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Den europeiska media- och 
informationstjänsten för 
jordbruksfrågor, Agra Europe, 
kom nyligen med en intressant 
rapport om framtidsutsikterna 
för köttproduktionen i världen. 
Tvärtemot vad många kanske 
tror så fortsätter den att öka, 
nötköttsproduktionen beräk-
nas stiga med över 1 miljon ton 
under 2018 och även grisköttet 
bedöms gå i samma riktning. 

Även inom EU tros produk-
tionen öka för att kunna klara 
efterfrågan på kött i världen. 
Kött är helt enkelt en stor han-
delsvara i världen som många 
länder har behov av för att 
klara sin livsmedelsförsörjning. 
Ingen förnekar idag att kon-
sumtionen av kött i framtiden 
står inför olika utmaningar när 
det gäller till exempel klimatet, 
hälsan och miljön. Men det är 

lätt att glömma bort de när-
liggande frågorna och att de 
utmaningar som finns nog bör 
ses i betydligt längre tidspers-
pektiv. 

För övrigt kan jag varmt 
rekommendera alla som har 
möjlighet att bege sig till Korv-
festivalen i Stockholm den 10-11 
mars (läs mer på sidan 49). Det 
är ett imponerande och full-
späckat program arrangören 

Korvakademien lyckats få till. 
Många av Sveriges charkpro-
ducenter kommer att vara där 
för att visa upp sig och få direkt 
respons från besökare i alla 
åldrar på sina produkter och 
koncept. Det borde finnas fler 
arenor liknande denna.
bo.lindmark@kottchark.se

 CHEFREDAKTÖR BO LINDMARK

 INNEHÅLL 2018 03
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//  Även inom EU tros produktionen öka för att 
kunna klara efterfrågan på kött i världen.

NÄR DET GÄLLER kött och chark och Finland associerar nog 
de flesta i Sverige i första hand till bjässarna HKScan och 
Atria. Men i skuggan av dem finns Snellman AB där renhet 
och naturlighet är några av ledorden. 

DEN TOTALA slakten i Sverige visade inte på några drama-
tiska förändringar, varken uppåt eller nedåt, under 2017.  
Men bland aktörerna som arbetar med de handlingsplaner 
för kött som presenterades 2015 råder det närmast  
halleluja-stämning. 

DE HANDLINGSPLANER för att öka produktionen av svenskt 
kött som lanserades 2015 har gett resultat. 

DEN ENTUSIASTISKE korvproducenten Artur Ozienkowski I 
Stockholm ha som mål att förändra hela den svenska  
gatukökskulturen.  – Jag vill ge kunderna något bättre än 
bara potatismjöl, vatten och färdiga såser.

NÄR DE SNACKAS korv glömmer man lätt bort det som  
köttanrättningen bärs upp av, nämligen brödet. Kött & 
Chark har träffat den största tillverkaren av korv- och 
hamburgerbröd i Sverige och kollat vilka trender som råder 
just nu. 

I DANMARK UTBRÖT nyligen en animerad debatt kring en 
alternativ, vegansk färs. Kött & Chark beställde hem och 
provsmakade den omtvistade färsen.

 ASIATISKA SMAKER som lagas från grunden på nolltid
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Profilen

ÅLDER: 38 år.

YRKE/TITEL: Restauratör och ägare av 

korvrestaurangen Würst i Göteborg. 

AKUTELL: Utnämnd till Årets korvkrog.

INNEHÅLL   
//FOLK HAR BLIVIT 
OTROLIGT MED
VETENA OM VAD DE 
STOPPAR I SIG. // 

ÅR I YRKET

Marijan Kucinski

TEXT BO LINDMARK

16

Du öppnade restaurang 
Würst i september, hur fick 
du idén?

– Jag driver sedan tidigare 
hamburgerstället Holy Cow 
Brg´s & Stuff här i Göteborg 
och tanken på en korvres-
taurang hade jag haft i något 
år. Jag jobbade i fyra år som 
steward på British Airways 
och under mina resor, framför 
allt till USA, hittade jag några 
korvrestauranger där som 
jag fått mycket inspiration av. 
Sedan har jag alltid gillat och 
ätit korv och mina föräldrar är 
från Kroatien som är ett riktigt 
mat- och korvland. 

Vad har ni för inriktning på 
konceptet?

– Alla korvar är färska och 
köttet kommer från gårdar i 
främst Västra Götaland och 
Skåne. Recepten är helt våra 
egna, medan korvarna tillverkas 
av företaget DennFood. Men vi 
har också en betoning på Tysk-
land, dels genom namnet på 
restaurangen och att namnen 
på korvarna är tyska, sedan ser-
verar vi bara tysk öl. Totalt har 
vi i dagsläget åtta korvar på me-
nyn: i fem är det blandat fläsk 
och högrev, en är gjord bara på 
lamm, en bara på nöt och så har 
vi en vegetarisk korv. 

Vilka gäster har ni?
– Det är väldigt blandat, 

alltifrån unga personer till 
långt upp i åldrarna. Många 
äldre som kommer hit var 
tidigare stamgäster på Hos 
Pelle, som var ett mycket känt 
ställe i Göteborg tidigare och 
som höll till i dessa lokaler. 
Sedan har vi också fått en hel 
del företag som kommer hit, 
stora sällskap som vill göra 
en rolig grej och kanske prova 
något annorlunda. 
Får ni frågor om innehållet i 
korvarna?

– Ja, jättemycket. Folk 
har blivit otroligt medvetna 

om vad de stoppar i sig de 
senaste åren och idag får 
vi frågor om vilken gård 
köttet kommer ifrån eller 
vilka detaljer som använts till 
köttet. För tio år sedan var 
det ingen som frågade om 
detta. 
Ni har utsetts till Sveriges 
Bästa Korvrestaurang av 
Korvakademien, hur är det?

– Otroligt kul. Jag visste 
ingenting om Korvakade-
mien sedan tidigare så det 
kom som en total överrask-
ning när dom hörde av sig. 
Men jag har förstått att dom 
kan en hel del om korv. //
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Vi på Charkmans förser ett 
stort antal producenter med 
bearbetat kött och smörgåsmat 
för vidare försäljning till butiker och
storhushåll. Vi kan skiva, strimla och 
förpacka chark, korv och smörgåsmat helt 
efter önskemål enligt FSSC 22000-certifieringen. 
Detta ger livsmedelssäkerhet genom alla led. 

Med stor kunskap och omsorg kan vi hjälpa dig  
att utveckla ditt sortiment. Vi är lyhörda, flexibla 
och anpassar produktionen efter dina behov.

Nu skivar, strimlar och 
förpackar vi enligt 
certifiering FSSC 22000.

KVALITET 
GENOM
ALLA LED
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Dennis Andersson
0511-131 25, 070-960 88 81

dennis@charkmans.se

www.charkmans.se
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_NOTERAT Svenskt Kött har tagit fram ett skolmaterial anpassat 
för skolungdomar i högstadiet och gymnasiet och deras lärare som 
man kallat för Antibiotikaskolan 

– Antibiotikaresistens är något som våra unga behöver känna till 
eftersom det i framtiden finns risk att antibiotika inte rår på vanliga 
sjukdomar som man idag lätt kan bota. Men det finns hopp och det 
vill vi också förmedla genom att berätta om vad man själv kan göra 
för att skydda antibiotikan, säger Elisabet Qvarford, vd på Svenskt 
Kött.

Utbildningsmaterialet har fokus på antibiotikaresistens ur ett an
tal perspektiv, bland annat antibiotikaförbrukning inom djuruppföd
ning, människans hälsa och jakten på ny antibiotika. Varje lektion 
avslutas med att eleverna producerar något av sina nya kunskaper, 
till exempel i nyhetsinslag och kampanjer i sociala medier. 

Antibiotikaskola för högstadiet 
och gymnasiet

+29 Ökad kompetens - 
säkerhet
zNYTT Ett nytt projekt kallat 
Kompetenssäkrad industri 
har startats på den svenska 
arbetsmarknaden. Totalt ska 
75 miljoner kronor investeras 
under tre år i projektet som 
vänder sig till industriföretag 
med upp till 50 anställda. Målet 
är att öka andelen mindre 
företag som arbetar strategiskt 
med sin kompetensförsörjning. 
Drygt 200 företag över hela 
Sverige kan genom projektet 
få möjlighet att utveckla och 
införa ett strukturerat och 
kvalitetssäkrat sätt att arbeta 
med sin kompetensförsörj-
ning. Flera tunga parter på 
den svenska arbetsmarknaden 
deltar i projektet, bland dem 
även Livsmedelsföretagen. 

zNYTT Investeringarna i stal
lar för dikor har mer än fördubb
lats jämfört med åren före 2016. 
För slaktkyckling var investe
ringsviljan rekordhög under 2017 
och även grisföretagen låg på en 
hög nivå. Men hos mjölkprodu
centerna var investeringsviljan 
fortsatt låg 2017 och hamnade 
på ungefär samma nivå som 
åren 20142016. 

– Vi ser en blandad investe
ringsvilja inom den svenska ani
malieproduktionen. Situationen 
ser god ut för både slaktkyckling 
och den specialiserade nöt
köttsproduktionen. Även inom 

Stallar för dikor fördubblas

zNYTT Nu kan även företag 
som till exempel finstyckar kött 
eller tillverkar charkuterier i 
landets nordligaste län ansö
ka om transportbidrag. Det är 
en nyhet i EUkommissionens 
förordning 651/2014. Bidraget 
går att söka för uttranspor
ter av hel och halvfabrikat 
som genomgått bearbetning 
i Norrbottens, Västerbottens, 
Jämtlands eller Västernorrlands 
län. Syftet är att kompensera 
för den konkurrensnackdel 
transportkostnaden innebär för 
företag i dessa län. Hittills har 

Transportbidrag i norra Sverige
livsmedelsnäringen varit en av 
de undantagna branscherna, 
men detta har nu ändrats. Även 
livsmedelsindustrin, till exem
pel företag som finstyckar kött 
eller tillverkar charkuterier kan 
ansöka om transportbidraget. 
Transportsträckan måste dock 
vara längre än 401 kilometer. Ett 
av grundkraven är att varan ska 
ha genomgått en betydande be
arbetning. Transporten ska ske 
på järnväg, i yrkesmässig trafik 
på väg eller till sjöss. Enbart 
uppfödning av djur anses inte 
vara betydande bearbetning. 

Lidlbutiker fram 
till år 2020
_NOTERAT Livsmedelsked
jan Lidl siktar på att nå 200 
butiker i Sverige fram till och 
med år 2020, från dagens 171. 
För att möjliggöra en högre 
expansionstakt byggs nu därför 
logistikcentret i Rosersberg ut 
med ytterligare 13 000 kva
dratmeter. Lidl kommer under 
2018 att öppna flera butiker och 
bygger även nytt huvudkontor 
i Barkarbystaden som planeras 
stå klart 2019. Bygget av logis
tikcentret påbörjas under 2018 
och planeras stå färdigt i början 
av 2019. Det befintliga centret 
är på 44 480 kvadratmeter och 
kommer efter utbyggnaden 
vara 57 234 kvadratmeter.

grissektorn finns framtidstro. 
Däremot är investeringsviljan 
inom mjölkproduktionen låg. För 
att kontinuerligt ersätta slitna 
anläggningar inom mjölkpro
duktionen bedöms nivån behöva 
ligga på drygt det dubbla. Ett 
investeringsbehov har byggts 
upp de senaste fem åren som 
närmar sig 50 000 platser vilket 
motsvarar 15 procent av dagens 
antal kor, säger Jordbruks
verkets chefsekonom Harald 
Svensson.

Investeringsviljan mäts genom 
länsstyrelsernas förprövningar 
av nya eller ombyggda stallar. 
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Så ser ungdomar på begreppet vegetarian
Innebörden av begreppet 
vegetarian har förändrats 
bland unga. 30 procent väljer 
aktivt bort kött och animaliska 
produkter. Men var femte som 
säger sig vara vegetarian äter 
också kött ibland. 

_Detta går att utläsa av 
Ungdomsbarometerns senaste, 
årliga undersökning. Att vara 
vegetarian har bland unga 
människor gått från att repre-
sentera en politisk vilde till att 
idag vara en livsstilsfaktor och 
en indikator på hur man förhål-
ler sig till kost, hälsa, konsum-
tion och hållbarhet. 

– Mat är den tydligaste iden-
titetsmarkören för unga just 

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

studie

nu. Värdeord som är associe-
rade med att vara vegetarian 
är så pass centrala för många 
unga att man upplever sig vara 
vegetarian utan att de facto 
vara det. Denna inställning har 
troligtvis haft en betydande 
roll vad gäller ökningen av 
andelen flexitarianer i dessa 
grupper, säger Lovisa Sterner, 
livsstilsexpert vid Ungdomsba-
rometern. 

Ungas fokus ligger enligt 
undersökningen idag mera 
på att göra hållbara val än att 
helt avstå från konsumtion. Av 
dem som anser sig handla ofta 
menar över hälften att de också 
har en hållbar livsstil. Tydligast 
är det i mataffären där andelen 

FÖNSTRET
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Ungdomsbarome-
tern har genomförts 
varje år sedan 1991 
med 15 000 till 
25 000 respondenter 
mellan 15 till 24 
år. Denna studie 
genomfördes den 
4 oktober till 15 
november 2017 och 
bygger på 23 132 
online-intervjuer.

unga som anser att maten som 
handlas till familjen bör vara 
ekologisk har fördubblats sedan 
2006, 25 procent år 2006 jäm-
fört med dagens 56 procent. 

– Vi står inför en generation 
som inte vill konsumera mindre, 

men istället vill göra mer hållba-
ra val som exempelvis att handla 
mer ekologiskt. Det är en viktig 
insikt för livsmedelsföretagen 
som unga personer av idag har 
ett stort förtroende för, säger 
Lovisa Sterner. //  BO LINDMARK

MER OM TYPER
////////////////////////////////////////////////////

Vegetarian Icke vegetarian 
1. Vegetarian  1. Livsnjutare 
2. Feminist  2. Feminist 
3. Miljövän  3. Hundmänniska 
4. Antirasist  4. Gamer 

På frågan om vilka begrepp som vege-
tarianer respektive icke vegetarianer 
identifierar sig med svarades följande:
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_NOTERAT Ica håller på att investera i centrala ehandelslager 
som ska kunna sköta varuplockningen åt butiker. Lösningen kan 
bidra till att fler av landets cirka 1 300 Icahandlare öppnar nätbuti
ker. Onlineförsäljningen i Icabutikerna ökade med 52 procent tredje 
kvartalet jämfört med motsvarande period 2016. Lösplock ökade 
med 59 procent och Icas matkassar med 24 procent. Drygt 200 av 
Icas butiker som erbjuder ehandel.

Icahandlare kan öppna e-butik
1300

zNYTT Ett nytt varningssys
tem för att stoppa hälsofarliga 
livsmedel infördes i Sverige 
från 1 mars. Livsmedelsverket, 
kommunerna, länsstyrelserna 
och försvarsinspektören för hälsa 
och miljö (som har tillsyn över 
Försvarsmakten) delar på an
svaret för livsmedelskontrollen i 
Sverige. Genom det nya systemet 
ska myndigheterna ansluta sig 
och meddela om de upptäcker 

Hälsofarliga livsmedel stoppas
livsmedel som kan innebära en 
allvarlig risk för konsumenter 
samt återrapportera vad de 
gjort åt det. Systemet, IRASFF, 
är en nationell variant av Rapid 
Alert System for Food and Feed 
(RASFF) som redan används 
inom EU för att skicka varningar 
mellan länder. Det är ytterst all
tid livsmedelsföretagaren som 
har ansvar för sina produkter 
och att lagstiftningen följs.

www.multivac.se

THE DNA OF
BETTER PACKAGING 

& PROCESSING

MULTIVAC erbjuder effektiva och integrerade
lösningar för bearbetning, förpackning, 

märkning och inspection, kvalitetskontroll och 
automation. MULTIVAC Hygienic Design™ och 

MULTIVAC Clean Design™, fi nns tillgänglig, och på 
köpet får du enkel maskindrift samt pålitlig produk-

tion och ett omfattande servicenätverk.

NYTT & NOTERAT



1010

NYTT & NOTERAT

Så tar privatpersoner hand om matsvinnet
Varje år kastar varje svensk 
bort 100 kilo mat varav nästan 
hälften, 45 kilo, är onödigt 
mat avfall. Nu har KTH- 
forskare genomfört en studie 
och kommit fram till en rad åt-
gärder för att minska svinnet. 

_Forskarna har gått igenom 
olika initiativ som tagits av 
privatpersoner för att mins-
ka på svinnet. Med matsvinn 
avses här livsmedel som skulle 
kunna ha ätits om de hanterats 
annorlunda, men som istället 
slängts. 

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

miljö

– Exempel på initiativ vi hittat 
är att ge gäster mindre tallrikar 
när de äter på restaurang. 
Vi hittade också appar och 
andra hjälpmedel som hjälper 
människor att hålla reda på 
vad de har hemma så de inte 
behöver köpa ny mat i onödan. 
De flesta appar och försök har 
vi hittat utomlands, säger Åsa 
Svenfelt, forskare och docent 
på avdelningen Strategiska 
hållbarhetsstudier vid KTH.

Privatpersoner kan också 
uppmuntras till att bidra till 
minskat svinn i andra delar 

FÖNSTRET
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av kedjan, till exempel genom 
inköp av mat som närmar sig 
bäst före-datum. Åsa Svenfelt 
betonar att de förändringar 
som gjorts ofta bara utvär-
derats med en liten grupp 
personer och att långsiktiga 
utvärderingar av resultaten 
saknas. 

– De utvärderingar som 
gjorts visar dock på en märkbar 
effekt, både vad gäller minsk-
ning av svinnet och medvetan-
de och reflektion hos hushållen. 

Forskarna anser att de för-
ändringar som provats i andra 

länder också bör implemente-
ras i Sverige.

– Det finns också behov av 
mer forskning om hur indivi-
den och samhället i övrigt kan 
samverka för att minska svinnet 
samt utvärderingar av fler hus-
håll än vad som gjorts hittills. 
Under 2018 ska vi utreda för-
utsättningarna för att utveckla 
en app för att dela överbliven 
mat på KTH-campus, säger Åsa 
Svenfelt. // 
BO LINDMARK

STUDIEN ÄR GJORD PÅ UPPDRAG AV 

LIVSMEDELSVERKET.

//  utvärderingar visar på en 
märkbar effekt, både vad  
gäller minskning av svinnet 
och medvetande hos hushållen.
Åsa Svenfelt, forskare och Docent
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_NOTERAT Danmark och Kina har slutit ett avtal som banar väg 
för export av fläskprodukter till ett värde motsvarande 330 miljoner 
svenska kronor årligen.

– Det är en stor dag för danskt jordbruk och dansk ekonomi. 
Det kommer att ge oss både exportinkomster och arbetstillfällen 
i Danmark. Vi är världsmästare i dansk pölse och skinka, säger 
Danmarks miljö och livsmedelsminister Esben Lunde Larsen till 
Kristianstadsbladet. 

Avtalet avslutar en process som började med ett kinesiskt besök 
2008. Nästa år öppnar en dansk korvfabrik i Shanghai, men  
råvarorna kommer att levereras av danska grisbönder. 

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

miljoner  
för Danmark i  
avtal med Kina

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. 

Vad kan vi göra för dig?
DAT-Schaub AB 040 – 59 21 72 / www.dat-schaub.se

Skapade för att möta de mest krävande behov

Skräddarsytt, på millimetern. Det är ett faktum att konsttarm kan se ut, 
smaka och kännas som orginalet enligt Moder Naturs exempel. Just därför 
kan konsttarm specificeras för att möta de mest krävande behov. Miljarder 
meter konsttarm produceras varje år och vi är stolta att representera några  
av de världsledande producenterna.

Konsttarm

330
_NOTERAT Livsmedelsverket 
är kritiskt till hur märkning
en av viltkött sköts. I höstas 
undersökte myndigheten 44 
produkter där viltkött angavs i 
ingrediensförteckningen för att 
ta reda på om de var märkta 
med rätt djurslag (art). I många 
produkter överensstämde inte 
djurslag i ingrediensförteck
ningen med det som faktiskt 
fanns i produkten. I cirka 20 

Viltköttets märkning får kritik
procent var det så stor skill
nad på märkningen och det 
verkliga innehållet att det var 
oacceptabelt. Proverna togs 
i detaljhandeln, i butiker och 
tillfälliga marknadsplatser samt 
vid flygplatser, främst inom 
storstadsområdena Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Livsmed
elsverket har kontaktat kontroll
myndigheterna för de företag 
som visade på bristerna. 



enkelt
är stort+

_FINLAND Renhet, naturlighet och så få  
tillsatser som möjligt, det är ledstjärnorna för 
kött- och charkkoncernen Snellman AB.  
Kött & Chark besöker 60-åringen, som börjat 
med genetik och slutat med svål. 
TEXT & FOTO BO LINDMARK

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

FAKTA  
SNELLMAN AB (OY)

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

Ägare: Familjen Snellman. 
VD: Erkki Järvinen (från 8 februari)
Omsättning: Cirka 300 miljoner euro. 
Antal anställda: Cirka 1 300 i koncernen. 
I Jakobstad 700. 
Verksamheter i Sverige: Carolines Kök 
(Nacka), försäljning av Mush (hundmat), 
tillverkning Panini (Orminge). Godkänd 
leverantör till Coop och finns även i vissa 
Ica-butiker i Sverige. 
Slakt: Snellman har en total slaktandel 
i Finland på 17 procent av den totala 
produktionen av nöt och gris i Finland. 
Atria och HKScan har cirka 40 procent 
vardera.  
Arbetsvillkor: I Finland finns det något 
som kallas för Pekkanen-dagar. Det är 
en arbetstidsförkortning för den som 
jobbar 40 timmar i veckan och som 
ger 12,5 dagars extra ledighet förut-
om de sex dagars vintersemester och 
24 dagars sommarsemester som alla 
arbetande normalt har. Man kan spara 
Pekkanen-dagarna och välja när man 
vill använda dem. Benämningen fick 
sitt namn efter den inkomstpolitiske 
utredningsmannen Matti Pekkanen som 
lanserade förslaget 1984.

12

FÖRETAGET
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FÖRETAGET

ÄR DET GÄLLER kött 
och chark och Finland 
associerar nog de flesta 

i Sverige i första hand till HKScan och 
Atria. Men lite i skuggan av dessa båda 
jättar lever Snellman AB en tillvaro som 
är full av energi och framtidsoptimism. 

Den i Österbotten belägna koncernen 
grundades 1951 i Jakobstad av bröderna 
Kurt och Lasse Snellman, då hade de 
båda under några år lärt sig grunderna 
i korvtillverkning vid Österbotten Kött i 
den lilla byn Kållbyn, Kurt var korvma-
kare och Lasse styckare. Men bröderna 
hade en stark ambition att starta något 
eget och 1951 köpte de en liten källar-
lokal inne i Jakobstad där de med små 
medel började göra sina första korvar. 
Under sommaren kom även en tredje 
broder, Pelle, in i företaget, han var den 
som fick köra ut varorna på sin cykel till 
de tre kunder man hade vid starten. 

– De hade nästan inga pengar, den 
största investeringen de gjorde var att 
köpa en tunna med tarm som de finan-
sierade genom att sälja en bil, berättar 
Staffan Snellman, son till Pelle och nu-
mera direktör för internationell handel 
vid fabriken i Jakobstad. 

Idag, 60 år efter grundandet har 
Snellmans huvudkontor och tillverkning 
på Granholmens industriområde ett par 
kilometer utanför Jakobstad. Produk-
tionsytorna i ligger på cirka 75 000 
kvadratmeter och hela kedjan, från slakt 
och styckning till förädling och pakete-
ring, huserar under ett och samma tak.

Det breda produktsortimentet täcker 
in nästan allt inom kött och chark och 
här finns cirka 25 olika kategorier med 
alltifrån färskt kött, biffar, filéer och ste-
kar till olika varianter av korvar, pålägg 
och leverprodukter, allting inbäddat i 
de för varumärket Snellman så karaktä-
ristiska gröna förpackningarna. Staffan 
Snellman sticker inte under stol med att 
företaget aldrig varit intresserat av att 
göra billiga volymprodukter utan det är 
kvalitet, hög kötthalt och god smak som 
genom åren varit de viktigaste ingredi-
enserna i verksamheten.    

– I den varumärkesundersökning 
vi gör varje år får vi nästan alltid höga 
vitsord från marknaden och konsumen-
ter. Det är ett kvitto på att vi gör de rätta 
satsningarna, men det medför också ett 
ansvar gentemot konsumenterna och 
att vi måste fortsätta utvecklas inom alla 
områden, säger Staffan Snellman. 

NÅGOT FÖRETAGET profilerat sig 
särskilt på under de senaste åren är att 
utveckla rena och naturliga produkter 
med ett minimum av tillsatser. Ett bevis 
om något på att debatten om tillsatser 
stått på agendan inte bara i Sverige 
utan även i vårt östra grannland. För 
Snellman började det med att man 2010 
slutade använda svål i alla sina korvar. 

– Många konsumenter är inte med-
vetna om att det används svål till korv. 
Men när de vet om det så blir de flesta 
lite tveksamma och reserverade. Därför 
valde vi att bort svålen helt för att på 

N

+

Roger Snellman är en av många i den stora släkten  
Snellman som genom åren arbetat på företaget. 

Staffan Snellman är 
numera direktör för  
internationell handel vid 
fabriken i Jakobstad.
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//  största investeringen de 
gjorde var att köpa en tunna 
med tarm som de finansierade 
genom att sälja en bil.

Mikaela Ekstrand och 
Malena Raattamaa är 
två av cirka 700 anställ-
da vid anläggningen i 
Jakobstad. 



FÖRETAGET

så sätt göra produkterna renare och bli 
ännu mera transparenta, säger han.   

På den vägen har man sedan fort-
satt och 2012 tog man bort allt tillsatt 
fosfat i sina korvar och en av de senaste 
produktnyheterna är en mör helmuskel-
skinka (Superior) som även den är utan 
fosfater. 

– Det var en stor utmaning för vår 
produktutvecklingsenhet att ta fram den 
skinkan utan några substitut, de höll på i 
fyra år för att få till bindningen, hållbar-
heten och konsistensen, berättar Staffan 
Snellman. 

NÄR DET GÄLLER tillgången på köttrå-
varor har Snellmans ingen egen upp-
födning utan man samarbetar istället 
nära med lokala familjegårdar som finns 
inom 20-25 mils upptagningsområde, 
för gris handlar det om 230 gårdar och 
för nöt cirka 1 700. Det Snellman själv 
tillför på råvarusidan är istället ett eget 
bolag för avel och genetik där det också 
finns en forskningsavdelning, på så sätt 
kan man styra det genetiska urvalet och 
det kött som används till den egna pro-
duktionen av kött och charkuterier.  

– Den här strukturen gör att vi får en 

16

+

Daniel Snellman har full koll på 
proportionerna när hacken fylls 
på med ingredienser till de olika 
blandningarna. 

 Snellman gör en hel 
del produkter som 
man inte ser så ofta  
i svenska butiker,  
färdigskivad 
leverpastej är ett 
exempel.
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överblick över hela kedjans intresse på 
ett annat sätt. Den grisras vi föder upp 
idag ger cirka 10 kilo högre slaktvikt än 
våra konkurrenter och detta har helt 
och hållet med genetiken att göra. Vi kan 
hålla både en högre vikt och en högre 
köttprocent och det är väldigt ovanligt att 
dessa båda går hand i hand. Skulle man 
försöka få upp vikten med andra raser så 
skulle grisarna förmodligen bara bli feta, 
säger Thomas Gäddnäs, som är direktör 
för primärproduktionen vid Snellman.   

En del av det griskött som produceras 
i Jakobstad säljs även utomlands och 
det största exportlandet sedan cirka 
tio år tillbaka är faktiskt Nya Zeeland. 
Det hänger samman med att det fram 
till 2015 bara var Finland, Sverige och 
Australien som uppfyllde Nya Zeelands 
stränga krav på livsmedel. 

– I Nya Zeeland finns 4,2 miljoner 
människor, 20 miljoner lamm, 700 000 
nöt, och 700 000 grisar. I både Sverige 
och Finland har vi tre gånger mer grisar 

än där och från Nya Zeeländskt håll 
uppskattade man att det fanns länder 
som klarade kraven. Jag tycker att det 
säger något om hur bra vi är på djur-
hälsa jämfört med övriga världen och 
att det är något vi kan vara stolta över, 
säger Staffan Snellman.  

MEDELÅLDERN BLAND personalen hos 
Snellman ligger på låga 34 år, majorite-
ten är finländare, men här jobbar även 
folk från andra länder. Staffan Snellman 
talar mycket väl om sin personal och 
företaget gör också sitt bästa att få dem 
att trivas och stanna kvar, bland annat 
har man olika personalförmåner och på 
företaget finns ett eget gym, en frisk-
vårdscoach och även en egen butik där 
personalen kan handla till förmånliga 
priser. Man har även olika internutbild-
ningar, till exempel inom ledarskap, 
för att de anställda ska få möjlighet att 
utvecklas.

– Från vår sida är det viktigt att hela 

tiden ge motivation och kunskaper till 
de anställda. De ska inte bara vara en 
länk i kedjan utan alla ska känna att de 
är viktiga, säger Staffan Snellman.  

I SVERIGE HAR Snellmans produkter 
börjat få ett visst fotfäste de senaste 
åren främst genom utvalda kött- och 
charkprodukter och då under varu-
märket Familjen Snellman 2016 blev 
företaget godkänt som Coop- 
leverantör och man finns även hos  
vissa Ica-handlare på lokal- och  
regional nivå. 

Företaget har även tagit fram vissa 
produkter speciellt anpassade till 
den svenska marknaden, ett exempel 
är Wienerknacken, som är en 21 cm 
lång hotdog, en sousvide-tillverkad 
griskind i förpackning med sås samt 
en premiumputsad fläskfilé som i 
Finland heter grisinnerfilé.

– Målet är att fortsätta utvecklas i 
Sverige och vi känner att det finns vis-
sa av våra koncept som vi tror också 
kan fungera där, inte minst produkter-
na med hög kötthalt och utan tillsatser 
baserade på finska råvaror, säger 
Staffan Snellman. //

//  att ta fram skinkan utan några substitut, 
höll de på i fyra år för att få till bind-
ningen, hållbarheten och konsistensen.

Trots att fabriken i 
Jakobstad med åren 
blivit mer och mer 
automatiserad är fort-
farande den manuella 
arbetskraften viktig för 
företaget. 



SLAKTSTATISTIK

så blev  
slakten  

2017
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Den totala slakten av storboskap i Sverige  
minskade marginellt 2017 jämfört med 2016,  
från knappt 395 000 till 391 000 djur, en  
minskning med 1,3 procent. Samma siffra som 
året innan. Grisslakten ökade däremot med drygt 
43 000 djur till drygt 2 570 000 (+ 0,6 procent). 
Håller aktörernas optimism i sig som förra året? 
TEXT BJÖRN LUNDBECK FOTO SHUTTERSTOCK
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SLAKTSTATISTIK LAMM 2017 i storleksordning

ANLÄGGNING 2016 2017  Förändring  
   2016-2017

HK Scan Sweden AB, 85 653 90 195  + 5 % 
Linköping

Gotlands Slagteri AB 29 687 32 382 + 9 %

KLS Ugglarps AB, Kalmar 24 591 27 538 + 12 % 

Skara Lammslakteri AB 11 965 12 922 + 8 %

KLS Ugglarps AB, Hörby 12 308 12 492 + 1 % 

Siljans Chark AB 6 545 6 421 – 2 %

Ljungskile Kött AB 4 620 4 585 – 1 %

Lundsbols Lammslakteri 4 609 4 542 – 1 %

Norrbottensgården Slakteri AB 3 650 3 831 + 5 %

Ragnar Johanssons Kött & Chark 3 811 3 721 – 2 %

Öströö Fårfarm AB 3 239 3 589 + 11 %

Appeltorps Lamm 0 Vilt 3 640 3 400 – 7 %

Sörby Slakteri & Styck AB 2 270 2 868 + 26 %

Landerstedts Slakteri AB 2 204 2 435 + 10 %

Lindegrens Slakteri AB 2 584 2 393 – 7 %

Varekils Slakteri  1 926 2 189 + 14 %

Delsbo Slakteri AB 2 566 2 106 – 18 %

Roslagens Slakt och Chark AB 1 481 2 079 + 40 %

Nyhléns & Hugosons Kött AB 1 957 2 047 + 5 %

Ekovilt i Sverige AB 2 205 1 902 – 14 %

Lövsta Kött AB 2 416 1 883 – 24 %

Knorrevången Slakt AB 1 678 1 787 + 6 %

Faringe Kött & Slakt AB 1 760 1 598 – 9 %

Sörgårdens Gårdsbutik & Slakteri 1 504 1 581 + 5 %

Rinkeby Gård 1 248 1 450 + 16 %

Västerslät 1 138 1 430 + 26 %

Skäftingsbacka Lamm 1 983 1 277 – 36 %

Ö-slakt AB 1 351 1 246 – 8 %

Vikbolands Kött 880  1 234 + 40 %

Jämtlandsgårdens Livsmedel AB 1 296 1 185 – 9 %

Övriga  24 683 23 088 – 6 %

Total svensk slakt, lamm 251 448 261 346 + 3,9 %

-1,3%
är den totala 

slaktminskningen 
2016 till 2017.

+40%
för Roslagens Slakt och Chark AB, 
och Vikbolands Kött. Dessa ökade 

mest under 2017 för lamm.

+
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FÖR DEN STORA slakteriaktören KLS 
Ugglarps är utvecklingen väldigt lika 
den på riksnivå, det vill säga en myck-
et marginell minskning av slakten av 
storboskap, från knappt 149 677 djur år 
2016 till 148 312 djur 2017. KLS Ugglarps 
slaktar nöt vid tre av sina fyra anlägg-
ningar. I Kalmar ökade slakten med 15 
procent, medan man hade en minskning 
med 9 procent i Dalsjöfors. I Hörby, där 
hälften av slakten är legoslakt åt Scan, 
noterades en minskning med 4 procent. 

//  Det är så marginella  
variationer att det inte 
går att dra några långt-
gående slutsatser. 
Jonas Tunestål, KLS Ugglarps

– Det är inga uppseendeväckande 
siffror, konstaterar KLS Ugglarps vd Jo-
nas Tunestål. Vi följer vår plan för slakt 
och styckning, både på gris och nöt. Det 
är så marginella variationer att det inte 
går att dra några långtgående slutsatser 
överhuvudtaget.

Hur ser du på framtiden?
– Jag är positiv både för vårt företag 

och för branschen generellt. Det råder 
en stark efterfrågan på svenskt kött 
vars marknadsandel ökar samtidigt 

som den totala köttkonsumtionen 
minskar. Jag tycker att hela branschen 
jobbar bra, från djuruppfödarna och 
framåt. LRF gör också ett bra jobb för 
det svenska köttet. För KLS Ugglarps 
handlar det om att vi ska förädla mer 
och bli mer effektiva i det vi gör.

Från en del håll har det förts fram 
farhågor för att det svenska köttet 
riskerar att bli för dyrt, vilket skulle 
gynna importköttet?

– Det där är inget nytt problem. Så 

SLAKTSTATISTIK
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SLAKTSTATISTIK GRIS 2017 i storleksordning

ANLÄGGNING 2016 2017  FÖRÄNDRING  
   2016-2017

HKScan Sweden AB, 715 282 725 811  + 1 % 
Kristianstad

KLS Ugglarps AB, Kalmar 432 647 454 741 + 5 % 

Dalsjöfors kontrollslakteri 325 489 330 056 + 1 %

Skövde slakteri  307 631 278 059 – 10 %

KLS Ugglarps, Ugglarp  234 956 258 410 + 10 %

A J Dahlbergs slakteri 143 396 163 291 + 14 %

Ginsten slakteri  87 541 79 615  – 9 %

Gotlands slagteri 74 783 72 402  – 3 % 

Siljans Chark AB 54 540 57 078 + 5 %

Lindells Gårdsslakteri AB 39 249 33 622  – 14 %

Alviksgårdens Lantbruks AB 32 852 32 837 +- 0

Lövsta Kött AB 26 518 25 862  – 2 %

Knorrevången Slakt AB 19 643 23 659 + 20 %

Ragnar Johanssons 2 803 2 704 – 4 % 
Kött & Chark AB

Brantestads Gårdsslakteri 2 457 2 379 – 3 %

Almunge Kött 1 863 1 665  – 11 %

Västerslät  805 1 302 + 53 %

Roslagens Slakt och Chark AB  568 525  – 8 %

Mostorps Gård 394 423 + 7 %

Turbogrisen  603 423  – 30 %

Övriga  22 596 25 240 + 12 %

Total svensk slakt, gris 2 526 661 2 570 104 + 1,7 %

har det alltid varit, det handlar om 
tillgång och efterfrågan. Men uppen-
barligen är våra kunder så här långt 
beredda att betala. Jag tycker att fram-
tiden ser ljus ut.

Vilka utmaningar ser du framöver?
– Att utveckla oss så att vi tillsam-

mans med hela branschen stärker kon-
kurrenskraften för svenskt kött. Och 
vi måste få restaurangbranschen och 
även handeln att öka andelen svenskt 
kött. //

+53%

+1%
för Västerslät som ökade mest  

2017 för grisslakt.

för HKScan i Kristianstad, som 
2016 minskade med 2 %. Trenden 

tycks ha vänt.

+
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SLAKTSTATISTIK NÖT 2017 i storleksordning

ANLÄGGNING 2016 2017  Förändring  
   2016-17

HKScan Sweden AB, 68 513 68 045  – 1 % 
Linköping

KLS Ugglarps AB, Hörby 67 087 64 675 – 4 % 

KLS Ugglarps AB, Kalmar 46 256 53 112 + 15 % 

Skövde slakteri  53 115 47 560 – 10 %

Dalsjöfors kontrollslakteri 34 969 31 890 – 9 %

Gotlands Slagteri AB 17 379 17 474 + 1 %

A J Dahlbergs slakteri 13 131 13 655 + 4 %

Siljans Chark AB 12 864 13 400 + 4 %

Närkes slakteri, Gällersta 10 759 11 203 + 4 %

Ello i Lammhult 9 697 10 079 + 4 %

Norrbottengården slakteri AB  6 366 6 567 + 3 %

Nyhléns Hugosons Kött AB 6 279 6 001 – 4 %

Delsbo Slakteri AB 4 956 5 294 + 7 %

Lövsta Kött AB 4 752 4 880 + 3 %

Sörby Slakteri & Styck AB 4 908 4 649 – 5 %

Hälsingestintans Mobilslakteri AB 3 919 4 582 + 17 %

Jämtlandsgårdens Livsmedel AB 3 662 3 639 – 1 %

PP Slakt AB 3 673 3 311 – 10 %

Mostorps Gård 2 130 2 454 + 15 %

David Karlgrens Slakteri AB 2 726 2 407 – 12 %

Faringe Kött & Slakt AB 2 521 2 243 – 11 %

Almunge Kött AB 1 645 1 547 – 6 %

Skånska Vilt AB 1 372 1 450 + 6 %

Bjursunds Slakteri AB 1 381 1 373 – 1 %

Varekils Slakteri 1 103 1 188 + 8 %

Knorrevången Slakt AB 1 074 810 – 25 %

Ragnar Johanssons 580 564 – 3 % 
Kött & Chark AB

Strömdahla 460 342 – 26 %

Ö-slakt AB 391 380 – 3 %

Öströö Fårfarm AB 279 268 – 4 %

Övriga 6 985 5 775 – 17 %

Total svensk slakt, nöt 394 932 390 817 – 1,0 %
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//  det krävs att vi är  
uthålliga. 
Britt-Marie Stegs, Hälsingestintan

EN INTRESSANT uppstickare i bran-
schen är Hälsingestintans mobilslak-
teri, som redovisar en 17-procentig 
ökning från 3 919 slaktade storboskap 
2016 till 4 582 år 2017. Hälsingestintans 
grundare Britt-Marie Stegs verkar rätt 
nöjd med den här utvecklingen.

– Vi är ju inget moget företag efter-
som vi startade det mobila slakteriet så 
sent som 2014. Men nu har vi fått igång 
produktionen och kapaciteten, även 
om det fortfarande finns mycket att 
förbättra.

Ni skulle skaffa ytterligare en mobil 
anläggning?

– Vi planerar för det och behovet 
finns. I så fall blir det en anläggning 
som täcker upp Norrland.  Vi slaktar 
idag från Hälsingland och nedåt i lan-
det. För att slakta i Norrland har vi dock 
behov av en något mindre enhet. Den 
befintliga kräver 30 djur per dag, men 
en som ska gå i Norrland bör vara gjord 
för cirka 20 djur. Dessutom jobbar vi för 
att även kunna slakta gris och lamm.

Hälsingestintans befintliga mobil-
slakteri har kapacitet att slakta 6 000 
djur på årsbasis. För detta krävs dock 
fler arbetstimmar per vecka, och då i 

form av fler arbetslag än idag. Före-
taget har idag totalt 34 anställda som 
jobbar med slakt, styckning, försäljning 
och ledning. Britt-Marie Stegs berättar 
att man till en början hade problem att 
fylla den mobila anläggningen, men att 
man idag har kö till slakten. 

– Det är betydligt fler som vill anlita 
oss än vad vi hinner med.

Hur går företaget resultatmässigt?
– Vi gör minusresultat än så länge. 

Till att börja med blev det väldigt 
kännbart för oss när priset till bonden, 
precis när vi startade ökade med 30 
procent på kort tid efter att i stort sett 
ha legat oförändrat i flera år. Lönsam-
heten är en stor utmaning för oss, men 
absolut ingenting oplanerat. Det krävs 
att vi är uthålliga. 

Har ni den uthålligheten?
– Ja, vi har som tur är starka ägare 

i form av entreprenören Olof Sten-
hammar, Antonia Ax:son Johnson med 
familj samt familjen Wallenberg. De 
gillar våra värderingar och har förstått 
att detta ligger i tiden. Vi märker också 
att såväl bönder som konsumenter 
blir alltmer kunniga och bryr sig om 
djuromsorgen. //

+15%

-10%
för KLS Ugglarps i Kalmar, som 

2016 backade 19%. 

för Skövde slakteri på nötsidan.



INBLICK

HANDLINGSPLANERNA 2015 inne-
höll 199 konkreta åtgärder som skulle 
genomföras inom köttslagen nöt, gris 
och lamm. Av dem är 76 nu genomförda, 
inom 104 punkter pågår arbete medan 
resterande 19 punkter ännu inte har 
påbörjats. 

Theres Strand, vice vd för Svenska 
Köttföretagen redogjorde för sifforna 
och meddelade att produktionsökning-
en för gris under januari-november 
2017 hamnade på 4,6 procent, för lamm 
4,9 procent och för nöt 1,4 procent. 
Siffrorna gäller slaktvikter (och inte 
antal djur). Flera av deltagarna hyllade 
regeringens livsmedelsstrategi som 
de menade bidragit till att vindarna nu 
blåser åt rätt håll.  

– Det är otroligt vilken förändring vi 
ser nu jämfört med när vi satte igång. 
Nu har vi utländska besökare som står 

Sverige  
vi har ett  
köttresultat

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

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

De handlingsplaner för att öka produktionen av 
svenskt kött som lanserades 2015 har gett resultat. 
Det konstaterades vid en lägesrapport som  
presen terades nyligen av involverade aktörer. 
TEXT BO LINDMARK FOTO SHUTTERSTOCK
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FAKTA  HANDLINGS-
PLANER KÖTT

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

_ I mars 2015 tog branschen initiativ 
till en handlingsplan för att öka svensk 
köttproduktion inom köttslagen nöt, 
gris och lamm. Arbetet med att ta fram 
planerna har skett i arbetsgrupper, 
samordnade av Svenska Köttföretagen, 
där hela värdekedjans aktörer samt 
myndigheter har varit involverade. 
Arbetet har övervakats av en styrgrupp 
där representanter från slakterierna, 
Sveriges Nötköttsproducenter, LRF Kött, 
dagligvaruhandeln, Jordbruksverket och 
Näringsdepartementet ingår. Handlings-
planen är indelad i fyra olika målområ-
den; marknad, export, produktion samt 
stöd och regler.



på kö för att få komma hit och se hur vi 
gör med vår produktion och uppfödning 
och det investeras miljardbelopp i slak-
terierna, sa Hans Agné, vd för Svenska 
Köttföretagen.  

Han pekade på vikten av effektivi-
sering och förbättring av tillsyn och 
kontroller som i sin tur skapar säkerhet 
för konsumenterna och trygghet på 
slakterierna.

– Bra köttkontroll är jätteviktig och 
det är bra om myndigheterna är med 
och främjar denna utveckling. Samtidigt 
får inte kostnaderna för kontrollerna 
skena iväg och där har vi alla ett jobb att 
göra tillsammans, sa Hans Agné.  

Elisabeth Backteman, statssekrete-
rare på Jordbruksdepartementet, lyfte 
fram de ökade möjligheter till export av 
svenskt kött som regeringen nu avsätter 
pengar till.  

– Vi har kommit långt i Sverige med 
vår goda djurhälsa och låga antibiotika-
användning och det beror inte minst på 
att det finns ett bra samarbete mellan 
olika delar av branschen, sa hon. 

UNDER 2018 ska det satsas 48 miljoner 
kronor på exporten och en viktig roll 
spelar här Business Sweden som bland 
annat ska ta fram ett program för att få 
fler företag att börja med export samt 
analysera nya marknader i världen som 
kan bli aktuella. 

Jonas Tunestål, vd på KLS Ugglarps, 
såg även han framtiden an med stor 
tillförsikt. 

– Det görs ett fantastiskt jobb på 
många håll i landet och nu gäller det bara 
att fortsätta skapa effektivitet och få alla 
i branschen att vara med och och driva 
arbetet framåt. Konsumenterna gillar 

svenskt kött och kommer att fortsätta 
betala för de svenska mervärdena. 

Majsan Pense, kategoriansvarig för 
kött och chark inom Coop, berättade 
om den resa kedjan startade för tre år 
sedan för att lyfta det svenska köttet.  

– Vi jobbar numera nära ett fåtal fö-
retag inom slakten för att få mer gehör 
för hur vi vill att köttet ska produceras. 
87 procent av allt kött vi säljer och 97 
procent av vårt emv är nu svenskt och i 
charken är 85 procent svenskt. 

Även Majsan Pense hyllade livsmed-
elsstrategin, men framhöll samtidigt 
vikten av att prisglappet mellan det 
svenska köttet och importen inte får bli 
för stort.   

– För det är fortfarande pengarna 
som styr många konsumenter och även 
utländska producenter blir bättre och 
bättre på vad de gör. //
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BUTIK

DET VAR FÖR FEM ÅR sedan som Artur 
Ozienkowski startade sitt första gatukök 
Krubberiet i Länna ett par mil söder 
om Stockholm. I den lilla designade och 
svarta boden står han själv dagligen 
och säljer sina korvar och måltider intill 
köpcentrumets parkering. 

– Jag tyckte att något så typiskt 
svenskt som varmkorven hade gått 
förlorad. Många av gatuköken hade an-
tingen förvandlats till thaikiosker eller 
något annat, eller så var det bara tråkigt 
att handla i dem och ingen upplevelse. 

Som son till en krögare fick Artur 
Ozienkowski passionen för matlagning 
med sig redan från barnsben och dessa 
kunskaper har han tagit med sig in i 

gatukökets
förnyare 

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

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

_STOCKHOLM Han brinner för mat och han brinner för 
korv. Och Artur Ozienkowski vill förändra hela den 
svenska gatukökskulturen. 

– Jag vill ge kunderna något bättre än bara  
potatismjöl, vatten och färdiga såser, säger han. 
TEXT OCH FOTO BO LINDMARK

sitt gatuköksföretag. De första åren 
använde han mest recepten från sin 
gudfar Stefan Skowronski som i många 
år arbetade på charkföretaget Wurst-
master. 

ÄVEN OM DET fortfarande är Wurst-
master som tillverkar alla korvar, håller 
Artur mer och mer på att gå över till 
att bara använda sina egna recept. Och 
istället för puszta, chorizo, kolbasz 
och debrecener har korvarna numera 
namn som Papadoupolos, Escobar, 
Farang, Weiss Guy och Del Ray. Alla bär 
de Arturs signatur och korvarna har, 
förutom en hög kötthalt, ingredienser 
och kryddningar som grön chili, vitlök, 

FAKTA KRUBBERIET
////////////////////////////////////////////////////

_ Krubberiet har i år utsetts till Årets 
Korvkiosk av Korvakademien med moti-
veringen: Svensk gatukökskultur får sig 
en rejäl injektion nytänk när Krubberiet 
gör sin grej. Det handlar om egna recept 
på korven, dressingarna, tillbehören 
och dagliga leveranser av nybakat bröd. 
Artur Ozienkowski grundade Krubberiet 
2013 med stark tro på kvalitativ snabb-
mat. Mottot är: Vi lagar inte snabbmat, 
vi lagar bra mat så snabbt vi kan. Krub-
beriet har gått från det lilla mobila köket 
i Länna till att bli Sveriges första gour-
metgatukökskedja och kommer under 
2018 att presentera ett eget fullständigt 
sortiment och franchaisemodeller.

+
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BUTIK

ingefära, spiskummin, emmentaler, 
timjan och jalapenos i olika kombina-
tioner. Ingen korv är den andra lik och 
de serveras med dagsfärskt bröd och 
Arturs egna dressingar. 

– Målet är att alla korvar ska ha en 
twist för även om det handlar om snabb-
mat så ska fokus ligga på maten och ge 
en upplevelse, 

NÅGOT SOM det läggs extra stor vikt vid 
är tillbehören. På menyn finns ett 20-tal 
olika och tanken är att kunden ska kunna 
bygga sin egen måltid med hjälp av till 
exempel friterad surkål, honungsmajon-
näs, sourslaw, rödbeta/pepparrot, selle-
risalt – tillbehör som de flesta knappast 
stött på tidigare i ett gatukök. 

De kunder som kommer till Krub-
beriet är i huvudsak mellan 25 och 60 år. 

– Det är ofta människor som kommit 
en bit i livet och som är beredda att lägga 
kanske 120 kronor på en korvmeny. Men 
det kommer även arbetare som vill ha en 

stadig korv i baguette till lunch och unga 
hipsters som är aktiva på sociala medier 
och sett något där som de vill testa. 

Även om Krubberiet inte är något 
lågprisställe så går det fortfarande att få 
en sig en kokt eller en grillad med bröd. 

– Det känns otroligt viktigt att inte 
släppa det för jag vill fortfarande att det 
ska vara ett gatukök för alla. Men kan 
jag omvända konsumenten till att köpa 
korv av högre kvalitet då känner jag att 
jag har lyckats, säger Artur. 

Under 2018 tänker han öppna två nya 
gatukök i Stockholm och lite längre fram 
planerar han ännu fler, men då med 
hjälp av franchisetagare

– Det har tagit mig fem år att jobba 
fram en meny som jag tycker är gång-
bar. Visst har jag har gått på några mi-
nor, men jag har fortsatt prova mig fram 
och nu känner jag mig ganska trygg i att 
lämna över konceptet. Jag tror verkligen 
att det behövs en uppryckning av till-
ståndet för gatuköken i det här landet. //

//  Jag tyckte 
att något 
så typiskt 
svenskt som 
varmkorven 
hade gått 
förlorad.

+

Sellerisalt är en uppskattad 
krydda hos Krubberiet.
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Presentation sells!

Med Weber slicers kan du skiva exempelvis charkuterier, ost och bacon med  
högsta möjliga precision och suverän portionering.

Med smarta verktyg kan dina olika produkter presenteras efter ert önskemål och  
förpackningssätt. Vi hjälper er med att optimera utformning av portioner så att  
produkten är redo att förpackas och presenteras för kunden.

Mer information på www.weberweb.com/anuga-maessa 

Vi ses på Anuga i Mars! 
Hälsar Ola, Johan, Magnus & Håkan

Weber Machinery AB
Backa Bergögata 8 · S-42246 Hisings Backa · Sverige
Tel.: +46 31 210 910 · se@weberweb.com  
www.weberweb.com

Besök oss på Anuga FoodTech i Köln  
den 20–23 Mars, Hall 7, Monter A128

WEB-1605 AZ_Presentation Sells_202x295+3_SE_R2.indd   1 13.02.18   16:07
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TILLBEHÖR

I SVERIGE ÄR det Lantmännen Unibake 
som är marknadsledande inom korv- 
och hamburgerbrödsegmenten. Hela 
koncernen omsätter cirka 1,1 miljar-
der euro och man har verksamheter 
för fryst och färskt bröd i 20 länder i 
Europa och USA. I Sverige jobbar man 
bara med frysta bröd, tillverkningen 
sker vid anläggningen i Örebro under 
varumärket Korvbrödsbagarn och man 
säljer sina produkter till dagligvaruhan-
deln, foodservice och restaurang- och 
storkök (Horeca). 

Eva Strömbom, marknadsdirektör 
för Lantmännen Unibake Sweden, säger 
att det är mycket som hänt på brödsidan 
de senaste tio åren. 

– Svensken brukade ju tidigare köpa 
sina klassiska hamburgerbröd med 
sesamfrön och de vanliga, ljusa korv-
bröden, men idag är utbudet betydligt 
bredare, kanske främst genom hambur-
gertrenden som vuxit sig allt starkare. 
Även restaurangtrenden påverkar oss 
och det har poppat upp hamburgerres-
tauranger överallt i Sverige. Idag finns 
det ju heller knappt någon restaurang 
överhuvudtaget som inte har hambur-
gare på menyn, säger Eva Strömbom.  

Även konsumenternas ökande 
intresse för att grilla och laga mat har 
haft betydelse för brödet. Många ställer 
allt högre krav på kvalitet och vill gärna 

göra sina egna hamburgare på högrev, 
stoppa korven eller mala färsen själva 
och servera detta med till exempel ett 
korvbröd gjort på durumvete eller ett 
surdegsbröd eller en brioche för ham-
burgarna.  

– Flera av våra bröd idag görs också 
för större portioner och för att de ska 
kunna bära mera mat, det ser vi inte 
minst inom servicehandeln (Pressby-
rån, bensinstationer etc.). Många nöjer 
sig inte längre bara med en korv med 
bröd utan vill istället ha något som mera 
liknar måltider och där måste vi som 
står för brödet hänga med, säger Eva 
Strömbom. 

VID KORVBRÖDSBAGARN i Örebro 
har Lantmännen Unibake en kock/ba-
gare som arbetar med att utveckla nya 
produkter och det bedrivs även en del 
trendspaning på olika sätt. 

– Mycket av influenserna kommer 
från USA vilket kanske inte är så kon-
stigt eftersom hamburgaren kommer 
därifrån. Generellt skulle jag säga att vi i 
Sverige ligger långt framme på brödsi-
dan. Vi är ganska trendkänsliga i det här 
landet och många, både kockar och kon-
sumenter, är nyfikna på att hela tiden 
testa nya saker. Vi jobbar också mycket 
med att ge inspiration: hur ska portio-
nen eller måltiden se ut? Hur monterar 

ett bröd  
med korv
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

_ÖREBRO I takt med att korvar och hamburgare  
utvecklas måste även det som dessa charkuterier 
serveras i, det vill säga bröden, hänga med. Utbudet 
av bröd är idag ett helt annat än för tio år sedan. 
TEXT BO LINDMARK

man en hamburgare, vilka bröd passar 
till vad etc., säger Eva Strömbom.  

Hur ser korv- och hamburgerbröden 
ut om fem år? 

– Jag tror att behovet av bekväm och 
snabb mat kommer att öka och brödet 
kommer fortsätta att utvecklas och vara 
en bra bärare av lösningar för konsum-
tionen av korv och hamburgare. //

FAKTA  LANTMÄNNEN 
UNIBAKE

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

Ingår i divisionen Livsmedel inom  
Lantmännen tillsammans med Cerealia.
Omsättning: Hela koncernen cirka 1,1 
miljarder euro. 
Anställda: 6 000 i hela koncernen, cirka 
350 i Sverige.
Huvudkontor: I Köpenhamn. 
Produktion i Sverige: Korvbrödsbagarn i 
Örebro, ett wienerbrödsbageri i  
Mantorp, ett baguettebageri i Huddinge.
_  Lantmännen Unibake är i år sponso-

rer till Tv4:as program Mästerkocken. 
_  Hamburgertrenden i Sverige startade 

1973 genom McDonald´s etablering 
och de första hamburgerbröden till-
verkas 1976 genom Korvbrödsbagarn.  

_  Korvbrödsbagarn grundades 1957 av 
Henry Jansson. 



31

VINJETT

//  Flera av våra bröd 
idag görs också för 
större portioner och 
för att de ska kunna 
bära mera mat. 
Eva Strömbom
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SMAKPROVET

alternativ  
(ham)burgare

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

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

I Danmark utbröt nyligen en animerad debatt kring  
en alternativ vegansk färs. Kött & Chark beställde 
hem och provsmakade den omtvistade färsen.
TEXT BO LINDMARK

 SMAKPROVET

FÄRSEN SOM lanserades av det Orkla- 
ägda Naturli Foods hade det uttalade 
målet att så mycket som möjligt likna 
animalisk köttfärs. Vete och soja använ-
des för struktur och innehåll, rödbeta 
för att få till en röd färg, kokosolja 
istället för fett samt en blandning av 
mandlar, tomat och Karljohansvamp 
för att smaka mera ”köttigt”. För att 
hålla färsen stabil användes även flera 
tillsatser. 

Representanter för danska veganer 
kallade produkten ”en världssensa-
tion”, men branschorganisationen för 
livsmedelsföretag, Födevare Danmark, 
ansåg att produkten var ett missbruk av 
ordet kött och vilseledande för konsu-
menterna. 
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– Detta är ju inte kött utan vete, soja 
och rödbetor. Så när du använder ordet 
kött försöker du sälja något som det inte 
alls är. Man använder vår varugrupp för 
att dra till sig uppmärksamhet, menade 
till exempel Kaspar Jakobsen, ordfö-
rande för SMV Födevarer och vd för 
företaget Randers Köd Engros. 

ÄVEN PÅ SOCIALA medier i Danmark 
diskuterades den alternativa färsen 
livligt och omdömena var många om 
alltifrån smaken och konsistensen till 
klimatvinsterna och syftet med att ta 
fram produkten. 

Kött & Chark beställde hem några 
paket av den alternativa färsen från 
tillverkaren och lät göra några (ham)

burgare gav den. Det som kunde 
konstateras var att färsen, även om 
den var rödare i färgen, i mångt 
och mycket låg nära den animaliska 
köttfärsen (i utseende). Dock fastnade 
burgarna lite i botten på stekpannan, 
och även om färsen till konsistensen 
var grövre, höll burgarna ihop på ett 
acceptabelt sätt under stekningen. 
Smaken på burgarna var också helt 
okej, men tonen av svamp slog igenom 
och burgarna var också lite torra och 
saknade saftighet.

Då och då dyker det upp alterna-
tiva produkter på marknaden som 
försöker efterlikna de animaliska, som 
den här danska färsen. Och även om 
de har ett i grunden vällovligt syfte 

så kommer de samtidigt oftast ganska 
billigt undan. 

Frågor som ställs när det gäller 
andra livsmedel drabbar sällan dessa. 
Den danska färsen behöver till exempel 
flera tillsatser för att kunna hålla ihop 
i en burgare, varför är det okej med 
tillsatser här när det länge ansetts så fel 
att använda dem i andra livsmedel?  
Användningen av soja är ju också den 
förenad med baksidor i form av sköv-
ling av naturområden och annat. 

Smaken på den danska färsen var det 
som sagt inget fel på även om släkt-
skapet med den animaliska varianten 
kändes tämligen avlägsen. Som det 
mesta med mat handlar det nog om 
vilka förväntningar man har. //

//  varför är det okej med tillsatser här när 
det länge ansetts så fel att använda dem i 
andra livsmedel? 



RECEPTET

lättlagat  
Asiatiskt

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

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

Svårt att uttala men enkelt att laga, så säger  
författaren Jennie Walldén om receptet på rätten 
Pad Krapow i sin kokbok Mycket smak på nolltid. 
Hon visar hur lätt det är att laga asiatiskt från  
grunden och delar in boken efter hur lång tid man vill 
ge matlagningen, 10, 20 eller 30 minuter.
SAMMANSTÄLLT AV: EVA EDBERG FOTO: MAGNUS SKOGLÖF FÖRLAG: BONNIER FAKTA
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Cirka 4 portioner, 20 min

Ingredienser:
600 g flankstek
2 msk thailändsk eller
japansk soja
1 msk majsstärkelse
1 gul lök
2 röda spetspaprikor
5 vitlöksklyftor
2 röda chilifrukter (fler för
mer hetta)
1 stor bunt thaibasilika (gärna
från asiatisk livsmedelsbutik,
annars 2 krukor)
neutral rapsolja till stekning
½ dl ostronsås
2 msk farinsocker
färskpressad saft från ½ lime

Pad Krapow
Chilistekt biff  
med thaibasilika  

Gör så här: _ Skär flanksteken i tunna 
skivor över fibrerna. Blanda soja och 
majsstärkelse i en bunke. Lägg i köttet och 
blanda väl. _ Skala och skär löken i tunna 
båtar och paprika i långa strimlor. Skala 
och finhacka vitlöken. Skiva chili tunt och 
plocka basilikablad. _ Hetta upp en stor 
stekpanna eller wok med lite olja tills den 
börjar ryka. Stek köttet i 1 minut tills det 

får färg runtom. Lägg över på en tallrik och 
ställ vid spisen._ Hetta upp mer olja tills 
det ryker och fräs sedan lök, vitlök, paprika 
och hälften av chilin i cirka 2 minuter. Lägg 
tillbaka köttet i pannan, tillsätt basilikablad 
och låt fräsa ihop. Häll över ostronsås. Strö 
över socker och pressa över lime. Vänd runt 
och servera genast med nykokt jasminris. 
Toppa med kvarvarande chili och basilika.



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Cirka 4 portioner, 20 min

Ingredienser:
600 g flankstek eller entrecôte
neutral rapsolja till stekning
3 vitlöksklyftor
1 tumstor bit ingefära
1 morot
3 stjälkar blekselleri
2 röda chilifrukter
6 salladslökar
ev. blommor till servering

SÅS
½ tsk sichuanpeppar
5 msk japansk soja
2 msk svart risvinäger eller
balsamvinäger
3 msk risvin eller torr sherry
3 msk strösocker
5 msk ostronsås
2 tsk chiliflakes
2 tsk majsstärkelse

Sichuanbiff

Gör så här: _Börja med dressingen, och 
riv skalet på limen med zestjärn och pressa 
ner saften. Riv vitlöken. Blanda ihop med 
ingefära, fisksås, sriracha och socker. Sma-
ka eventuellt av med mer fisksås, limesaft 
och socker. Ställ åt sidan. _ Koka nudlarna 
enligt anvisningen på förpackningen. Skölj 
väl i iskallt vatten så nudlarna blir helt kalla. 
Droppa av väl, klipp tvärsöver och lägg i en 
stor salladskål._ Dags för salladen. Skala 
gurkan och klyv på längden. Skrapa ur kär-
norna och skiva. Strimla moroten med en 
potatisskalare och skiva salladslöken. Skär 
paprikan i munsstora bitar. Grovhacka kor-
ianderstjälkarna men spara bladen. Lägg 
alla grönsaker förutom korianderbladen 
i salladskålen med glasnudlarna. Häll på 
dressingen och vänd runt._ Dela rostbiffen 
i munsbitar och lägg överst på salladen. 
Plocka myntabladen och lägg överst med 
korianderblad och jordnötter. Ät och njut.

Gör så här: _ Mortla sichuanpeppar till 
ett grovt pulver. Blanda ihop alla ingredi-
enserna till såsen._ Skiva köttet i tunna 
strimlor. Stek i rykande het panna med 1 
matsked olja tills biffen har fått färg. Det 
tar 2–3 minuter. Lägg åt sidan. _ Skala 
och finhacka vitlök och ingefära. Strimla 
moroten och selleristjälkarna till tunna 
tändsticksstavar. Kärna ur och strimla 
chilin till tunna tändsticksstavar._ Skär 
salladslökarna fint i cirka 3 centimeter 
stora bitar. _ Hetta upp woken eller 
stekpannan igen så att den är rykande 
het. Häll i lite mer olja och fräs vitlök och 
ingefära i cirka 10 sekunder. Tillsätt selleri, 
morot, chilifrukter och salladslök och fräs 
i 2–3 minuter. Lägg i köttet, häll på såsen 
och stek tillsammans i 1–2 minuter.  
Servera genast med ångande varmt ris.

 
Ingredienser

SALLAD
100 g glasnudlar
½ gurka
½ morot
2 salladslökar
½ röd paprika
1 liten bunt koriander
70 g babyspenat
100 g tunt skivad rostbiff
1 liten bunt mynta
1 näve saltade och rostade
jordnötter

DRESSING
zest och färskpressad saft från
1 lime
1 vitlöksklyfta
2 tsk riven ingefära
2 msk fisksås
1 tsk sriracha eller sambal oelek
1 ½ msk farinsocker

Glasnudelsallad med rostbiff och nötter
2 portioner, 10 min
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Kött & Chark
033-48 72 00  www.allmans.se

Tel 0472 - 487 50
Fax 0472 - 487 67

www.ello.se

Kött 
Fläsk 
Chark

Globe Select
Just Cook It

Globe Select
Just Cook It

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

Vi erbjuder utmärkt
kött från jordens 
alla hörn!

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

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

Den magiska världen av 
charkuteriprodukter!

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

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 -

Gå in 
på vår hemsida

www.hemgardenchark.se

och läs om en 
god historia

www.direktchark.se
031 - 33 77 600

VÄRLDENS SMAKER

Alltid gott, alltid hög kvalitet.

Utbildning
& 
Tillbehör

• Sliperi
• Knivar
• Kvarndelar
• Utrustning
• Förbrukningsmtrl

Tel 0158-262 35 • Fax 0158-125 87 
Nibbleg 2 Gnesta • www.lithanders.se
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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
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Edholmsgatan 25
593 61 Västervik
Tel 0490-103 74
Fax 0490-163 71

E-mail info@jojjen.se

KR

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

Annonser
Tel 08-662 75 00

Korvpojkarna Risbergs Chark
 035-19 12 00 035-12 54 00

www.korvpojkarna.se
 www.risbergschark.se

Kvalitetschark från Halmstad

Adress: Stenbrovägen 2 Tel: 042-29 58 50www.kottmastarna.se

   
692 34 KUMLA

Tel 019-58 70 70
www.moab.se

Lamm,Nöt,Kyckling,Chark  
Grönsaker,bakelser  Fisk  mm

Göteborgsvägen  3
445  57  Surte
Tel  031-‐707  26  82
info@mhkfoods.se
www.mhkfoods.se

Lamm, Nöt, Kyckling, Chark 
Grönsaker, Bakelser Fisk mm

Göteborgsvägen 3
445 57 Surte
Tel 031-707 26 82
info@mhkfoods.se
www.mhkfoods.se

Slakthusg. 15, 121 62 Johanneshov
08-556 680 30 Fax 08-556 680 43
forsaljning@martenssonsparti.se

SPECIALISTEN

PÅ FLÄSKKÖTT

KÖTT • LAMM • FJÄDERFÄ • CHARK
Tel 08-556 680 80 • Fax 08-556 680 89

www.qibblahalal.se

KR

Telefon
040-49 75 30

www.markoschark.com
Hulda Mellgrens gata 4 

Box 9133 • 400 93 Göteborg
Tel 031-7074840 Fax 031-217190

www.signal-andersson.com

Kött ifrån finska 
familjegårdar

Snellmans Köttförädling AB
Granholmsvägen 1
68600 JAKOBSTAD

infosverige@snellman.fi 
www.snellman.fi/sv

En värld av nöt,
kalv, fläsk & lam

 

En värld av nöt,
kalv, fläsk & lam

 

Stockholm World AB • Kylhusgatan 8
121 62 Johanneshov • Tel: 08-556 139 50

Fax: 08-39 63 03 • www.stockholmworld.se

Tel. 08-556 139 50
Fax 08-39 63 03 

www.stockholmworld.se

Specialiteter:
Argentinsk chorizo

Tyska korvar m m av högsta kvalitet

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

Kontor 08-717 44 64

0418-43 24 00
www.spchark.se  

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

CHARKCHARK
ASMUNDTORP 1927SEDAN

CHARKCHARK
ASMUNDTORP 1927SEDAN

CHARKCHARK
ASMUNDTORP 1927SEDAN

CHARKCHARK
ASMUNDTORP 1927SEDAN

CHARK
ASMUNDTORP 1927SEDAN

CHARK
ASMUNDTORP 1927SEDAN

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

www.styckmastarn.se

Med närhet och 
hantverk i fokus!

Specialité

Köttråvara 
till korvindustrin

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

KR

Annonser
Tel 08-662 75 00

Annonser
Tel 08-662 75 00
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Analyslaboratorium	inom		
livsmedelsindustrins	egenkontroll.	

	
Livsmedel	–	vatten	-	hygien	

	
Ackrediterade	trikinanalyser	

	

	
	

För	mer	information	och	priser		
gå	in	på	vår	hemsida:	
www.jphastveda.com	

eller	ring:	
Jenny	070-278	48	28	

SPECIALITÉ

Färdigstekta köttfärsprodukter såsom:

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

KR

Vaggeryds Chark AB
Telefon: 0393-100 89

Fax: 0393-100 71

Slakterier

Analys

Aspelundsvägen 541 34 Skövde
Tel 0500-44 62 80 Fax 0500-41 99 57

www.skovdeslakteri.se

BRÅLANDA
Tel 0521-57 50 50

Livsmedels- och 
miljöanalyser

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

Certifiering, livsmedels
säkerhet och ekologisk 

produktion
www.valiguard.com

foodsafety.sc@saiglobal.com
08-402 84 90

KÖTT & CHARK  
FRÅN UPPLAND
andersson-tillman.se

hallvägen 4-6,  121 62 johanneshov
telefon 08-448 09 10

e-mail:  order@stockholmsbutikskott.se

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

Det naturliga valet 
vid livsmedels- och 

mjölkanalyser.

www.eurofi ns.se

www.narkekott.se 

Kyckling från svenska gårdar
FÖR KONTAKT:

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

Ben 
Blod  
Fettvaror

köper 
svinsvål

GELITA Sweden AB
Box 502 • 264 23 Klippan

Telefon 0435-265 00 • Fax 0435-265 90

KR

VACUUMPÅSAR
KRYMPPÅSAR 

Neutrala och tryckta från eget lager, 
film för djupdragning.

Maskiner för charkindustrin. 

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

Tel:+46 (0)60 15 18 90

Stockholm     08-659 01 30
Malmö           040-19 16 00

www.wipak.com

- Förpackningsfilmer
- Nu även stå-påsar

Annons Maskiner

Branschregister:

Annons VakuumpåsarVakuumpåsar & laminatfilmer 
Egen produktion sedan 1965!

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

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

Vakuummaskiner Trågförpackare Djupdragare 

END-TO-END
Hygiene and Packaging 
Solutions

www.sealedair.com/foodcare
FoodCare.Sweden@sealedair.com

Teampac AB • order@teampac.se • www.teampac.se 

Kontakta oss på 08-556 565 70

Ett lätt och rätt sätt att förpacka

 Vi förenklar för er med tråg, �lm, 
vaccumpåsar, hygien och rengöring

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

www.lietpak.se          Tel. +46 (0)54 53 34 90

sedan 1991
Kundanpassade

förpackningslösningar

Egen tillverkning
av förpackningsmaterial till 

kött och chark industrin.
Rätt kvalitet till rätt pris,

korta leveranstider, 
hög servicegrad.

Vi KÖPER, SÄLJER, BYTER
Beg charkuterimaskiner

Förpackningsmaskinner m.m.
Allt av intresse

Tel 0411-199 00 • Fax 0411-153 85
 www.mmsweden.se

Maskiner
Tillbehör

Beg Maskiner
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

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

Läs 

online     
www.kottchark.se

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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031-33 77 100 

Leading Scandinavian Food Machinery  

0479-213 33 www.protech-ab.se

Varmrökning Kokskåp
Kallrök Intensivkyl
Stekning/Fritering
Speedsmoke Disk

Skräddarsydd lyft- och 
tömningsutrustning för

 intern produkthantering

www.nimo-kg.se | 0418-44 64 40

Skräddarsydd hanteringsutrustning

• Lyftare & Tömmare
• Skänkvagnar
• Storbehållare

Maskiner för livsmedelsindustrin

www.osab.com

OSAB Livsmedelsmaskiner AB
Veddestavägen 13 

175 62 Järfälla 
Tel: 08-760 03 70 

E-mail: info@osab.com

Annons Maskiner

Branschregister:

Annons VakuumpåsarVakuumpåsar & laminatfilmer 
Egen produktion sedan 1965!

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

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

Vakuummaskiner Trågförpackare Djupdragare 

 
 

 - Tillverkning och erfarenhet sedan 1978 - 
 

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

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

 
 
Annons i Kött & Chark (branschregister) 
 
Storlek: 85x40 mm 
 
Logo: Enligt tidigare annons i branschregistret 
Typsnitt text + adress: Arial 
 

 
 

 - Tillverkning och erfarenhet sedan 1978 - 
 

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

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

 
 
Annons i Kött & Chark (branschregister) 
 
Storlek: 85x40 mm 
 
Logo: Enligt tidigare annons i branschregistret 
Typsnitt text + adress: Arial 
 

www.garos.se

We provide a cure 
for all your needs.

Systemlösningar, maskiner, service 
och reservdelar till köttindustrin.

www.detec.se
info@detec.se   040-400061

  Kvarnar och Blandare
  för chark och slakteri.
  Egen tillverkning samt

  leverantör av Palmia och 
Boldt, maskiner, mm. 

    Tel. 0270-428809     
  www.lindmeq.se

www.oqvist.se/08-392090

Slakt, styckning, chark
butik, ost och fisk

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

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

WEB-1580 AZ_Kött & Chark_R2.indd   1 10.08.17   15:39

www.jarvis.se
Tel +46 40 165400

Maskiner, service och  
förbrukningsartiklar  

till nordiska köttbranschen

Annons_40x40mm_2017_may.indd   12017-05-10   06:38

Annonser
Tel 08-662 75 00
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TÖREBODA
FLIS AB

med över 35 år i branschen
erbjuder följande produkter

av högsta kvalitet och
till låga priser

ALFLIS • ALSPÅN
BOKFLIS • BOKSPÅN 

RÖKKÄPPAR
I ALUMINIUM

Telefon 0506-520 25

Tarmar

Komplett
sortiment

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

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

䜀䌀 䤀洀瀀漀爀琀 䔀昀琀爀 

眀眀眀⸀最挀椀洀瀀漀爀琀⸀猀攀
　㠀ⴀ㘀　　 㐀 㔀　

瀀漀猀琀䀀最挀椀洀瀀漀爀琀⸀猀攀

一愀琀甀爀琀愀爀洀

䬀爀礀搀搀漀爀

伀猀琀 
䰀愀欀攀洀攀搀攀氀⼀昀漀猀昀愀琀攀爀

倀氀愀猀琀琀愀爀洀

Kryddor
Ingredienser
Tillsatser

Etiketter 
&
Märkning

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

Kompletta rengöringssystem
för livsmedelsindustrin

Hygiene solutions that
make a difference

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

40 x 40   1 05-10-07, 11.57.54

www.bmgprosanitas.se

END-TO-END
Hygiene and Packaging 
Solutions

www.sealedair.com/foodcare
FoodCare.Sweden@sealedair.com

Annonser
Tel 08-662 75 00

IT
Produktsäkerhet
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VINJETT

DETTA UPPSLAG PRODUCERAS 
AV CHARK-SM
Mediepartner

Huvudsponsorer för Chark-SM 2018Arrangör

Följ @Chark_SM på Twitter och Instagram och tagga dina inlägg med #charksm 

GUDRUNS SAMLAR INSPIRATION 
UNDER KORVFESTIVALEN 
Förra gången lanserade de proteinkorv till träningsfolket. I år 
är det en ny weißwurst och ett skinnfritt korvsortiment av hög 
kvalitet som presenteras. För Gudruns är Korvfestivalen ett sätt 
att möta konsumenter och testa nya produkter. 

– Vi tycker att Korvfestivalen är ett väldigt roligt forum för alla 
korvälskare, en möjlighet för oss att träffa konsumenterna och få 
en riktig känsla för vad de gillar och inte. Det ger oss en bra grund 
och inspiration inför att vi ska delta i Chark-SM i höst, säger Andreas 
Ögren, vd för Gudruns AB.

Familjeföretaget Gudruns har varit verksamma sedan 1925. De har varit med och tävlat i Chark-SM många gånger och senaste 
gången knep företaget inte mindre än tio kvalitetsstämplar. 
   – Chark-SM driver på vår produktutveckling, vi vill alltid hitta på något nytt eller bättre när vi är med och tävlar, vilket i sig är 
väldigt värdefullt. Sedan har det ju gått bra för oss också vilket såklart är ett kvitto på att det vi gör håller måttet, säger Andreas. 

Men först väntar Korvfestivalen där Gudruns bland annat får uppbackning av 
kocken Crister Svantesson i sin monter, som kommer att bjuda på nya spännan-
de korvrecept. 
   – Man kan tillverka och tillaga korv på väldigt många olika sätt idag, korvens 
utveckling under senare tid är helt fantastisk. Från att, historiskt sett, främst 
förknippats med billig snabbmat till att nu också vara en kvalitetsprodukt med 
hög kötthalt, olika smaker och konsistenser, säger Andreas.

OM GUDRUNS
Gudruns är en del av Ögren-gruppen som 
är en av Sveriges största privatägda aktör 
inom kött och chark. Gudruns producerar 
svenskt kött och chark till storkök, restau-
ranger och detaljhandel. 
Grundat: 1925
Vd: Andreas Ögren
Omsättning: Cirka 430 miljoner kronor
Huvudkontor: Johanneshov, Stockholm
Antal anställda: Cirka 145 anställda i 
Stockholm och Gävle

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

MÖT OSS PÅ KORV- 
FESTIVALEN!
Under Korvfestivalen, 10–11 mars på NackaStrandsMässan, 
kommer Chark-SM att vara på plats för att prata charkuterier 
och vikten av kvalitet med alla korvälskare. 
   – Vi kommer att prata om Chark-SM generellt och att våra 
kvalitetsstämplar innebär ett intyg på att charkprodukten är 
av hög kvalitet. För oss är det viktigt att öka kunskapen och 
igenkänningen hos slutkonsumenten och Korvfestivalen är en 
fantastisk arena för det, säger Carina Gatzinsky, projektledare 
för Chark-SM.

Möt oss på Korvfestivalen i monter 8A intill Svenskt Kött, som 
är en av våra huvudsponsorer i Chark-SM. Den 10:e mars 
klockan 12:40 kommer Chark-SM även att ta plats på scen. 
Varmt välkomna att träffa oss här!  

PÅSKCHARK
Andreas Ögren från  
Gudruns väljer fem  
charkfavoriter på påsk- 
bordet:
• Lammfiol rökt med ben
• Lammstek benfri
• Kokt påskskinka 
• Lammkorv
• Prinskorv 

SVENSK CHARKSUPPORT LADDAR  
INFÖR  SIN STÖRSTA KUNDTRÄFF 

Företaget Svensk Charksupport är, 
liksom många gånger tidigare, en av 
huvudsponsorerna till Chark-SM 2018. 
Redan nu börjar Göteborgsföretaget 
planera inför årets viktigaste händelse.  

 – Chark-SM är alltid en höjdpunkt och 
egentligen det enda tillfället vi har att 
träffa merparten av våra kunder och 
kollegor i branschen här i Sverige, säger 
Steven Gladh, vd och säljare på Svensk 
Charksupport AB. 

Svensk Charksupport, som har sitt 
huvudkontor i Hisings Backa i Göteborg, 
säljer ett urval av främst tysktillverkade 
kvalitetsmaskiner för alla typer av korv-
tillverkning och är kända för sitt fokus på 
service och tillgänglighet. Det sistnämnda 
har helt klart bidragit till att de nu har en 
stor del av den svenska marknaden för 
korvmaskiner. 
   – Engagemang är vårt signum och vi 
finns alltid nära tillhands med personlig 
support för våra kunder. Men grundläg-
gande för vår framgång är att vi bara 
säljer maskiner av högsta kvalitet. Våra 
huvudleverantörer av maskiner, Sey-
delmann, Handtmann och Poly-Clip, är 
traditionella familjeföretag med lång 
erfarenhet, exempelvis så firar Seydel-
mann 175 år i år. Lite kul kuriosa är att 
alla tre har varit pionjärer inom sitt 
specifika område: Seydelmann uppfann 

snabbhacken, Handtmann vakuum-
fyllaren och Poly-Clip den automatiska 
clipsmaskinen, säger Steven. 

Svensk Charksupport har ett nära 
samarbete med sina leverantörer, vilket 
gör att när de upptäcker ett behov hos 
sina kunder, så kan de tillsammans med 
leverantörerna utveckla applikationer för 
att möta det behovet. Det har exempelvis 
gjorts när det gäller flätning av prinskorv 
och falukorvsupphängning, som båda är 
produkter unika för Sverige. 

Så vad är då viktigt att tänka på vid val 
av maskin för korvtillverkning? 
   – Först och främst kommer hygien-
faktorn. Att det är lätt att hålla maskinen 
ren är A och O för att kunna tillverka en 
”säker korv” till slutkonsumenten. Sedan 
skulle jag säga produktivitet, det vill säga 
viktnoggrannhet, utseende och produk-
tion per tidsenhet så att tillverkning blir 
effektiv. Något annat som många kunder 
uppskattar, särskilt små och medelstora 

företag, är flexibiliteten i maskiner, att 
man kan tillverka många olika saker i 
samma maskin, säger Steven. 

Om Svensk Charksupport kommer att 
presentera några nyheter på Chark-SM 
2018 är ännu inte klart. Men redan nu ser 
de fram emot höstens arrangemang. 
   – På Stora Charkdagen får vi möjlighet 
att ses under avslappnade former och 
stärka våra relationer, få direkt återkopp-
ling, inspiration och knyta nya kontakter. 
Alla är varmt välkomna att komma förbi 
vår monter för att prata med oss och se 
vad vi har att visa upp, säger Steven. 

OM SVENSK CHARKSUPPORT
Arbetar med försäljning och service av 
kvalitetsmaskiner och tillbehör till livs-
medelsindustrin, med fokus på korvtill-
verkning. 
Grundat: 2001
Vd och delägare: Steven Gladh
Omsättning: Cirka 30 miljoner kronor
Huvudkontor: Hisings Backa, Göteborg
Antal anställda: 6 personer i Göteborg, 
Jönköping, Karlstad och Malmö.

sales@charksupporten.se

” PÅ CHARK-SM MÖTER 
VI VÅRA KUNDER FRÅN 
JOKKMOKK I NORR TILL 
YSTAD I SÖDER. ”

www.charksupporten.se
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VINJETT

DETTA UPPSLAG PRODUCERAS 
AV CHARK-SM
Mediepartner

Huvudsponsorer för Chark-SM 2018Arrangör

Följ @Chark_SM på Twitter och Instagram och tagga dina inlägg med #charksm 

GUDRUNS SAMLAR INSPIRATION 
UNDER KORVFESTIVALEN 
Förra gången lanserade de proteinkorv till träningsfolket. I år 
är det en ny weißwurst och ett skinnfritt korvsortiment av hög 
kvalitet som presenteras. För Gudruns är Korvfestivalen ett sätt 
att möta konsumenter och testa nya produkter. 

– Vi tycker att Korvfestivalen är ett väldigt roligt forum för alla 
korvälskare, en möjlighet för oss att träffa konsumenterna och få 
en riktig känsla för vad de gillar och inte. Det ger oss en bra grund 
och inspiration inför att vi ska delta i Chark-SM i höst, säger Andreas 
Ögren, vd för Gudruns AB.

Familjeföretaget Gudruns har varit verksamma sedan 1925. De har varit med och tävlat i Chark-SM många gånger och senaste 
gången knep företaget inte mindre än tio kvalitetsstämplar. 
   – Chark-SM driver på vår produktutveckling, vi vill alltid hitta på något nytt eller bättre när vi är med och tävlar, vilket i sig är 
väldigt värdefullt. Sedan har det ju gått bra för oss också vilket såklart är ett kvitto på att det vi gör håller måttet, säger Andreas. 

Men först väntar Korvfestivalen där Gudruns bland annat får uppbackning av 
kocken Crister Svantesson i sin monter, som kommer att bjuda på nya spännan-
de korvrecept. 
   – Man kan tillverka och tillaga korv på väldigt många olika sätt idag, korvens 
utveckling under senare tid är helt fantastisk. Från att, historiskt sett, främst 
förknippats med billig snabbmat till att nu också vara en kvalitetsprodukt med 
hög kötthalt, olika smaker och konsistenser, säger Andreas.

OM GUDRUNS
Gudruns är en del av Ögren-gruppen som 
är en av Sveriges största privatägda aktör 
inom kött och chark. Gudruns producerar 
svenskt kött och chark till storkök, restau-
ranger och detaljhandel. 
Grundat: 1925
Vd: Andreas Ögren
Omsättning: Cirka 430 miljoner kronor
Huvudkontor: Johanneshov, Stockholm
Antal anställda: Cirka 145 anställda i 
Stockholm och Gävle

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

MÖT OSS PÅ KORV- 
FESTIVALEN!
Under Korvfestivalen, 10–11 mars på NackaStrandsMässan, 
kommer Chark-SM att vara på plats för att prata charkuterier 
och vikten av kvalitet med alla korvälskare. 
   – Vi kommer att prata om Chark-SM generellt och att våra 
kvalitetsstämplar innebär ett intyg på att charkprodukten är 
av hög kvalitet. För oss är det viktigt att öka kunskapen och 
igenkänningen hos slutkonsumenten och Korvfestivalen är en 
fantastisk arena för det, säger Carina Gatzinsky, projektledare 
för Chark-SM.

Möt oss på Korvfestivalen i monter 8A intill Svenskt Kött, som 
är en av våra huvudsponsorer i Chark-SM. Den 10:e mars 
klockan 12:40 kommer Chark-SM även att ta plats på scen. 
Varmt välkomna att träffa oss här!  

PÅSKCHARK
Andreas Ögren från  
Gudruns väljer fem  
charkfavoriter på påsk- 
bordet:
• Lammfiol rökt med ben
• Lammstek benfri
• Kokt påskskinka 
• Lammkorv
• Prinskorv 
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ScanCut 225 
Förmodligen den snabbaste  
portionscuttern ....
Med skärfrekvenser på upp till två gånger 2 170  
slag per minut är nya ScanCut 225 Portion Cutter  
den ultimata, high-speed bitningsmaskinen för  
produktion av exakta, fasta viktportioner av färskt,  
benfri fisk, fågel och kött – och säkerställer  
samtidigt lågt give-away samt ett högt utbyte.

Kontakta oss redan idag för en demo eller  
provkörning. Stefan Hagman Tel: 0706-308818.  

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 TÖ 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

HÖGRE  
HASTIGHET

BÄTTRE VISION  
SYSTEM
HÖGRE  

NOGGRANNHET
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Slaktkyrkan en del av  
slakthusområdets förvandling
_FÖRETAG Stockholms Slakt
husområde har påbörjat sin 
väg mot förvandling. Nyligen 
öppnades Slaktkyrkan i Hus 8 på 
Styckmästargatan i en byggnad 
som tidigare fungerade som 
tarmrenseri och dyngbod. Huset 
är kulturmärkt och har fått 
namnet Slaktkyrkan eftersom 
rummets karaktär för tankarna 
till ett kyrkorum. De renoverade 
lokalerna har fått toppmodern 
utrustning med klimatsmarta 

lösningar och taket har försetts 
med elgenererande glas med 
hjälp av ny solcellsteknik. 

Slakthusområdet är också en 
del av EUprojektet GrowSmar
ter där åtta europeiska länder 
testar och utvecklar smarta 
miljötekniklösningar inom energi, 
infrastruktur och transporter. 
Stockholm stad har fått stöd för 
finansieringen genom projek
tet och effekterna kommer att 
mätas under två år.

Petterssons 
parisare säljer
_FÖRETAG Petterssons 
Charkuteri i Boden har inlett 
ett samarbete med hambur
gerkedjan Bastard Burgers som 
kommer att servera en speciellt 
framtagen parisare på alla sina 
restauranger runt om i Sverige.

– På Petterssons Charkuteri 
brinner vi verkligen för pari
saren. Tillsammans med olika 
krögare och allmänheten vill vi 
hitta världens godaste parisare. 
Vi är väldigt stolta över samar
betet med Bastard Burgers och 
är spända på hur den kommer 
att tas emot, säger Niklas 
Henriksson, vd på Petterssons 
Charkuteri till Norrbottens 
Affärer. 

Parisare är en bredare vari
ant av falukorv som skärs i cen
timetertunna skivor, grillas och 
serveras mellan hamburger
bröd. Vanliga tillbehör är senap, 
ketchup och bostongurka. 

Danish Crown 
utökar i Polen
_FÖRETAG Danish Crown 
utökar sin verksamhet i Polen 
genom att förvärva den polska 
producenten Gzella Meat Group 
med cirka 1 000 anställda, skri
ver Food Supply SE. Företaget 
ligger i byn Osie utanför Gdansk 
och har där en anläggning som 
processar omkring 6 000 ton 
kött i månaden. De produkter 
som förädlas säljs till bland an
nat polska livsmedelskedjor.

– Köpet av Gzella är ett stort 
steg i riktning mot att nå våra 
strategiska mål att fördubbla vår 
verksamhet i Polen. Vi skapar en 
stark grund för framtida tillväxt 
i ett land med 38 miljoner invå
nare, säger Jais Valeur, Danish 
Crowns koncernchef.

Med köpet ökar bolaget sin 
räckvidd, nyförvärvet är starkt 
i norra Polen medan dotter
bolaget Sokolow har en stark 
position i söder.
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Garants 
Ekostjärna 2018 
går till...

Sibylla öppnar 
nytt i Västerås

_FÖRETAG Svenskt Butikskött 
har tilldelats Axfoods egna 
varumärke Garants Ekostjär
na 2018. Svenskt Butikskött är 
Sveriges största leverantör av 
KRAVmärkt kött till dagligvaru
handeln och offentliga sektorn 
och har sedan 2007 levererat 
kött och charkprodukter för 
Garant. Prisets syfte är att upp
muntra och stödja utvecklingen 
inom den ekologiska livsmed
elsproduktionen, för att nomi
neras ska företaget ha uppfyllt 
kravet att ”med nytänkande 
och affärskänsla utvecklat ett 
eller flera led i värdekedjan från 
idé till butik”.

_FÖRETAG Gatukökskedjan 
Sibylla har öppnat en ny restau
rang på Sturegatan i centrala 
Västerås. Bakom etableringen 
står franchisetagaren Sahin Ba
kac, som räknar med att ha 10
15 personer anställda beroende 
på hur den nya restaurangen 
tas emot och hur försäljningen 
utvecklar sig. Sibyllakedjan har 
idag drygt 160 restauranger i 
hela landet. 

 NYTT JOBB

Jörgen Svensson 
har utsetts till 
ordinarie vd för 
Ingelsta Kalkon ef
ter att under cirka 

ett år varit tillförordnad vd. Han 
har varit anställd på företaget 
sedan 2012, då han anställdes 
som affärsområdeschef för 
extern försäljning. Tidigare har 
Jörgen Svensson bland annat 
haft ledande försäljningsposi
tioner inom Nestlé och Malaco/
LEAF.

– Ingelsta Kalkon är ett 
fantastiskt företag med en stor 
potential, säger Jörgen. Det 
proteinrika vita kalkonköttet 
visar en fortsatt god försälj
ningsökning. Vi har en kontinu
erlig innovationsprocess och 
kommer att lansera flera nya, 
spännande kalkonprodukter 
den närmaste tiden.

Ingelsta Kalkon är ett bolag i 
Blentagruppen.

Livsmedelsteknik
företaget Micvac 
har utsett Michael 
Bogdanski till 
ny vd från och 

med 1 februari efter Håkan 
Pettersson. Bogdanski har 
en omfattande internationell 
erfarenhet på chefsnivå. Han 
har arbetat inom snabbrörliga 
konsumentprodukter med att 
utveckla och implementera 
försäljnings, marknadsförings 
och innovationsplaner för att 
skapa tillväxt och resultat. Han 
har även haft positioner hos 
ledande globala företag och 
arbetat i USA, Storbritannien, 
Tyskland och Sverige. 

Andreas Strandroth, vd på 
Siljans Chark lämnar företaget 
efter bara 1,5 år. Den 5 februari 
tillträdde ekonomichefen Jan 
Matsson som tillförordnad vd. 
Siljans Chark ägs till 47 procent 
av lokala lantbrukare och några 
anställda, Älska Lokalt (lokala 
investerare) äger 14 procent och 
HKScan resterande 39 procent.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////
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Jernbruket i Floda har utsetts till Sveriges bästa köttrestaurang 
av Sveriges restauranggäster. Priset, som baseras på gästernas 
omdömen och betyg på bokningssajten bookatable.se, delades ut 
i tio kategorier, allt från bästa fisk och skaldjursrestaurangen till 
bästa ekologiska köket. 
ÖVRIGA VINNARE 
Bästa skandinaviska köket: Somm Restaurant & Wine Bar, Göte
borg Bästa ekologiska köket: Lilla Bjers Gårdskrog, Visby
Bästa fisk- & skaldjursrestaurangen: Sturehof, Stockholm Bästa 
franska köket: Ritz, Göteborg Bästa italienska köket: Mancini, 
Stockholm Bästa asiatiska köket: Hattori Sushi Devil,Stockholm
Stockholms bästa restaurang: Jim & Jacob 
Göteborgs bästa restaurang: Somm Restaurant & Wine Bar  
Sveriges bästa restaurang: Lilla Bjers Gårdskrog, Visby

Sveriges tio bästa restauranger

_FÖRETAG Förenade Matfabrikanterna Sverige AB blir majori
tetsägare i charkföretaget Familjen Hansen Charkuterier i Umeå. 
Förenade Matfabrikanterna har som affärsidé att äga och utveckla 
små och medelstora livsmedelsproducenter som inte har resur
ser att växa själva. Sedan tidigare äger man Vindelns Rökeri och 
Norums Fiskrökeri och tillsammans med Familjen Hansen ligger 
omsättningen på drygt 60 miljoner kronor.

– För oss är förvärvet av Fam. Hansen Charkuteri en investering 
helt i linje med våra framtidsplaner. Vi vill arbeta med genuina 
livsmedelsproducenter som har unika produkter och tillväxtpotenti
al. Vi möter mycket positiv respons från både marknaden och från 
lokalproducenter vilket bekräftar att vår affärsidé ligger rätt i tiden, 
säger Fredrik Jonsson på Förenade Matfabrikanterna.

Matfabrikanter tar majoritet  
i Familjen Hansen
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Eataly öppnar i Sverige
Mälarchark tilldelas 
Affärslivspris

_FÖRETAG I Stockholm har mat och restaurangkonceptet Eataly 
slagit upp portarna i före detta biografen Röda Kvarns lokaler på 
Biblioteksgatan 5 i centrala staden. Konceptet Eataly grundades av 
Oscar Farinetti i Turin i Italien 2007 och idag finns konceptet i tolv 
länder runt om i världen. Eataly Stockholm blir den 40:e saluhallen 
och rymmer tre restauranger, kaffebar samt choklad och glassbar 
på totalt 3 000 kvadratmeter Därtill finns en saluhall med närmare 
1 000 italienska produkter som pasta, såser, ost, charkuterier och 
olivoljor samt bröd som bakas dagligen i en vedeldad ugn. I hallen 
finns även en kött och fiskdisk, en fisk och skaldjursbar, en moz
zarellabar samt frukt och grönsaker. 

_FÖRETAG Mälarchark AB med 
vd Marie Larsson (fd Pettersson) 
har tilldelats tidningen Eskil
stunaKurirens Affärslivspris 2018. 
Marie Larsson är tredje genera
tionens ägare till företaget och 
motivering till priset lyder: "Till
verkningen av bland annat korv 
av förstklassiga råvaror och kun
nig personal har gett Mälarchark 
AB mängder av utmärkelser för 

sina förstklassiga produkter. 
Köttråvara av svenskt ursprung 
och i första hand leverantörer 
inom regionen är viktiga val vid 
framställningen. Genom att 
vara innovativa och ständigt 
våga prova nytt skapar de 
matglädje och smakupplevelser. 
Mälarchark har med kvalitet 
och lokal förankring satt Eskils
tuna på Sveriges matkarta."

KÖTT OCH CHARKFÖRETAGENS 

ÅRSKONFERENS ONSDAG 30 MAJ 2018 

VÄLKOMMEN!
KOM OCH NÄTVERKA MED DINA BRANSCHKOLLEGOR!

Varmt välkomna!  
Magnus Därth, VD,  
Kött och Charkföretagen (KCF) 

PROGRAM:
Vi träffas till den årliga förenings
stämman vid klockan 11:00 och 
efter lunch drar konferensen igång 
vid kl 13:00 och pågår till  
kl 17:00. Vi kommer precis som 
sist att kunna 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 

Plats: Slaktkyrkan, Styckmästaregatan 10, 
i slakthusområdet i Stockholm,  
Tbana Globen.
Anmälan: till magnus.darth@kcf.se.  
Vid frågor ring 08762 65 33.

30 MAJ 2018 
Den 30 maj samlar Kött och Charkföretagen 
(KCF) alla sina medlemmar och externa 
partners till Årskonferens i Slaktkyrkan på 
Slakthusområdet i Stockholm. Temat för  
dagen är framtiden och en bransch i  
förändring. Vi kommer att vara i det gamla 
tarm renseriet på Slakthusområdet som  
helrenoverats till en fantastisk konferens  
och festlokal.

Slaktkyrkan

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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TEKNIK

_FÖRETAG Xx

_TEKNIK Förpackningsjätten 
Multivac övertog i december 
2017 teknikföretaget VC999s 
slicerverksamhet. Multivac 
kan därmed erbjuda kompletta 
skivnings och förpacknings
linjer från en enda leverantör 
till alla segment. 

Först ut är en linjelösning 

Multivac breddar och vinner förpackningspris

Guld- och silvermedaljen 
för Technology Award 
delas ut vart tredje år av 
DLG (German Agricultu-
ral Association) i sam-
arbete med sin industri- 
och mediepartner vid 
Anuga FoodTec i Köln.

_TEKNIK Det svenska livsmed
elsteknikföretaget Micvac 
har utvecklat en ny teknik för 
produktion och förpackning 
av kylda färdigrätter. Maten 
tillagas och pastöriseras i en 
mikrovågstunnel i en kontinuer
lig process vilket håller rätterna 
färska, nyttiga och smakrika. 
Den har även ett förpack
ningskoncept med en ventil 
som visslar när maten nått rätt 
temperatur. Utan några tillsat
ser har färdigrätterna längre 
hållbarhetstid. Det kan innebära 
att matsvinnet i livsmedelsked
jan kan minska. 

På Micvacs pilotanläggning 
i Sverige finns en produktions

enhet där kunderna kan lära sig 
hur metoden fungerar och se 
hur maten tillagas. Kunderna 
kan även köpa med sig en test
utrustning för att utveckla nya 
recept på hemmaplan. 

Microvågstunneln bygger på 
ett modulsystem som kan an
passas efter varje kunds behov. 
Om kunden vet vilken kapacitet 
som behövs kan man köpa mot
svarande tunnelstorlek. Det går 
även att lägga till flera moduler 
beroende på produktionsvolym. 

Micvac kommer att presente
ra sin tekniklösning på mässan 
Anuga FoodTec i Köln 20–23 
mars.
_ Mer info: micvac.com

Teknik för lång hållbarhet
Röntgensystem  
hittar defekterna 
_TEKNIK Mettler Toledo lanserar ett nytt röntgensystem 
för att identifiera främmande komponenter. Systemet 
X39 ger tillverkare av frusna livsmedel i styckeformat, 
som exempelvis hamburgare, olika sorters köttbitar, fisk 
och vegetariska bitar, möjlighet till effektiv inspektion 
och utsortering av produkter som innehåller främmande 
komponenter eller defekter.

Systemet använder ett tvåstegsutförande med både 
laser och röntgen och precisionsfunktioner för noggrann 
utsortering i flera linjer. Tillverkarna kan omarbeta defekta 
produkter effektivt. 

– Det här är marknadens första röntgensystem med 
en tvåstegsprocess för 10 kvalitetskontroller. Systemet är 
särskilt utvecklat för att skydda varumärken och tillgodo
se behoven hos livsmedelstillverkare som hanterar stora 
volymer av frusna produkter i styckeformat. X39 
systemet kan kvalitetskontrollera 1 800 produkter per 
minut – ingen annan röntgenteknik kommer i närheten av 
det, säger Mike Pipe, produktledningschef för Mettler 
Toledo Safeline Xray. _ Mer info: mt.com

för automatisk skivning och för
packning av produkter som ost, 
skinka och liknande produkter. 
Linjen består av en SL 800 slicer, 
en R 245djupdragare, en hori
sontell loader och en kompakt 
L 330bandetiketterare. 

Multivac har även vunnit 
utmärkelsen Gold International 

FoodTec Award med sin nya 
djupdragare Xline. Djupdra
garen har en nivå av sensor
styrning som aldrig uppnåtts 
tidigare där systemet Multi 
Sensor Control övervakar alla 
relevanta delar av processen. 

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

18–20 mars
Foodexpo: Nordens största 
mässa för foodservice och Ho
recasektorn. Cirka 500 utställare 
och 25 000 besökare.  
Plats: Herning, Danmark. 

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

20–23 mars
Anuga Food Tec: Mässa för 
teknik och utrustning inom livs
medelsindustrin. 1 700 utställare 
från 50 länder. 
Plats: Köln. 

18 april 
Pack Point Nordic: Mötesplats 
för dig som är beroende av 
förpackningar för din verk
samhet. Trender inom han
del, konsumentbeteende och 

ansvarsfulla förpackningar för 
en cirkulär ekonomi mm. Talare, 
utställare och kollegor från olika 
branscher. Mötesplatsen är en 
vidareutveckling av konferen
sen Livsmedelsförpackningar i 
Fokus. 
Tid: 08.30 – 17.00. 
Plats: Cirkus, Stockholm.

16–19 april 
Alimentaria och Intercarn: 
Mötesplats och mässa för livs
medelsindustrin med exklusiv 
utställningsdel för yrkesverk
samma inom kött och chark.  
Plats: Gran Via Venue,  
Barcelona. 

3 maj 
Livsmedelsföretagens Mat-
dag: Heldag på temat ”Så blir 
Sverige världens bästa matland”. 
Svenska och internationella 
varumärkesexperter, exportsuc
céer och foodtechvisionärer 
bjuder på insikter och tanke
väckande inspiration samt visar 
hur Sverige kan bli en mat och 
dryckes nation i världsklass.  
Plats: Moderna Museet,  
Stockholm.  
Arr: Livsmedelsföretagen.

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

30 maj
Kött- och Charkföretagens 
(KCF) vårkonferens: Årsstäm
ma, program med föreläsningar, 
mässa med utställare, middag. 
Plats: Slaktkyrkan, Slakthusom
rådet Stockholm. 
Info och anmälan: kcf.se

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

1-8 juli
Almedalsveckan i Visby: Sveri
ges största politiska mötesplats. 
Seminarier, presskonferenser 
och tal Almedalen 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 livsmedels
säkerhet och hållbarhet på både 
global och lokal nivå. 
Info: ksla.se

28-29 september
Final Årets Kock: Sveriges bästa 
kockar gör upp om den presti

gefyllda titeln. Tävlingen firar 
35årsjubileum och öppnas i år 
upp för konsumenter som kan 
låta sig inspirera av de profes
sionella matlagarna. 
Plats: Stockholm.

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

23–26 oktober 
Scanpack: Norra Europas 
största förpackningsevent om 
framtidens förpackningslös
ningar, innovationer och smarta 
material. ledande varumärken, 
grossister och återförsäljare 
samt leverantörer av de senaste 
innovationerna inom förpack
ningsdesign, material, teknik, 
utrustning, produktionsmetoder 
och logistik. 
Plats: Svenska Mässan i  
Göteborg. 
Info: scanpack.se

8 november
Den stora Charkdagen: Sveri
ges bästa charkuterier utses i 
tävlingen CharkSM som även  
firar 10årsjubileum. Heldag med 
konferensprogram, branschmäs
sa, lunchmingel, föreläsningar 
och branschdiskussioner 
Plats: Eriksberg i Göteborg.

48
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Den 10-11 mars är det åter dags 
för Korvfestivalen som även 
den här gången äger rum i 
Nacka Strand utanför  
Stockholm.  

_Det är fjärde gången som 
Korvakademien arrangerar 
denna publika tillställning för 
alla korvälskare och man utlo
var ett minst sagt fullspäckat 
program under dagarna två. 
Smaka korv, prata korv och lär 
om korv är temat för festivalen 
och förutom cirka 60 utställare 
och korvproducenter som visar 
upp sina produkter kommer 
det bland annat att bjudas 
på tävlingar, provsmakningar, 
prisutdelningar samt korvskolor 
och korvpromenader för barn. 

– I år har vi också lyckats få 
hit internationella producenter 
från Finland, Frankrike, Italien, 
Spanien och Tyskland som 
utställare vilket känns väldigt 
roligt, säger Christina Möller, 
preses i Korvakademien.

Eftersom det är valår 
kommer det också att genom

Festival med internationell prägel
föras debatter med en mera 
politisk udd, bland annat en 
med Europaparlamentarikern 
Ana Maria Corazza Bildt. Från 
scenen leds programmet av 
medieprofilerna Ulf Elfving och 
Jan Scherman och de kommer 
bland annat att presentera en 
VMkorv där några producen
ter fått i uppdrag att ta fram 
korvar som fått kryddningar 
efter de länder som Sveri
ge ska möta i fotbollsVM i 
Ryssland i sommar, det vill 
säga Sydkorea, Tyskland och 
Mexiko.  

Under Korvfestivalen delar 
Korvakademien även ut priser 
för att hedra personer och 
företag som de anser ligger i 
framkant inom svensk korv
produktion 2018. 

Alla pristagare kommer att 
uppmärksammas på olika sätt 
under festivalen. Parallellt med 
Korvfestivalen sker även en 
Ölfestival där cirka 200 öl från 
40 olika bryggerier kommer att 
visas upp. //
BO LINDMARK

PRISER   
KORVAKADEMIEN

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

I år gick Korvakademiens priser till 
följande personer och företag. 
_  Korvakademiens Hederspris: Jon 

Randow, Korvhantverk Stockholm. 
_  Årets Korvprofil: Bengt Olsson, 

Wiktor Olsson Chark, Blekinge.  
_ Årets Korvkrog: Würst, Göteborg
_  Årets Korvkiosk: Krubberiet,  

Stockholm (läs artikel på sidan 26).

Jon Randow

Bengt Olsson

Ulf Elfving är konferencier under Korvfestivalen och 
Christina Möller, preses i Korvakademien håller i trådarna 
under de två dagarna.

Det blir många tillfällen för besökarna att provsmaka korv.

Artur Ozienkowski, 
Krubberiet

Wűrst, Göteborg
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debatt

Det så kallade Industrirådet 
som består av ledande före
trädare för ett 20tal organi
sationer, på både fack och 
arbetsgivarsidan, gick nyligen 
ut med en debattartikel med 
uppmaningen att utbildnings
utbudet i Sverige måste hålla 
en högre kvalitet och betyd
ligt bättre än idag svara mot 
arbetsmarknadens behov.

”När artificiell intelligens, 
självkörande fordon och 
smarta robotar nu är verklig
het måste vi på allvar inse att 
utbildning inte längre är något 
man bara skaffar innan man 
börjar jobba, utan något som 
pågår hela livet. Industrin har 
redan idag omfattande svårig
heter att hitta rätt kompetens. 
Inom till exempel tillverknings
industrin har omkring sex av 
tio företag brist på tekniska 
tjänstemän och yrkesarbetare. 
Industrin kommer ta sitt an
svar för utveckling i företagen, 
men utan att staten samtidigt 

gör sitt riskerar satsningen gå 
om intet”, skrev Industrirådet. 

I debattartikeln framförs sär-
skilt tre punkter som behöver 
prioriteras: 

_ Forskning, utbildning och
samverkan måsta vara inte
grerade uppgifter. Synsättet 
på högskolors och universitets 
samverkan med näringslivet 
som en ”tredje uppgift” är 
förlegat. 

_ Det livslånga lärandet mås
te i betydligt högre grad än idag 
uppmuntras av utbildningssys
temen. Det måste till exempel bli 
enklare att komplettera utbild
ningar för att snabbare komma 
in i ett yrke eller ställa om till nya 
krav i sitt nuvarande arbete. 

_ Det behövs höjd kvalitet
i alla utbildningsformer. Det 
handlar om innehåll i utbild
ningar, goda förutsättningar 
för lärare och hög kvalitet på 
undervisning, bredare rekryte
ring till både yrkesutbildningar 

och högre utbildningar och 
satsningar på fler lärare.

Avslutningsvis skriver In
dustrirådet att ”det mesta av 
förändringarna i digitaliseringen 
ligger framför oss men budska
pet alla bör notera är att trans
formationen av svensk industri 
redan pågår. Det är bara med 
gemensamma insatser som 
medarbetare, industrin, staten, 
universitetsvärlden, fackför
bund och arbetsgivare kan klara 
digitaliseringen. Vi vet att viljan 
och mycket av resurserna finns 
men det finns också hinder som 
vi gemensamt behöver övervin
na. Vi vill se utbildningssyste
met och staten kroka arm med 
industrin i denna transforma
tion som är så viktig för landet 
och vår framtida välfärd.”

Bland organisationerna i 
Industrirådet märks bland an
nat Teknikföretagen, IF Metall, 
Unionen, Livsmedelsföretagen, 
och Skogsindustrierna. //

BO LINDMARK
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IDEAL FOR 
PROTECTING 

MEATS, POULTRY, 
FISH AND PROFITS
As a processor, you know the key to a better bottom line

is Operational Efficiency. That’s why Sealed Air Food
Care continues to bring you game-changing innovations

to improve profits — like Darfresh® On Tray vacuum skin
packaging. This breakthrough allows you to increase

output by as much as 45% while saving 40% per pack on
film. Best of all, it works with your existing loading

approach. See how this and other solutions can
deliver you measurable business results.

Visit sealedair.com/darfresh-tray-uk to find out more.



52

VINJETTB POSTTIDNING 
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).

Komplett skivningslinje  
för plånboksförpackningar

Tillfälle för er som söker en komplett skivningslinje för er 
smörgåsmat! Linjen var i full drift till och med 2018-02-21 
och finns nu för omgående leverans från vårt lager. 

Linjen är utrustad med: 

– Slicer CFS Unislicer årsmodell 2005 med tillhörande utmatningsband & slipmaskin.

– Förpackningsmaskin Repak / Sealpack mod RE 20/5 årsmodell 2005. Gasmaskin med inbyggd Busch 
160 cc vakuumpump finns. 2 x verktyg medföljer maskinen.

– Svensktillverkad automatvikare för plånboksförpackningar årsmodell 2005. Byggd av Sveriges mest 
kända tillverkare för plånboksmaskiner.

Meat Machines Sweden AB

Tel: + 46 - 733 38 78 37, + 46 - 411 199 00

Vill ni se linjen på film? Besök vår hemsida: 
www.mmsweden.se 

Vi tar gärna era begagnade maskiner i inbyte. 

Maskiner/utrustning köpes!


