillad
panpizza med ädelost och päron.

23

VINJETT

MER OM PER EHRLUND

////////////////////////////////////////////////////
Namn: Per Ehrlund.
Ålder: 49 år.
Bor: I Katrineholm.
Yrke/titel: Grillentreprenör.
Pers grilltips: Personligen tycker jag att
det viktigaste är att se till att välja en
grill med lock, eftersom locket är den
viktigaste smakbäraren. När du grillar
droppar det alltid ner safter och fett
i grillen på värmekällan. Är det sedan
kol, briketter, gas eller el spelar inte så
stor roll. Safterna och fetterna bränns
och förångas, de går upp i locket för att
sedan falla ner på råvaran igen och ge
mer grillsmak.
FLER GRILLTIPS FINNS I PERS BOK GRILLA PÅ RIKTIGT.
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GRILLAT: TÄVLING
_TEMA: GRILLAT
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

per utbildar
grillsverige

Per Ehrlund är mannen som sadlade om från
byggmästare till att jobba med grillning på heltid.
Nyligen kvalificerade sig hans lag Barbie Q till finalen
av SM och EM i grillning i skånska Brösarp i juni.
TEXT OCH FOTO BO LINDMARK

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

// Vid

tävlingsdagarna måste allting vara
på plats, då ändrar vi inte på något.

Du och ditt lag har kvalificerat er till SM
och EM i grillning i skånska Brösarl i
juni, hur gick kvaltävlingen till?
– Uppdraget de sju lag som var med
var att grilla en vårkyckling, en karré,
en vegetarisk rätt samt en rätt gjord
på charkföretaget Slaktarkorvs egen
korv. Vi vann i alla kategorier utom den
vegetariska.
Ser du några trender inom grillningen
just nu?
– BBQ-kulturen i Sverige blir bara
större och större. Det har varit en rak,
stegrande kurva uppåt i flera år. Det
finns även en vegetarisk trend. Tidigare
har alltid köttet varit det primära, nu
blir det allt vanligare att grilla vegetariskt och ha köttet som ett tillbehör,
men av mycket bättre kvalitet. Det blir
viktigare att få till en rätt där hela tallriken talar. Grillvärlden har mer och mer
också börjat bli lite av materialsport.
Grillarna blir finare, det kommer mer
tillbehör och idag behöver du egentligen
aldrig vara i köket utan du kan göra
allting vid grillen, den har blivit som ett
mobilt kök.
Vilken typ av grillare är du själv?
– Jag är kolgrillare i grunden även
om jag också gillar gasolen. Jag brukar
säga att jag kör gasolen måndag till
torsdag och sedan kol fredag och
söndag. En gasolgrill är som att ha en
motorbåt, det är bara att hoppa i och

köra. Kol kräver mera planering och tid,
men är samtidigt mera njutbart. Men
egentligen gör el, kol eller gasolgrillar
ingen skillnad i själva smaken.
Vad tror du om SM och EM i sommar?
– Jag hoppas självklart på en bra
placering. Vi tillhör väl veteranerna
inom den svenska grilleliten vid det här
laget, men det kommer hela tiden nya
lag som är duktiga och har egna idéer.
Vi i Norden ligger väldigt långt framme
i utvecklingen och att ta fram nya saker.
De flesta andra länder är ganska traditionella i sitt sätt att grilla och tänka.
Hur förbereder ni er?
– Vi kommer att träna en hel del, alla
i laget måste veta vad dom ska göra, vilka smaker vi ska ha etc. Vi kan inte bara
komma dit och blanda ihop något vi inte
har provat i förväg. Vid tävlingsdagarna
måste allting vara på plats, då ändrar vi
inte på något.
Du jobbar idag med grillning på heltid,
hur länge har du gjort det?
– Jag hade tidigare en egen byggfirma i 28 år, men 2013 var jag med i
Grillmästarna i TV4 och det var då det
tog fart. Efter det blev jag headhuntad
av ett stort grillföretag som jag idag
frilansar för på cirka 80 procent. Men
jag håller också grillskolor och utbildar
folk i butik och privatpersoner i grillning. Hittills har jag utbildat cirka 8 500
personer. //

FAKTA GRILL SM & EM

////////////////////////////////////////////////////
Finalen i SM och EM arrangeras i sam
band med Skånes Matfestival 8–10 juni
i Brösarp. Nio lag från Sverige deltar vid
SM och EM. Det lag med bästa resul
tatet av dessa blir svenska mästare,
men alla nio lag deltar samtidigt även i
EM-tävlingen. 50 lag från hela Europa
deltar. Cirka 40 domare finns på plats.
Kategorierna man tävlar i är fisk, tunna
revben, kyckling, grisbog, vegetariskt
och bringa/högrev.
Ett lag består av en lagkapten och max
sex lagmedlemmar. Man jobbar i skift
från fredag kväll till söndag kväll med
fem inlämningar på lördagen och fem
på söndagen.
Två deltävlingar av tre till SM/EM hade
genomförts innan pressläggningen av
denna tidning. Resultaten nedan.

_ Kvalificerade lag från Stockholm
Lag Barbie Q: 137,5 poäng
Kings of BBQ: 128, 75
Broken Ribs: 123
_ Kvalificerade lag från Malmö
LA BBQ: 137,15 poäng
Mugwort´s BBQ Schack feat Pigwings
BBQ & Pigmaster BBQ: 130,8
Team Ästad Vingård: 128,45
Nio lag går direkt till SM/EM-finalerna.
Utöver dessa lag går även det lag av de
övriga som fått mest poäng efter de tre
avslutade deltävlingarna vidare.
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allt du behöver
veta om grillat
Per Ehrlund har tagit reda på det viktigaste man
behöver känna till för att ta kontroll över en grill. Han
håller grillkurser runt om i Sverige och i boken "Grilla
på riktigt" ger han steg för steg sina bästa råd för att
lyckas – på riktigt. Aktuell med Grill-SM och EM i juni.

För dem som inte
gillar lamm i vanliga fall är de här
lammracksen ett
säkert kort. Lammrack är helt enkelt
en delad lammsadel som ryggbenet
är bortskuret på.

FOTO: ULF HUETT FÖRLAG: SEMIC

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bbq-lammracks
4 portioner
Grillmetod: Indirekt, direkt
Temperatur i grillen: 150-170°C
Rökved: Gärna, fruktträd
fungerar bra, t ex äpple
DU BEHÖVER
2 hela lammracks
1 dl paprikapulver
4 vitlöksklyftor
1 kruka färsk timjan,
plockad
1 msk torkad rosmarin
1–2 tsk chilipulver
1 msk salt
bindgarn
1–2 nävar blötlagd flis
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Förberedelser _ Putsa lammet från hin
nor, ta inte bort så mycket fett. _ Mixa alla
kryddor i en mixer. Gnid in kryddorna runt
om lammracksen. _ Rulla ihop biten med
böjningen av revbenen utåt och bind ihop
med bindgarn.
Vid grillen _ Tänd briketterna i ett tändrör,
fyll röret till ca 2/3. När briketterna är fär
diga fördelar du dem på två sidor i grillen.
På med locket. _ Stäm av värmen i grillen.
_ Placera de ihopbundna racksen i mitten
av grillen, med glödbädd på båda sidor
na. Lägg 1–2 nävar rökflis på glödbädden.
På med locket. _ Innertemperaturen på
lammracksen ska vara runt 52–55°C, det
tar 20–25 minuter. Lyft ur racksen ur grillen
och låt köttet vila i ca 10 minuter. _ Klipp
upp snöret, skär upp lammet och servera
förslagsvis med en rucolasallad, tzatziki
och finhackad chili.

GRILLAT: RECEPT

Baby back ribs
kamben
4 portioner
Grillmetod: Indirekt,
Temperatur i grillen: 100-110 °C
Rökved: Gärna hickorychunks

DU BEHÖVER
4 hela racks, alltså revben
4–6 hickorychunks
ugnsfolie
4 dl äppeljuice
KRYDDBLANDNING
4 msk flingsalt
4 msk nymalen svartpeppar
3 msk farinsocker
1 msk paprikapulver
1 msk chilipulver
1 msk malen spiskummin
1 msk malen koriander
1 msk cayennepeppar
½ msk malen ingefära
ENKEL GLAZE
2 ½ dl ketchup
3 msk äppelcidervinäger
2 msk bourbon
4 msk farinsocker
4 msk nypressad apelsinjuice
2 msk senap
flingsalt
nymalen svartpeppar

Förberedelser _ Dra bort hinnan som
sitter mot bensidan på ribsen, brukar
funka bra om man har lite hushållspapper
mellan fingrarna när man drar. _ Blanda
alla ingredienser till kryddblandningen
väl. _ Blanda alla ingredienser till glazen i
en kastrull. Låt sjuda på låg värme i ca 10
minuter. _ Badda försiktigt in rubben på
revbenen. Vill du ha en djupare kryddsmak
låter du revbenen ligga i kylen över natten.
Annars låter du dem ligga i rumstempera
tur tills det är dags för grillen.
Vid grillen: _ Lägg ca 20 otända briketter
av bra kvalitet på ena sidan i grillen, gärna
lite utspritt. Tänd upp ytterligare 15–20
briketter i ett tändrör. När briketterna är
färdiga häller du ut dem i en hög i änden
på de otända briketterna. På med locket. _
Stäm av värmen, lägg 2–3 chunks direkt på
glöden och 2–3 på de otända briketterna.
_ Lägg revbenen på indirekt värme, låt
dem ligga i grillen i 2–3 timmar. Byt gärna
plats på dem efter halva tiden så att de
som legat ytterst hamnar innerst, närmast
värmekällan. Passa samtidigt på att fylla
på briketter och chunks om det skulle
behövas. På med locket. _ Om du håller
den låga temperaturen i grillen hela tiden,

kan du efter 2–3 timmar nypa köttet mellan
benen, så att säga. Är de mjuka men har
en stuns i sig så är det dags att slå in dem
i folie. Slå in var och en i ett foliepaket och
häll samtidigt i ca 1 dl äppeljuice i varje
paket, förslut ordentligt. Lägg tillbaka rev
benen i grillen. Se också till att fylla på med
briketter. Att fylla på med rökved nu är lite
onödigt då de ligger i folie. På med locket.
_ Låt de inslagna revbenen ligga i grillen i
ca 1 timme. Därefterplockar du revbenen ur
grillen och öppnar foliepaketet försiktigt.
Var rädd om vätskan, den är guld värd och
används vid servering. Se till att fylla på
med briketter om det behövs. _ Stäm av
värmen i grillen, lägg tillbaka revbenen,
som du plockat ur folien, på indirekt värme
igen. Pensla glazen på revbenen. Upprepa
var 20:e minut. Låt revbenen ligga där tills
du känner att köttet lätt lossar från benen.
Köttet ska fortfarande vara ”stadigt” och
inte falla isär. Det kan ta allt från 30 minu
ter till några timmar. _ När det är dags för
servering skär du revbenen mellan benen,
och lägger upp på ett fat med kanter. Blan
da ihop äppeljuicen från foliepaketen med
resten av glazen och häll det på dina
revbensspjäll. Det ska vara kladdigt!
Servera.
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GRILLAT: I BUTIKEN

// Vi

pratar mycket
kryddningar med kunderna.
Caroline Larsson, matkommunikatör

_TEMA: GRILLAT

trendjakt i
knalleland
_BORÅS Grillsäsongen

är äntligen här och ute i landets
butiker laddar man som bäst för att möta sina
kunders krav och önskemål. Kött & Chark har besökt
en av dem, Ica City Knalleland.

TEXT OCH FOTO BO LINDMARK

+

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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GRILLAT: I BUTIKEN

E

N AV DE STÖRSTA butiker-

na i västra Sverige är Ica
City Knalleland i Borås med
en omsättning på cirka 450
miljoner kronor. Butiken
startades redan 1930 och hette på den
tiden Ahlins matmarknad. Något som
butiken gjort sig känd för är att hålla
låga priser, kombinerat med ett brett
sortiment och en stark färskvaruin-

// det

riktning. 2009 utsågs den till landets
mest prisvärda butik av Pensionärerna
Riksorganisation (PRO) och den har
även fått andra utmärkelser som Årets
Butik och Årets Butikskedja.
Kött och chark har ett generöst
utrymme i butiken och här finns flera
olika inslag som manuella diskar, ett
eget kök, en stor deliavdelning och
även ett eget charkuteri där butikens

finns större intresse för nya, udda
detaljer, exempelvis pluma, flankstek,
njurtapp, flap steak och lammrostbiff.

Butikens charkuterist,
Jonas Ivarsson, står
själv och tar fram cirka
250–300 kilo korvar varje
vecka. Korvarna placeras
sedan i en särskild kyldisk
utanför charkuteriet.

charkuterist Jonas Ivarsson står och
tar fram de omkring 250–300 kilo
korvar varje vecka som placeras i en
särskild kyldisk utanför charkuteriet.
NU NÄR GRILLSÄSONGEN står för dör-

ren väntar några intensiva månader
för Caroline Larsson, ställföreträdande
köttchef och matkommunikatör på Ica
City Knalleland.
– Grillsäsongen betyder oerhört
mycket för oss. På sommaren är det
ganska många som lämnar Borås, men
vi brukar å andra sidan få hit en hel del
turister så det blir lite andra kunder än
annars under året, säger hon.
Ica City Knalleland har ett brett köttoch charksortiment och man har nära
samarbeten med flera mindre, lokala
leverantörer av nöt och lamm.
– På nötsidan tar vi in majoriteten
från Närke Kött som är en bra leverantör som håller hög kvalitet. Det mesta
som kommer in till oss är bitpackat.
Längre tillbaka styckade vi allt själva,
men det lades ner i början av 2000-talet eftersom det inte längre var lönsamt, berättar Caroline Larsson.
AV DET FÄRSKA köttet så år merparten svenskt, men man tar även in en
del importerat nötkött som Hereford
Angus från Kanada och Black Angus
från USA.
– Vi vill att kunden ska kunna köpa
allt här och en del efterfrågar även
importerat kött. Vi ser gärna att det
svenska växer, men importköttet håller
ofta hög kvalitet också.
I rollen som matkommunikatör arbetar Caroline Larsson mycket med att
ge inspiration till kunder och coacha
sin personal.
– Jag gillar verkligen att vara ute
och prata med kunderna och om man
som jag jobbat här i 18 år lär man känna
många på ett personligt plan. När det
gäller kött känns det viktigt att kunna berätta för kunderna hur man gör
och går tillväga med det. Kraven och
kunskaperna hos konsumenterna har
ökat enormt, många vet vad dom vill och
har blivit mer medvetna, säger Caroline
som själv gått flera utbildningar och
kurser inom kött och chark genom åren.
VILKA TRENDER ser hon då inför årets
grillsäsong?
– En sak vi märker tydligt är en
minskning av det färdigmarinerade
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FAKTA ICA CITY
KNALLELAND, BORÅS
////////////////////////////////////////////////////

_ Butiken drivs av köpmännen Håkan
Ahlin och Thomas Englund. Butiken
ligger på handelsområdet Knalleland
i Borås och har en säljyta på 4 900
kvadratmeter. I Citykoncernen ingår
ytterligare tre butiker i Borås med
närhet, i Fristad, i Brämhult, och i
Borås centrum (nr 3 i Södra Älvsborg,
i PROs prisundersökning).
_ Butiken totala omsättning 2016 var ca
430 miljoner.
_ Köttavdelningens omsättning är 7,3
procent och packad chark 5,7 procent
av butikens totala omsättning.
_ Antalet anställda som jobbar med
kött och chark är ca 12 personer.
_ Antalet kunder till butiken ligger varje
vecka på ca 33 000.

Intresset för den manuella disken är stort vid Ica City Knalleland. Butiken
har också gjort sig känd för att ha ett prisvärt och brett sortiment.

sortimentet. Alltfler konsumenter vill
krydda själva och göra egna kryddningar, alternativt att vi gör det åt dom.
Vi pratar mycket kryddningar med
kunderna.
Hon har också märkt ett större intresse för nya, udda detaljer och hon ger
pluma, flankstek, njurtapp, flap steak
och lammrostbiff som exempel.
– Det är sådant som vi måste ha i

vardagssortimentet idag, även de färska
korvar säljer vi mycket mer av idag.
ICA-BUTIKEN I BORÅS har stor frihet
och kan i stort sett köpa in vad man vill.
– Det gör det enkelt för oss att ta in
och testa nya saker och produkter. Vi har
även en del externa leverantörer som
inte är kopplade till Ica.
Den klimatdebatt och diskussion om

att minska på konsumtionen av kött och
chark som är förhärskande är inget
Caroline Larsson märker av i sina
kunders beteenden.
– Vi märker inget av det alls egentligen, möjligen ser vi en ökning av
kyckling men det är ju också kött. Alltfler grillar också grönsaker, men då gör
man det oftast tillsammans med kött,
säger hon. //
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modigare
konsumenter
under säsong
_TEMA: GRILLAT

Inom HKScan håller man som bäst på att rulla ut
de produkter och nyheter man satsar på inför årets
grillsäsong. "Konsumenterna är mera mottagliga
för att testa nytt under grillsäsongen än resten av
året", säger Johan Persson, marknadsdirektör vid
HKScan. TEXT BO LINDMARK FOTO SHUTTERSTOCK

PRECIS SOM FÖR de flesta aktörer i
branschen så är grillsäsongen tillsammans med julen de två viktigaste
tiderna på året även för marknadsledaren HKScan. Planeringen inför den
sätter igång tidigt och förberedelserna
är många för en lyckad säsong.
– Fönstret för dagligvaruhandeln
brukar rullas ut under vecka 15, men redan framåt maj börjar vi snegla på nästa
års säsong och i december brukar vi
hålla olika grillevents inför den, berättar
Johan Persson, marknadsdirektör på
HKScan.
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Inför årets grillsäsong tror han att
försäljningen av svenskt kött stora volymprodukter som flintastek, grillskivor,
grillspjut och spett kommer fortsätta den
utveckling de haft under de senaste åren.
– Men även lösningar som förenklar för konsumenterna och som man
kan lägga direkt på grillen, till exempel
färdigmarinerat i olika format, har blivit
stort och det kommer säkert att fortsätta,
säger han.
Samtidigt lanserar HKScan i år sju
nya grillprodukter av nöt, gris och lamm
inför den här säsongen. En av dessa är

en tjockare variant av bacon särskilt anpassad för grillen, en annan en lammentrecote smaksatt med ramslök och citron,
tillika en av Johan Perssons personliga
favoriter för året.
– Det är en spännande produkt och
lamm ger en ökad variation på grillen.
Vi märker överlag ett ökat intresse för
svenska lamm och jag tror det finns en
stor potential för branschen att utveckla
det ännu mer framöver.
Även korvsortimentet har setts över
och ny för i år är produkten green chorizo,
smaksatt med grön jalapeño.

// Det

är

ingen tvekan om att vädret
spelar roll och särskilt viktig är
försommaren.
Johan Persson, HKScan

– Green chorizo ingår egentligen i en
serie av olika smaksatta korvar. Vi hade
från början med den i en grillbricka vi
tog fram i fjol, men sedan dess har vi
fått önskemål om att bryta ut den till
separat produkt, säger Johan Persson.
EN ANNAN NY KORV är en delivariant
på den traditionella grillkorven med
högre kötthalt.
– Intresset för bättre korvar bara
ökar och det tycker vi är väldigt roligt.
Vi jobbar också mer och mer med färska
råkorvar idag och det är ett segment

som förflyttar hela kvalitetsuppfattningen om korv som kategori uppåt. I år
kommer vi att uppdatera utseendet på
förpackningarna för dessa produkter för
att ytterligare stärka kvalitetskänslan.
Johan Persson menar att öppenheten
och lusten att testa nytt hos konsumenterna är högre under grillsäsongen.
– Vi har historiskt alltid lanserat flera
olika smaksättningar och nya produkter
inför den. Många ser det som en tid för
att prova och experimentera och då
blir det extra viktigt för oss att kunna
erbjuda nyheter.

Johan Persson har många års erfarenhet av branschen och han tycker att
det skett förändringar i konsumtionsmönstren kring grillandet de senaste
åren.
– Något som är tydligt är fenomenet
att grilla bredare. Alltfler använder grilltillfället till att kombinera olika typer av
produkter på grillen samtidigt. Griskött,
korvar, detaljer av nöt, grönsaker, idag
hamnar allting på grillen samtidigt.
Även enkelheten i olika lösningar växer.
Produkterna ska vara snabba och
smidigt för konsumenterna att använda. Vi ser också att svenskt kött blir
viktigare och viktigare när man väljer
kött till grillsäsongen, det är den enskilt
överlägset viktigaste parametern. Det
är här vi lägger vikten när vi tittar på
utvecklingen av varumärket Scan och
grillsäsongens sortiment.
Nya produkter och smarta koncept
i all ära, att vädrets makter har stor
betydelse för hur en grillsäsong ska
utvecklas går aldrig att bortse ifrån.
– Det är ingen tvekan om att vädret
spelar roll och särskilt viktig är försommaren. Vi ser en tendens att om grillsäsongen startar sent så påverkar det
resten av säsongen. Man sätter igång
ett grillbeteende som ofta fortsätter hela
sommaren och en dålig försommar är
normalt väldigt svår att ta igen. //

33

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
_TEMA: GRILLAT

heta nyheter
Grillsäsongen är en tid när många producenter
lanserar sina senaste koncept och produkter.
Och det är ingen slump för det finns ingen tid
på året när konsumenterna är så mottagliga
för nya impulser som under sommaren.
Kött & Chark har botaniserat
bland årets nyheter.
TEXT BO LINDMARK

Atria smakrika
smala grillkorv

_ Atria Sweden lanserar en
smal grillkorv med skinn och
Barnens grillkorv gjord på
kyckling.
– Den smala grillkorven är
som en fusion av våra storsäljare; smaken från den tjocka
grillkorven och formen från
den elegantare wienerkorven.
Servera den gärna i bröd med
en krämig surkålsslaw, säger
Mathias Grennard, Brand
Manager Atria Sverige.
Den smala grillkorven är
tillverkad av svensk köttråvara
med naturskinn och rökt på
traditionellt vis med rökspån,
kötthalten är 60 procent.
Barnens grillkorv är populär
hos de barn som föredrar korv
utan skinn. Nu lanseras en
variant på kyckling och med en
kycklingmängd på 65 procent.
– Den är lika god grillad som
stekt och jag vill tipsa om att
servera en eller två korvar i
ett tunnbröd med snabbmarinerad gurka och en härligt,
len avokadocrème. Om det
faller matgästerna i smaken
är det även gott med några
gröna salladsblad, säger Fredagskocken Mattias Larsson,
receptkreatör och kock.
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Grillnyheter HKScan

_ Scan Lammentrecote – smaksatt med ramslök & citron,
stor karaktär där citronen balanserar perfekt.

_ Scan Green Chorizo – korv smaksatt med grön jalapeno.
_ Scan Grillbacon – smaksatt med sweet chili & ingefära,
perfekt som komplement och smaksättare på grillmåltiden.

_ Årets Flintastek – smaksatt med Ramslök, havsalt &
vitlök, somrig smaksättning på klassisk grillprodukt.

PRODUKTNYTT

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

KLS Ugglarps
nya smaker
Caj P. lanserar
Baconnaise

_ Caj P. presenterar flera nya
såser och dressingar för den
perfekta BBQ-kvällen. Inspirationen kommer i år främst från
Texas och Sydamerika.
– Baconnaise: en sås av
majonnäs-typ smaksatt med
tomat och med en rökighet
och sälta man sällan hittar i
bacon. Passar som hamburgerdressing, dipsås, bordsås eller
salladsdressing.
– Klassisk hamburgerdressing: utmärkt på burgarna.
Aioli: ett nytt och förbättrat
recept som ger en tydligare
och modernare smak än den
klassiska aiolin.
– American Burger Kryddmix
Bacon: en helt ny kryddmix
med baconsmak.
Ekologisk Texas Rub Salt´n
Pepper: en rub där basen i
smaksättningen är just salt och
peppar. Grundsmakerna har
även kompetterats med andra
kryddor. Passar i första hand till
nötkött men även vilt och fågel.
Ekologisk BBQ Chimichurri:
En smaksättare med ursprung
i Sydamerika. Fin balans av
syra, hetta och fruktighet. Kan
användas till såväl marinering
som glasering mot slutet av
grillningen. Har smak av persilja, lime och chili och passar det
mesta på grillen.

_ KLS Ugglarps lanserar under
sitt varumärke Dalsjöfors Kött
två nya smaker:
Cajun Creole, med kryddorna
är chili, basilika, timjan, lagerblad och tomat. Cajun Creole
finns på ett sparerib och en
flintastek.
Kansas City, en chiliblandning
med en touch av vitlök och rökig
sötma. Den innehåller flera olika
chilivarianter, som Cayenne,
Guajillo och Jalapeno. Kryddan
finns på en grillytterfilé på ca
500 gram.
KLS kommer även med en
grillplanka på karré. Grillplankan
har skurits i lagom tjocka bitar
och är mycket enkel att lyckas
med på grillen. Karrén är kryddad med Dalsjöfors klassiska
grillkrydda med smak av paprika, peppar och vitlök.
På nötsidan presenteras några detaljer för grillen, bland annat Flat Iron Steak och Picanha.

Johnny´s osötade
_ Lagom till årets grillpremiär

lanserar senapsföretag Johnny’s
ännu en senap till sitt sortiment.
Årets nyhet – Johnny’s Yellow
Mustard är en amerikansk osötad senap med intensivt gul färg
och fn lyster. Senapen doftar
lagerblad, anis och rosépeppar.
Smaken är fyllig, rik och fullföljs
av en frisk och fruktig citruston.
En spännande och lite oväntad
karaktär men alldeles perfekt till
USA-inspirerade grillkvällar och
matiga sandwichar.
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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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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!
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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

Tel: 042-29 58 50

KR

CHARK
SEDAN

A S M UN

A S M U N DTO R P

CHA
SEDAN

A S M UN

1927

Specialiteter:
Argentinsk chorizo
Tyska korvar m m av högsta kvalitet

Annonser
Tel 08-662 75 00

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

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

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

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
SEDAN

1927

Kött ifrån finska
familjegårdar

KR

www.korvpojkarna.se
www.risbergschark.se

SEDAN

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

1927

Köttråvara
till korvindustrin

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

31
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A S M UN

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

www.narkekott.se

Det naturliga valet
vid livsmedels- och
mjölkanalyser.
Vaggeryds Chark AB
SPECIALITÉ

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

www.euroﬁns.se

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

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

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

Annonser
Tel 08-662 75 00

Analys

ALcontrol
heter nu

hallväg 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

www.synlab.se

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Slakterier
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KÖTT & CHARK
FRÅN UPPLAND
andersson-tillman.se

online

www.kottchark.se

BRANSCHREGISTER

Kundanpassade
förpackningslösningar

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

Ben
Blod
Fettvaror

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

Tel:+46 (0)60 15 18 90

sedan

1991

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

Annonser
Tel 08-662 75 00

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

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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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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GRILLTIDER I CHARKVÄRLDEN
Grillsäsongen är här! Så vi passade på att fråga fyra personer från branschen om
deras förhållande till grillning.
På Chark-SMs hemsida hittar du som vanligt charkuterier som fått kvalitetsstämplar, varav många passar utmärkt att grilla, exempelvis färskkorvar som i år
har en egen tävlingsklass.

Ulrik Lindelöv, vd Lindelöv AB, ordförande i Svenska
grillfrämjandet SBQA, flerfaldig vinnare i grill-EM, -VM och domare
i Chark-SM.
– Jag var domare första gången 2016. Det är en välorganiserad
tävling och min grupp hade mycket hög charkkunskap.
Vad grillade du senast?
– Tjurtestikel. Vi sa först inte vad det var och alla tyckte det var
jättegott, men när vi berättade var de inte lika positiva. Men det är lite det jag håller på
med i grillfrämjandet, att hitta nya och annorlunda saker att grilla.
Vilka tillbehör brukar du ha?
– Blomkål är min favorit i år. Men grillade grönsaker allmänt är mitt tips.
Vilket är ditt bästa grilltips?
– Tänd inte hela grillen utan en tredjedel. Ett annat tips är EM i grill och BBQ som går
8-9 juni i Brösarp, Skåne. Kom dit!

Susanne Zimmergren, projektkoordinator Chark-SM
Har du haft din grillpremiär än?
– Inte än men det lutar åt till helgen. Jag älskar att grilla, och
det blir ofta med vänner, grannar och familjen.
Vad grillar du helst?
– Jag gillar att grilla många olika saker samtidigt, olika sorters kött,
korv, majs, olika grönsaker, och sen ha en stor härlig sallad till.
Har du något grilltips?
– Vi brukar göra en limesås med lätt creme fraiche, vitlök, limesaft, lite honung, salt
och peppar. Så god och passar till allt.

Peter Mårtensson, vd Profood, som är
utställare, klassponsor och domare för
Chark-SM.
- Chark-SM är stort för oss och har
varit det genom åren.
Brukar du grilla mycket?
– Jag är ingen grillnörd egentligen men jag gillar att laga
mat. Man vet att det blir uppskattat, grill är alltid gott.
Vad grillar du med?
– Jag grillar alltid med grillkol eller briketter i en klotgrill,
det tycker jag blir bäst.
Vad brukar du ha för tillbehör?
– En schysst sallad eller grillade grönsaker, och en hel del
röror och såser. Personligen tycker jag att tillbehören är
roligast, där man kan skapa det lilla extra.

Andreas Fall, försäljningschef
Lindvalls chark, Svenska mästare i
Klassen grillkorv skinnfri 2016.
– Vi är stolta över att inneha
mästartiteln för grillkorv, att få det
branscherkännandet.
Brukar du grilla mycket?
– Ja, det gör jag. I år har jag investerat i ett utekök som jag
ser fram emot att testa.
Vad grillar du helst?
– Jag gillar att grilla både förrätt, middag och efterrätt, då
blir grillen den sociala mittpunkten. Kanske lite halloumi
med chili och olivolja till förrätt, sen olika typer av kött
och korv med sallad och såser. Sist en fruktkompott i ett
foliepaket med glass till.
Vad skulle du vilja lyfta i grillsammanhang?
– Korven! Ha mindre bitar på spett med grönsaker eller
sallad, ha olika sorters korv med bröd och dela dem så
man kan ta och testa flera olika. Och champagne till.

MÄSSAN – DIN CHANS ATT MÖTA BRANSCHEN
Den 8 november är det äntligen dags för charkbranschen att mötas. Sponsorplatserna
är redan fyllda och nu söker vi dig som vill ställa ut.
Chark-SM är ett av livsmedelsbranschens största evenemang med över 500 deltagare,
ett 100-tal charkföretag och drygt 50 av branschens viktigaste leverantörer. Som
utställare får du en unik möjlighet att träffa och skapa relationer med charkbranschens
viktigaste beslutsfattare och nyckelpersoner. Under avslappnade former möter du såväl
nya som befintliga kunder och kontakter.
– Eriksbergshallen ger oss gott om plats
och fina möjligheter till att vara kreativ med
utställningsmontrarna. Dessutom är allt på samma
ställe så besökarna kan smidigt röra sig mellan
konferensen och mässan, säger Carina Gatzinsky,
projektledare för Chark-SM.
Vill du boka utställarplats, har du frågor eller
idéer? Kontakta oss på info@charksm.se
Sista anmälningsdag är 8 juni.

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

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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Johan Jureskog Orvars korvar
öppnar ny
förnyar sig i
hamburgerkedja Lund
_FOLK Kocken och hamburgernörden Johan Jureskog har
öppnat en ny hamburgerkedja
kallad Jureskogs i Stockholm.
Målet är att inom tio år öppna
60 restauranger och redan
första veckan strömmade
gästerna till restaurangen på
Jakobsbergsgatan På de 130
sittplatserna hade man ett snitt
på mellan 600-900 burgare om
dagen. Restaurang nummer
två ska öppna i Stockholm
efter sommaren och en tredje
restaurang planeras senare
under året, troligen i Göteborg.
Johan Jureskog har sedan 2013
varit McDonald’s ansikte utåt
och den nya kedjan har han tillsammans med sin bror Ludvig
och två investerare. På menyn
finns åtta burgare, varav två vegetariska. Köttet levereras från
HKScan och är en exklusivare
variant av kött från mjölkkor.

Stensåkra Chark sticker ut
_FÖRETAG Stensåkra Chark & Deli i småländska Vetlanda har
som ett av tre företag nominerats till utmärkelsen Guldstickan som
årets marknadsförare i Jönköpings län. Priset delas ut av Marknadsföreningen som därigenom vill uppmärksamma och belöna
ett framgångsrikt marknadsföringsarbete. Priset har delats ut
sedan 1992 till det företag, den organisation, förening eller person i
Jönköpings län som under året varit bäst på att marknadsföra sig.
Motiveringen för Stensåkra Chark & Deli lyder: ”Företaget är den
lilla korvtillverkaren som slagit sig in i de stora matbutikerna och
som med sunt korvförnuft och på ett hållbart sätt flyttat fram sina
positioner. Med en stor portion humor, kryddat med nytänkande
för branschen, har de lyckats kommunicera med marknaden på ett
sätt som sticker ut från mängden."

_FÖRETAG Snabbmatstället
Orvars korvar & burgare lämnar
Malmö och flyttar till ett nytt
restaurangkluster i Lund. Där
är sedan tidigare Burger King,
Subway och Pizzabakeren klara
för inflyttning bredvid McDonald´s. Orvars korvar drivs av
makarna Suzanne och Igor
Bistricic.
- Vi är väldigt förväntansfulla
inför öppningen. Nu får vi äntligen chansen att modernisera
vårt koncept – något vi inte haft
möjlighet till förut men länge
velat göra. Orvars har sett
likadant ut i 25 år och det ska
bli roligt att göra något nytt och
fräscht, säger Suzanne Bistricic.
Orvars samarbetar med
lokala charkuterier som tillverkar smakrika korvar med hög
kötthalt, burgarna är gjorda på
högrev och serveras i potato-
buns, med goda tillbehör.
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Kalkonnamn
för miljoner _FÖNSTRET
grillmässa
a Fredrik _NOTERAT Köttraser
grillar _ KALENDER Kungsans
för Ello _ RECEPT Paul Svensson

_ PROFILEN Köttansvarig
_ FÖRETAG Klimatkliv
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_ SLAKT

Eget slakteri vinstmaskin
_ KRÖNIKA Magnus
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Därth
Näthandeln ökar _YRKE
Styckare

INNEHÅLL // PRECIS SOM EN
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ANDERS KARLSSON, PROFESSOR
I KÖTTVETENSKAP
SIDAN 20
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KONKURRERAR
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OLAGLIGA METODER.
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GES UT I SAMARBETE
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_ PROFILEN Köttentreprenören _ NOTERAT Mera
_ FÖRETAG Nyöppnat

med

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

43

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

2018

4–5 maj

8–10 juni

12–14 september

Smak & Dryckesmässan i
Kungsbacka: Mässa som erbjuder lokalproducerad öl, viner,
franska ostar mm.
Plats: Kungsbacka Ishall.

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 Association (SBQA)
Info: sbqa.nu

Livsmedelsdagarna: Konferensdagar som samlar stora delar
av livsmedelsbranschen. Årets
tema: Det skruvade matlandskapet - Hur påverkas vårt arbete
md innovation och hållbarhet?
Plats: Tylösand.

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

25 – 27 maj
Grillstock: Tre dagars grillfestival. Det nya konceptet inom
grill och musik som lägger fokus
på grillupplevelsen som helhet.
Livemusik från scen, grilltävlingar och varumärken som visar
upp sig. Arrangeras tillsammans
med Grillmässan där utställare,
restauratörer och kända grillmästare medverkar.
Plats: Djurgården, Stockholm.
Eventområdet sträcker sig från
Aquaria vattenmuseum via Vasahamnen förbi Vasaskeppet och
hela vägen till Junibacken.
Info: grillstock.se

30 maj
Kött- och Charkföretagens
(KCF) vårkonferens: Årsstämma, program med föreläsningar,
mässa med utställare, middag.
Plats: Slaktkyrkan, Slakthus
området Stockholm.
Info och anmälan: kcf.se

1-8 juli
Almedalsveckan i Visby: Sveriges största politiska mötesplats.
Seminarier, presskonferenser
och tal utgör basen i veckan.
Valår med särskilt fokus på
demokrati och yttrandefrihet.
Almedalsveckan 2017 bjöd på
närmare 4 100 evenemang av
nästan 2 000 arrangörer.

26-28 augusti.
The Bertebos Conference 2018: Konferens om
livsmedelssäkerhet och hållbarhet på både global och lokal
nivå.
Info: ksla.se

1 september
Smaka på Enköping: Ekologiska
och närproducerande leverantörer inom mat och dryck.
Provsmakning och försäljning
av mat och dryck samt tillbehör.
Restauranger varav vissa White
Guide-nominerade deltar.
Plats: Enköping

28-29 september

största förpackningsevent om
framtidens förpackningslösningar, innovationer och smarta
material. Ledande varumärken,
grossister och återförsäljare
samt leverantörer av de senaste
innovationerna inom förpackningsdesign, material, teknik,
utrustning, produktionsmetoder
och logistik.
Plats: Svenska Mässan i
Göteborg.
Info: scanpack.se

Final Årets Kock: Sveriges
bästa kockar gör upp om den
prestigefyllda titeln. Tävlingen
firar 35-årsjubileum och öppnas i
år upp för konsumenter som kan 8 november
Den stora Charkdagen: Sverilåta sig inspirera av de profes
ges bästa charkuterier utses i
sionella matlagarna.
tävlingen Chark-SM som även
Plats: Stockholm.
firar 10-årsjubileum. Heldag med
17–18 oktober
konferensprogram, branschmäsÖppna SM i Mathantverk:
sa, lunchmingel, föreläsningar
Tävling för unika och nya livsoch branschdiskussioner
medelsprodukter där hantverket Plats: Eriksberg i Göteborg.
och lokala råvaror står i fokus.
9 – 11 november
Öppen för mathantverkare från
Sthlm. Food & Wine: Nordens
hela Norden.
största konsumentmässa inom
Plats: Malmö Slagthus.
mat och dryck. Cirka 250 utstäl21-25 oktober
lare, över 35 000 besökare och
SIAL: En av världens största
300 medierepresentanter.
mässor för yrkesverksamma
Plats: Stockholmsmässan.
inom livsmedelsindustrin. Stor
14 – 15 november
mässavdelning med fokus på
Nordic Organic Food Fair: Den
kött och charkuterier.
enda nordiska fackmässan för
Plats: Paris Nord Villepinte.
certifierad ekologisk mat &
23–26 oktober
dryck.
Scanpack: Norra Europas
Plats: Malmömässan.

Tre dagars Grillfestival på
Djurgården i Stockholm,
25-27 maj.
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ONE HEALTH SVENSKT KÖTT: FOLKETS FAVORIT FOLKHÄLSOFR ÅGAN 100 % EKOLOGISKT
SMAKMINNET URSPRUNGSMÄRKT TOMATENS SYRA OCH SÖTMA MINSK AT MATSVINN
VÄRME TILL BY N SVENSK TERROIR POTATISENS KLASSRESA

Den pensionerade

mjölkkon
åker på spa
Norrland
på tallriken
Framtidens
proteiner
Konsten att
upphandla

svenskt

Nytt magasin
satsar svenskt
_FÖRETAG Martin & Servera,

Charlotte Breitholtz,
Stora Enso
Åke Rosén, Gaia Biometricals

Talare på Pack Point Nordic ser
alternativ till plastförpackningar
_FOLK Den största nordiska konferensen där förpackningen står
i centrum, Pack Point Nordic, ägde rum på Cirkus i Stockholm den
18 april. Det blev en intressant och fullspäckad dag där flera av
landets ledande experter inom förpackningar fanns på plats för
att berätta om och diskutera olika infallsvinklar på förpackningar.
Vart är utvecklingen på väg? Hur kan återvinningen förbättras och
vilka alternativ till plast kommer framtiden att kunna erbjuda? Två
av talarna var Charlotte Breitholtz från Stora Enso och Åke Rosén
grundare av bioplastföretaget Gaia Biometricals.
Kött & Chark var på plats och spanade in trender och tendenser.
Mer utförligt om detta i nästa nummer.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LRF och Svenskmärkning AB har
startat en ny tidning, Magasin
Svenskt. Tanken är att lyfta fram
svenska uppfödare, odlare och
bönder och öka kunskapen och
medvetenheten kring svenska
mervärden bland kunderna på
restaurang- och storköksmarknaden. Magasinet ska också
spegla innovativ svensk livsmedelsproduktion från olika delar av
Sverige samt ge inspiration från
namnkunniga kockar som lagar
mat av lokala råvaror.
- Vi samarbetar med regionala
leverantörer för att öka tillgängligheten av svenska produkter
för restauranger och storkök
och erbjuder idag flera hundra
produkter från lokala leverantörer i hela Sverige, säger Niclas
God, inköpsdirektör på Martin &
Servera Restauranghandel.

Kollagentarm är ett exempel på
korvskinn hos K A Lundgren.

Utvecklingspris
till K A Lundgren
_FÖRETAG Företaget K A
Lundgren AB, som säljer korvskinn och andra produkter till
den svenska charkindustrin, har
tilldelats årets utvecklingspris
i Angered Nordost Företagar
förening. K A Lundgren är ett
familjeföretag som grundades 1902 av Karl Adolf Lundgren som vid starten stod
på Kungstorget i Göteborg
och sålde korvskinn. Idag har
företaget elva anställda och
drivs vidare i fjärde generationen, Patrik Lundgren är vd och
Anna Maria CFO. K A själv fick
aldrig uppleva internet, men
112 år efter starten öppnade
hans barnbarnsbarn Lundgrens
Skafferi. En butik på webben
där privatpersoner, butiker eller
restauranger kan handla och få
sin order hemskickad.

45

REDAKTIONELLT

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

krönika

REDAKTIONEN

MATSKRIBENT JENS LINDER

5

Tidskriften
Kött & Chark AB
Chefredaktör och ansvarig
utgivare: Bo Lindmark
Omslagsbild: Grillat i Imnäs,
fotograferat av Björn Lundbeck
Medarbetare i detta nr:
_ Eva Edberg, formgivare
_Björn Lundbeck, text och foto
_Staffan Ringskog, text och foto
_Jens Linder, matskribent

Redaktion
Adress: Kött & Chark AB
Linnégatan 22,
114 47 Stockholm
Webb: kottchark.se
Telefon: 070 - 342 65 34
E-mail: bo.lindmark@
kottchark.se

Årsprenumeration
600:- inkl moms. 10 nr/år.
Adress: fredrik@kottchark.se

Annonsering
Annonshuset AB,
Hans Flygare,
Linnégatan 22,
114 47 Stockholm
Telefon: 08-662 75 00
E-mail: hans@annonshuset
Material: info@annonshuset.se

Tryck & Märkning
Lenanders Grafiska AB, Kalmar
_ ISSN 0047-3510 _ Svanenmärkt papper _ TS-kontrollerad
_ Medlem i Sveriges Tidskrifter

Har du tankar kring
Kött & Chark, dela dem med
redaktionen:
bo.lindmark@kottchark.se

46

// Det är

inte alltid man vill ha den tunga
rökigheten som BBQ ger, och då kan man
istället vända sig till en betydligt äldre
tradition från Mellanöstern.

Mycket av den godaste
grillmaten jag ätit har varit
arabisk. Spiskummindoftande
kycklingspett i London, grillad
njure med svartpeppar och
citron i Berlin och kamel i mild
curry i ökenlandet Oman.
Verkligt kära matminnen.
Annars är det rökfyllda
och klotrunda grillar som på
senare år blivit sinnebilden för
sommarmat. När utematlagningen ökat markant är det
amerikansk barbecue vi tagit
efter här i landet.
Och det är vackert så. Sådan
rökgrillning ger djupa smaker
och fungerar bäst på stora
köttstycken, hel fågel och fisk
men ger också goda hamburgare, grillbröd och grönsaker
som blomkål, majskolvar och
potatis. Och med sötstarka såser och majonnäsiga sallader
kan det vara läckert.
Men det är inte alltid man
vill ha den tunga rökigheten
som BBQ ger, och då kan man

istället vända sig till en betydligt
äldre tradition från Mellanöstern. Både på Levanten (Libanon
med omnejd) och Arabiska
halvön har man grillat sedan
urminnes tider.
Ett riktigt gammalt sätt är fylla
en grop med glöd och sedan
lägga ner en hel eller halv
djurkropp inslagen i blad, skotta
över jord och vänta – ett slags
långdragen grillning under jord.
Sedan gammalt har man också
grillat i diken fyllda med kol. Än
idag görs det vid vissa högtider.
Direkt värme, grillning direkt
över glödbädden är överhuvudtaget den vanligaste arabiska
metoden. Det lämpar sig bäst
på grillspett av jämnstora bitar
som ofta marinerats i komplexa
kryddblandningar, antingen
klappat på köttet eller utblandat
i en yoghurtmarinad. Spetten
bevakas noga och vänds ofta
för att resultatet ska bli saftigt
och smaken av milda aromatiska

kryddor som spiskummin, kanel,
korianderfrö, nejlika och kardemumma kommer till sin rätt.
Lika viktigt som spetten är
tillbehören. Det är härligt
att avnjuta flera dipp – som
kikärtsröran hummus och
aubergine-blandningarna baba
ganouij och moutabal – med
sallader som bulgurbaserade
tabouleh eller tomat- eller
grönsalladsamt yoghurtsåser
(ofta smaksatta med mynta),
och svarta oliver.
En fiffig marinering, som används både i Mellanöstern och
Iran är att blanda riven lök med
citron och ibland även saffran,
spiskummin och/eller svartpeppar och lägga ner tärningar
av kyckling eller lamm i detta.
Men spettar upp bitarna dagen
efter och glödgrillar (utan något
lock). Mer mört och saftigt grillat är svårt att tänka sig, med
subtila smaker som är typiska
för den delen av världen. //

VINJETT

KÖTT OCH CHARKFÖRETAGENS ÅRSKONFERENS
ONSDAGEN 30 MAJ 2018 VÄLKOMMEN!

/

KOM OCH NÄTVERKA MED DINA BRANSCHKOLLEGOR!

PROGRAM 30 MAJ 2018
Kött och Charkföretagen (KCF) samlar alla
sina medlemmar och externa partners till
Årskonferens i Slaktkyrkan på Slakthusom
rådet i Stockholm. Temat för dagen är Vart är
konsumenterna på väg? Vi kommer att vara
i det gamla tarmrenseriet som helrenoverats
till en fantastisk konferens och festlokal. Vi
träffas till den årliga föreningsstämman vid
klockan 11:00 och efter lunch, kl 13:00, drar
konferensen igång och pågår till kl 17:00. Vi
kommer också möta våra externa partners i
en minimässa under dagen. Dagen avslutas
med en traditionsenlig middag, denna gång i
Slaktkyrkan, och vi utlovar mat i toppklass.
Tid: 30 maj från kl 11:00 - 17.00
med påföljande middag i Slaktkyrkan
Plats: Slaktkyrkan, Styckmästaregatan 10,
i slakthusområdet i Stockholm,
T-bana Globen.
Pris: Konferens 1 350 kr, middagen 950 kr.
Anmälan: till magnus.darth@kcf.se.
Vid frågor ring 08-762 65 33.

TALARE PÅ TEMAT
Vart är konsumenterna på väg?
Andreas Håkansson, biträdande professor i mat-och måltidsvetenskap och
docent i livsmedelsteknik, synar kritiken motIndustrimaten i sömmarna och
avlivar myter som snabbt fått spridning om att denna mat skulle vara både
näringsfattig, miljöfarlig och bedräglig, eller rent av giftig.
Karin Nelsson, senior partner på Inizio, presenterar Kött och Charkföretagens
konsumentundersökning som nu för andra året genomförts – intressanta resultat
utlovas.
Sofia Hyléen-Toresson, Executive Vice President HK Scan Sweden, kommer
att beskriva HK Scans väg in i framtiden där marknaden och konsumenterna
står i fokus.
Viktor Eriksson, kategoriansvarig Kött och Chark hos ICA Sverige AB, kommer
att fortsätta resonera kring vart konsumenterna är på väg och hur ICA Sverige
ser på den förändringen.
Det blir en paneldiskussion där medlemmarna aktivt kan delta med frågor.

Andreas
Håkansson

Varmt välkomna!
Magnus Därth, VD KCF
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Karin
Nelsson

Sofia Hyléen
Toresson

Viktor Eriksson

KCF årskonferens är belägen i nya Slaktkyrkan. Till middag utlovas
en spännande matupplevelse.
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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).

Sätt inte ert varumärke på spel!
Ett förtroende tar lång tid att bygga upp, men kan
raseras på ett ögonblick. Matfusk är ett etablerat
problem i livsmedelsbranschen och berör alla led i
kedjan från leverantörer till producenter och
detaljister.
Redlighet är numer ett begrepp som alla måste förhålla
sig till och ha en plan för. Att ha kontroll över äkthet,
ursprung och innehåll är en fråga om varumärke och
konkurrenskraft för livsmedelsföretag.
Redan tidigare har BRC Food ökat sina krav vad gäller
redlighet. Sedan årsskiftet 2018 har även nya versioner
av IP Livsmedel och FSSC 22000 trätt i kraft, båda med
skärpta krav gällande redlighet.
Med hjälp av Eurofins redlighetsanalyser blir det enklare
att utesluta att ni utsätts för någon form av bedrägeri
eller fusk när det gäller de råvaror och produkter ni
hanterar. Vi erbjuder en lång rad analyser av redlighetskaraktär, som exempelvis artbestämning, kontroll av
produkters äkthet och ursprung men även kontroller av
produkters sammansättning.
Kontakta oss på Eurofins så berättar vi mer om
hur vi kan hjälpa er att bevara konsumenternas
förtroende och värna ert varumärke.
Eurofins säljorganisation: salj.livsmedel@eurofins.se
Växel: 010 490 8300
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