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®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. © Sealed Air Corporation (US) 2016. All rights reserved.

As a meat processor, you need packaging tough enough to protect your 
protein cuts yet innovative enough to increase productivity.

 
Introducing Cryovac® OptiDure™from Sealed Air. This advanced

multi-layer bag prevents puncturing from bones, reducing leakage. Its
unrivaled sealing means your bags don’t stick together, improving

productivity, reducing waste, and enabling greater automation. And
Cryovac OptiDure has thinner yet strong packaging that ensures your 

product not only arrives safely at its destination-
it looks great too. 

 
Find out how Cryovac OptiDure can help you improve efficiency and 

productivity at sealedair.com/optidure.
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Det är inte utan att man kan 
ha förståelse för den förvåning 
och besvikelse som svenska 
köttproducenter på senare 
tid visat över Citygross beslut 
att framöver även börja ta in 
importerat kött i sitt sortiment. 
Kedjan som under många år 
haft så hög svansföring när 
det gäller det svenska köttet 
överger nu den inriktning-
en. Lite märkligt också att 

beslutet kommer i en tid när 
den svenska produktionen ökar 
mer än på många år, till och 
med så pass att uppfödarna i 
dagsläget måste stå i kö för att 
få avsättning för sina djur hos 
slakterierna.   

Citygross anger också som 
skäl att de svenska slakterierna 
inte är tillräckligt bra på att 
selektera köttet, men det bör 
nog ses som en sanning med 

modifikation. För är det något 
som diskuterats livligt inom 
branschen på senare år är det 
just att utveckla urvalet och öka 
selekteringen. Visserligen kan-
ske man ännu inte nått ända 
fram, men det drar definitivt 
åt det hållet. Risken är också 
uppenbar att Citygross mark-
nadsföring för sitt kött fram-
över kommer att framstå som 
grumlig för kedjans kunder. 

Trots att det fortfarande 
är minusgrader i nästan hela 
landet kan man redan se folk 
stå och grilla utomhus, längtan 
efter våren och grillsäsongen 
börjar vara svår så här års…

 bo.lindmark@kottchark.se

 CHEFREDAKTÖR BO LINDMARK

 INNEHÅLL 2018 04
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//  Risken är att Citygross marknadsföring för 
sitt kött kommer att framstå som grumlig.

BYGGSTARTEN AV ett kombinerat fryshus, saluhall och 
lagerlokal strax utanför Östersund förbereds som bäst. 
Tanken är att lokala nötköttsproducenter och andra  
producenter av livsmedel ska kunna bygga upp en egen 
distributionskedja och därmed också få bättre betalt.

ETT AV LANDETS minsta charkföretag, Korvdelikatessen 
AB, blev 2016 svenska mästare med sin ostkorv. Ägaren Tero 
Annala och hans enda anställda, Damian Grzegorzewski, 
står själva för hela produktionen.

SVENSKARNAS TOTALA köttförbrukning minskar för första 
gången på länge. Samtidigt ökar den svenska produktionen 
och frågan är nu på vilka marknader ökningen kan säljas. 
Svaren varierar bland de olika branschföreträdare Kött & 
Chark talat med. 

FÖREKOMSTEN AV NÖTKÖTT med avvikande kvalitet, så 
kallat DFD, minskar inom svensk nötköttsproduktion. Det 
visar en ny avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU).

NÄR MÅLTIDEN får ta tid, Sébastiens franska kokbok.
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Profilen

YRKE: Livsmedelsspecialist 

FÖRETAG: Synlab  

(f.d. Alcontrol)

INNEHÅLL   
// I det här jobbet har jag också fått 

vända på perspektiven och gå från 

att vara en producent till att bli en 

serviceleverantör. // 

ÅR

Isabella Clomén Allansson

TEXT OCH BILD BO LINDMARK

36
Vad har du för bakgrund och utbildning?

– Jag är livsmedelsingenjör i grunden, men har även läst livs-
medelssäkerhet och etik samt ekonomi. Totalt har jag cirka 5,5 års 
utbildning varav fyra inom livsmedelsteknik. Men innan jag började 
här på Synlab jobbade jag i tio år som produktutvecklare på Orkla 
Foods. 
Vad gör man som livsmedelsspecialist?

– Mycket handlar om att hjälpa kunder inom livsmedel med 
analyser och rådgivning. Det kan till exempel vara relaterat till 
processer, hygien eller produkter. Vi arbetar med aktörer inom 
hela livsmedelskedjan, små och stora producenter, offentliga  
sektorn och butiker, ja, allt från jord till bord. Men även mot kött- 
och charkindustrin i både Sverige och Danmark. Där handlar 
mycket om att göra analysprover av salmonella och listeria, men 
även om mikrobiologiska frågor kring kött, egenanalyser och 
ursprungs frågor. 
Vilka egenskaper är bra att ha i ditt yrke?

– Att vara nyfiken och engagerad och kunna ta in perspektiv 
från olika håll. Sedan bör man också vara bra på kommunikation, 
kunna tolka vad olika kunder säger och identifiera problem. Ena 
dagen kan det gälla en sillproducent på västkusten, nästa dag 
ett liten kött- och charkföretag i Dalarna och en tredje dag kan 
kunden vara ett företag som hackar nötter. 
Vad är det roligaste med yrket?

– Det är roligt att kunna bidra på olika sätt och använda 
det jag lärt mig som produktutvecklare, men i ett bredare 
perspektiv. I det här jobbet har jag också fått vända på 
perspektiven och gå från att vara en producent till att bli en 
serviceleverantör, det är annorlunda. 
Vad är det svåraste med yrket?

– Ibland kan det vara svårt att hitta rätt svar på rätt sa-
ker och det dyker hela tiden upp nya frågeställningar. Men 
samtidigt är det just det som är kul med jobbet och vi har 
mycket kompetens på företaget så man står ju aldrig helt 
ensam. 
Synlab hette tidigare Alcontrol, men har bytt namn, 
varför?

– Alcontrol köptes i somras upp av Synlab som är en 
stor och internationell laboratoriekoncern. Alcontrol  
ägdes tidigare av ett investmentbolag, men nu är 
ägaren ett rent labbföretag med lång erfarenhet av 
analyser vilket känns bra. Inom Synlab har vi också 
fått en bredare kompetens och vi samarbetar också 
mycket internt mellan olika länder. //
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Livsmedelsindustrin ser grönt
Trots stark högkonjunktur och 
ökande export blev 2017 en  
besvikelse för Sveriges livs
medelsindustri. 

_Det är Livsmedelsföretagen 
som drar denna bistra slutsats 
i sitt konjunkturbrev för fjärde 
kvartalet i fjol. För en knapp 
tredjedel av medlemsföretagen 
blev det ett sämre kvartal än 
förväntat. Bara 5 procent av 
företagen blev positivt överras-
kade av en starkare försäljning. 
Summeras försäljningsutveck-
lingen för helåret på hemma-
marknaden blev det en mycket 
försiktig volymökning, något 
som ska ses i ljuset av att den 
svenska ekonomin befinner sig i 
en stark högkonjunktur.

– Under de nio år jag har 
skrivit konjunkturbrevet är 
detta det enskilt svagaste 

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

studie

inrapporterade kvartalet. På en 
allmänt svag dagligvarumark-
nad tappade det ”svenskpro-
ducerade” marknadsandelar 
till förmån för det importerade. 
Samtidigt är svenska hushåll 
återhållsamma i sina inköp av 
mat och dryck. Det märktes 
också i restaurangsektorn 
där man i fjol hade en förhål-
landevis försiktig tillväxt. Vad 
försiktigheten beror på kan 
man bara spekulera i, men det 
är åtminstone inte köputrym-
met som begränsar hushållen 
just nu, säger Carl Eckerdal, 
chefekonom på Livsmedelsfö-
retagen.

Drygt en fjärdedel av 
företagen (28 procent) pekar 
ut vegetariska alternativ som 
den hetaste enskilda konsu-
menttrenden under 2017. Det 
är en tydlig framflyttning från 

FÖNSTRET
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2016 då 7 procent ringade in 
vegetariskt som den tydligaste 
trenden. En annan trend som 
stärkt greppet är hälsosam-
ma alternativ – 22 procent av 
företagen pekade på det som 
den som hetaste trenden under 
året som gick.

– Det går en röd tråd, eller 
snarare en grön tråd kanske, 
bland de starkaste trenderna 
för närvarande. Högst medvet-
na konsumenter, måna om sin 
egen och om jordens hälsa, gör 
tydliga val vid sina matinköp. 
Den ”gröna tråden” framgår 
klart när man ser hur starka 
konsumenternas preferenser 
är för vegetariska, ekologiska 
och hälsosamma produkter. 
Företagen har givetvis koll på 
detta och jag räknar med att vi 
under de kommande åren får 
se en kraftig ökning i utbudet 

av den här sortens produkter, 
säger Carl Eckerdal.

Konsumentvurmen för det 
svenskproducerade och hög-
kvalitativa är fortfarande stark, 
men har tappat en del av sitt 
försprång från 2016. Det mest 
positiva fär 2017 är att exporten 
ökade betydligt mer i värde än 
året före. Livsmedelsföretagens 
index visar också på en, över 
året, jämn volymökning. 

Exporten till EU växte något 
snabbare än totalen (8,7 
procent) och hade en andel på 
knappt 58 procent. Det enskilt 
viktigaste mottagarlandet var 
i vanlig ordning Norge, med en 
marknadsandel på en knapp 
femtedel. 82 procent av svensk 
livsmedelsexport under 2017 
gick till länder i Europa. // 

BO LINDMARK

//  Högst medvetna 
konsumenter, måna 
om sin egen och om 
jordens hälsa, gör 
tydliga val vid sina 
matinköp.
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_NOTERAT Fram tills år 2030 har FN satt som mål att halvera det 
globala matsvinnet och Livsmedelsverket, Jordbruksverket och 
Naturvårdsverket har nu fått i uppdrag att sätta upp en handlings-
plan för att genomföra detta i Sverige. Svensk dagligvaruhandel har 
skickat in sina förslag på vad som ska ingå i den handlingsplan som 
regeringen ska utarbeta. De föreslagna åtgärderna går bland annat 
ut på att hitta gemensamma definitioner på matsvinn, lösningar 
för bland annat konsumentinformation samt att hitta fram till klara 
strukturer och frivilliga avsiktsförklaringar från de olika parterna i 
hela livsmedelskedjan.

År

2030

Ny lag för  
kamera - 
bevakning
zNYTT Regeringen har fat-
tat beslut om ny kamerabevak-
ningslag som innebär att det 
inte längre kommer att krävas 
tillstånd vid bevakning inom 
jordbruk- och skogsbruk eller i 
samband med jakt. När det gäl-
ler jakt har kravet på tillstånd 
i den nuvarande lagen ofta 
hindrat att kameror används, 
till exempel för att minska vild-
svinsbeståndet. Lagen kommer 
bara att gälla för myndigheter 
och andra som bedriver verk-
samhet av allmänt intresse, till 
exempel skola, sjukvård och 
kollektivtrafik. Lagen träder i 
kraft 1 augusti i år och ska även 
göra det lättare för Polismyn-
digheten och kommuner att få 
tillstånd till kamerabevakning 
på offentliga platser. 

zNYTT Under restaurang-
veckan i Skövde ändrade puben 
Bishops Arms namnet på en av 
sina varmrätter till ”#Meattoo”. 
Det första rättalternativet var 
vegetariskt, men köttätaren 
kunde välja lamm istället och 
den rätten fick då namnet 
#Meattoo i marknadsföring-
en. Flera personer kontaktade 
puben och tyckte att #Meattoo 
var ett osmakligt namn. Puben 
bytte då namn på rätten till 
”Kött också”, utan hashtagg, för 
att inte väcka associationer till 
#Metoo.

– Det var ett plumpt skämt, 
men inget hån mot någon utan 
det skulle uppfattas som roligt 
att man kunde få rätten med 
kött också. Jag har förståelse 
för att folk känner sig trampade 
på tårna, sa pubägaren Zimon 
Brohede till Västgötabladet. 

#Meattoo och 
lammkött – pub 
ber om ursäkt

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

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

Producerar vi i egna anläggningar med  
kontroll från råvara till färdig produkt

Varje millimeter räknas! Vår viktigaste målsättning  
är kvalitet och likformighet. En stark och kaliberstabil  
tarm som håller genom hela produktionsprocessen.  
Det är det som syns på bottenlinjen, så enkelt är det.

Fårtarm

har FN halverat 
matsvinnet
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Optimism bland landets köttproducenter
Fem av tio lantbrukare i  
Sverige upplever att deras 
lönsamhet är mycket god eller 
ganska god och det största 
lyftet under året har mjölk
företagen gjort. Det visar 
Lantbruksbarometern 2018. 

_Mjölkproducenterna fortsät-
ter att öka sitt lönsamhetsindex 
och har gått från minus 4 till 
plus 53 sedan våren 2017. Även 
gris- och nötköttsproducenter-
na har ökat sitt lönsamhetsin-
dex till plus 65 respektive plus 
25. Bland växtodlarna är det 
fortsatt ett negativt lönsam-
hetsindex även om det har för-
bättrats något. Investeringarna 
fortsätter och är på den högsta 
nivån under jämförelse-perio-

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

trend

den där planeringar i djurs-
tallar ligger högst. Dessutom 
planerar åtta av tio lantbrukare 
att vidta olika åtgärder för att 
stärka sin lönsamhet.

- Det finns en framtidstro 
inom svenskt lantbruk och 
det är glädjande att se det 
positiva lönsamhetsindexet och 
investeringsviljan. Framtidstron 
avspeglar sig också i att så 
många tittar på åtgärder för att 
stärka lönsamheten. Intres-
set för förnyelsebar energi 
genom solenergi ligger på en 
rekordnivå och fler breddar 
sina affärsmöjligheter exem-
pelvis inom entreprenad. Det är 
många faktorer som påverkar 
lönsamheten och det gäller 
att hålla koll på trender men 

FÖNSTRET
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också känna till sitt företags 
utmaningar och ta ställning 
till hur man ska utveckla sitt 
företag, säger Jimmy Larsson, 
Segmentschef Skog & Lantbruk 
LRF Konsult.

Grisköttsproducenterna för-
sämrar sitt lönsamhetsindex för 
första gången på flera år, men 
ligger fortfarande högst bland 
lantbrukarna. Lönsamhetsin-
dexet för dem hamnade på 65, 
en försämring med 19 procent-
enheter sedan förra våren. 77 
procent av grisköttsproducen-
terna uppger att lönsamheten 
räcker till alla löpande utgifter 
inklusive en lön, 43 procent 
anger också̊ att den räcker till 
framtida investeringar och 42 
procent uppger att lönsamhe-

ten har förbättrats de senaste 
tolv månaderna. 32 procent 
tänker utöka sin produktion 
inom en treårsperiod, 

Nötköttsproducenterna hade 
ett lönsamhetsindex på̊25 i 
årets undersökning, en förbätt-
ring med 7 procentenheter från 
förra året. 34 procent uppger 
att lönsamheten räcker till alla 
löpande utgifter inklusive en 
lön, 10 procent uppger att den 
även räcker till investeringar. 
Prognosen för våren 2019 är 
fortsatt positiv och visar ett 
index på̊ 13. 

Lantbruksbarometern har ut-
kommit sedan 1987 och görs på 
uppdrag av LRF Konsult, Swed-
bank och Sparbankerna. //
BO LINDMARK
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zNYTT Livsmedelsverket har godkänt organisationen Svenskt 
Viltkötts första branschriktlinjer någonsin. I riktlinjerna finns bland 
annat information om vad som krävs för att starta en EU-godkänd 
vilthanteringsanläggning. Enligt Svenskt Viltkött är behovet av fler 
vilthanteringsanläggningar stort i landet och man vill även se fler 
mindre anläggningar som inlämningsdepåer för vilt. Branschrikt-
linjerna är de första för viltbranschen och enligt Svenskt Viltkött 
är viltköttet är på väg att bli en allt större del av konsumenternas 
köttkonsumtion.

– Viltet är vår naturligaste proteinresurs. Att kunna erbjuda 
det i besiktigad, väl omhändertagen form gagnar konsumenten 
och ger fler än jägare ett härligt livsmedel, säger Fredrik Eklund, 
organisationens sakkunnige och författare och granskare av 
branschriktlinjerna. 

zNYTT Hur påverkar småska-
lig och mobil slakt av nötkreatur 
djurens stressnivåer? Den frågan 
ska forskare vid SLU försöka ge 
svar på genom en ny studie av 
bedövning utomhus på gården 
före transport till slakteri. Sve-
riges lantbruksuniversitet (SLU) 
har fått forskningsmedel från 
Marie-Claire Cronstedts stiftelse 

Forskning på stress i samband  
med småskalig och mobil slakt

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

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

för ett projekt som handlar om 
småskalig och mobil slakt av 
nötkreatur. Projektet ska stu-
dera bedövning och avblodning 
utomhus på gården före trans-
port till slakteri. Donationen 
är på 810 000 kronor och ska 
stödja första årets forskning 
av ett treårsprojekt med total 
kostnad på 2 255 000 kr.

Svenskt Viltkött godkända

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

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.

Köttproducenter kan fortsätta 
ansöka om projektanslag
_NOTERAT För tredje året i rad kan köttproducenter söka  
projektanslag. Målet är att stärka den svenska uppfödningen. I år 
ligger ökat fokus på projekt som syftar till förbättrat klimatavtryck 
och en ökad hållbarhet inom svenskt nöt-, gris- och lammpro-
duktion. Det är uppfödare av gris, nöt och lamm som kan ansöka 
om pengarna. Cirka 65 procent riktar sig till projekt inom gris, 30 
procent till nöt och fem procent till lamm. Totalt finns det 3 miljoner 
kronor att söka och ansökan görs till Svenska Köttföretagen.  
Ansökan ska ha inkommit senast den 15 maj.



MARKNAD

fryshus
tinar en
marknad

_ÖSTERSUND Byggstarten av ett kombinerat  
fryshus, saluhall och lagerlokal strax utanför  
Östersund förbereds som bäst. Tanken är att lokala 
nötköttsproducenter och andra producenter av  
livsmedel ska kunna bygga upp en egen distributions-
kedja och därmed också få bättre betalt.
TEXT & FOTO BJÖRN LUNDBECK +////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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tinar en

Nötköttsbonden och 
landsbygds utvecklaren  

Andreas Karlsson (t.v.) ser nya 
handelsvägar öppna sig med 

ett kombinerat fryshus, saluhall 
och lagerlokal. Kollega Roger  
Nilsson (t.h) är intresserad av 

att bli medlem.
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OKALA jämtländska nöt-
köttsproducenter och andra producen-
ter av livsmedel har idag svårt att själva 
nå ut på marknaden, både till konsu-
menter och återförsäljare. Dessutom 
har de problem med att få ut ett tillräck-
ligt pris för sina kvalitetsprodukter i 
reguljära kanaler.  Men att bygga upp en 
egen distributionskedja till kunden krä-
ver tid som ekonomiska resurser, vilket 
ofta saknas hos mindre företag.

Ett försök att lösa detta problem 
görs nu i Jämtland i form av ett projekt 
som går ut på att skapa nya kommu-
nikations- och handelsvägar. En av de 
drivande är nötköttsbonden och lands-
bygdsutvecklaren Andreas Karlsson i 
Kännåsen, strax utanför Östersund. Han 
konstaterar att Jämtland är känt för ett 
högklassigt, småskaligt mathantverk, 
men att det nu krävs ett nästa steg för 
att möjliggöra expansion och tillväxt i 
företagen.

– Vi behöver en länsgemensam 

lösning för förvaring, försäljning och 
distribution av lokalproducerade, hög-
kvalitativa livsmedelsprodukter. Därför 
ska vi nu bygga ett nytt fryshus strax 
utanför Östersund.

DEN PLANERADE byggnaden på 1 600 
kvadratmeter kommer förutom frys och 
kyl även att inrymma torrlager, kontor 
och butik. Dessutom en frystunnel 
där en snabb köldeffekt på minus 100 
grader kan uppnås. Det ska bedrivas 
försäljning över disk, e-handel samt 
distribution av varor med obruten kyl/
fryskedja över hela landet. All verksam-
het kommer att drivas av JH Saluhall 
AB, som i sin tur ska helägas av en 
ekonomisk förening. Medlemmar i den 
senare är de livsmedelsproducerande 
företag som väljer att nyttja fryshuset. 
Medlemsavgiften är 10 000 kronor.

– Vi företagare har ännu inte förstått 
de nya handelsvägarna, konstaterar An-
dreas Karlsson. Idag är det på Facebook 

och Instagram som du kommunicerar 
och säljer dina produkter. Och eftersom 
det är konsumenten som ställer dessa 
krav måste vi producenter följa med. 
Idag vill alltfler köpa lokalproducerat 
kött, men problemet för dem är att de 
inte vet var de kan köpa eftersom de inte 
känner någon bonde.

Varje matproducent ska stå för 
sin egen produkt med eget namn. JH 
Saluhall AB fungerar endast som ett 
gemensamt nav i form av fryshus, dist-
ributionskanaler, marknadsföring och 
försäljningsytor. Producenterna köper 
alltså dessa tjänster av JH Saluhall AB.

– Det blir en fysisk handelsplats där 
konsumenten kan köpa produkter från 
många olika producenter. Samtidigt blir 
det en gemensam e-handelsplats för 
producenterna. Om någon kund frågar 
efter mitt kött och det råkar vara slut 
erbjuds kunden kött från någon annan 
nötköttsbonde. På så sätt kan försälj-
ningen öka för oss alla. Dessutom  

//  Vi behöver en länsgemensam lösning för förvaring, 
försäljning och distribution av lokalproducerade, 
högkvalitativa livsmedelsprodukter. 

+

På Lien Lantgård AB, som drivs av  
Andreas Karlsson och hans familj, finns 
30 dikor som ska kalva och totalt 66 djur 
av rasen Hereford.

l



13

FÖRETAGET
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BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Maskinrum, Lastbilsgarage 2018-01-23 JV

FAKTA  FINANSIERING 
AV FRYSHUSET 

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

_ Totalt är projektet kostnadsberäknat 
till 27,9 miljoner kronor. 
_ Region Jämtland Härjedalen bidrar 
med 9,8 miljoner kronor i form av 
regionala utvecklingsmedel. Ekonomisk 
stabilitet i projektet skapas genom att 
ett etablerat grossistföretag nyttjar en 
ansenlig del av fryshusets yta och dess-
utom står för ett lån på 16,3 miljoner. 
Slutligen ska privat finansiering, bland 
annat i form av medlemsavgifter, svara 
för 1,8 miljoner kronor.

Bygglovet för fryshuset är klart och byggstart är planerad till våren.
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underlättas distributionen av produkter-
na till konsument på ett livsmedelssäkert 
och hållbart sätt. 

Detta ska ge möjlighet till förbättrad 
lönsamhet för producenterna, eftersom 
de får en större marknadsyta för sina 
produkter och möjlighet till större för-
säljning. Därmed kan de lägga mer tid på 
kärnverksamheten och produktionen.

ENLIGT ANDREAS Karlsson ska produ-
centerna även kunna sälja sitt kött när 
priserna är bättre. 

– Idag är problemet att marknaden 
är som sämst i september-oktober, när 
djuren är som bäst för att slaktas. Nu 
kommer vi att kunna slakta djuren när 
de är som bäst, men vi behöver inte sälja 
förrän marknaden är beredd att betala. 
Och min egen erfarenhet är att kunder-
na inte alls har något emot fryst kött.

Lokaliseringen av saluhallen är stra-
tegiskt vald, en mil väster om Östersund 
vid E 14. Här passerar skidfolket till och 

INVESTERAR DU EKONOMISKT  
RÄTT FÖR FRAMTIDEN?

Med dedikerade produktutvecklare och samarbete med världens främsta maskintillverkare är DYNATEC en totalleverantör för 
livsmedelsindustrin. Vi levererar automation och lösningar för hela värdekedjan, från teknik och enstaka maskiner till kompletta 
linjer. Kontakta oss för ett kostnadseffektivt samtal.

DYNATEC AB, tel: 0411 557 590, e-mail: DYNATEC@DYNATEC.se, web: DYNATEC.se

Se automatisk 
pallagerVI I DYNATEC HAR FOKUS PÅ ATT UTVECKLA LÖSNINGAR SOM GER DIREKTA OCH MÄTBARA  

RESULTAT FÖR VÅRA KUNDER. VI HJÄLPER DIG MED DIN FRAMTIDA INVESTERING.

FlowpackPalletering

Röntgen

Hygienbanor

Djupdragare Robotcell

kyl och frys spiral

från Åre och mängder av norska turis-
ter, köpsugna på svenskt kött. Kunden 
kommer att göra sin beställning av 
nötkött via telefon eller e-post hos Jämt-
lands Saluhall. Men de kan också åka 
direkt till fryshuset och handla där. Vill 
kunden ha varorna levererade hem så 
kommer det att ske via Hemglass bilar.

– Hemglassbilen kör ju redan runt i 
länet och har en intensiv period mellan 
maj och september. Övriga delen av året 
har man bilar som står stilla. Då passar 
det väldigt bra att vi använder oss av 
deras bilar. Det går också utmärkt att 
sätta in en mellanvägg i bilarnas frys-
utrymme och på så sätt åstadkomma en 
kylavdelning. Dessutom kan hemglass-
bilarna frakta produkter från producent 
och in till navet. 

Andreas Karlsson har även en vision 
om att saluhallen så småningom ska 
kunna bli ett nav för offentlig upphand-
ling. Bygglovet för fryshuset är klart och 
byggstart är planerad till våren. //

//  Min egen erfarenhet är att kunderna 
inte alls har något emot fryst kött.

+
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Scanvaegt Systems AB  Box 9059 • 400 92 Göteborg  • Tel. 031-709 07 07 • info@scanvaegt.se • www.scanvaegt.se

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

Roger Nilsson (till höger), är 
nötköttsbonde i Lit och ser en 
del fördelar med medlemskap 
i den ekonomiska föreningen 
som ska äga JH Saluhall AB. 
Främst att man kommer att 
kunna garantera en obruten 
kylkedja under transporterna. 
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STUDIE

I SVERIGE ARBETAR man ständigt för att 
uppnå bästa möjliga nötköttskvalitet i 
kombination med att säkerställa en hög 
nivå vad gäller djurskydd. Smak, mörhet 
och näringsinnehåll är alla egenskaper 
som värderas högt av köttkonsumenter. 

Sanna Pasanen läser tredje året på 
livsmedelsagronomprogrammet på SLU 
och skrev nyligen sitt kandidatarbete 
där hon utvärderade förekomsten av 
nötkött med avvikande kvalitet, så kallat 
DFD. DFD är en förkortning av engel-
skans dark, firm and dry och innebär 
att köttet blir mörkt, hårt och torrt efter 
slakt. Detta kött är ofarligt att äta, men 
har kort hållbarhet, klibbig yta och är 
brunfärgat. Det är hög risk att konsu-
menter väljer bort detta kött som då 
måste kasseras. För att undvika ekono-
miska förluster hos svenska slakterier 
och minimera matsvinnet är det viktigt 
att sträva efter att minimera förekom-
sten av DFD-kött.

Det är tidigare känt att förekomsten 
av DFD är kopplat till djur som varit 
utsatt för långvarig stress eller stress 

DFD i nötkött  
minskar

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

DFD är en förkortning av engelskans dark, firm and 
dry och innebär att köttet blir mörkt, hårt och torrt 
efter slakt. Sanna Pasanen har i sitt kandidatarbete 
utvärderat förekomsten av av nötkött med avvikande 
kvalitét, det vill säga DFD.
TEXT GALIA ZAMARATSKAIA, SAMVERKANSLEKTOR I MATENS KVALITET VID SLU.

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

som uppkommit mer än 24 timmar 
innan slakttillfället. Faktorer som 
stressar djuren kan vara kopplade till 
hanteringen hos bonden eller upp-
samling av djur från olika besättningar 
dagar innan slakt. Flera studier visar 
till exempel att blandning av djur från 
olika besättningar orsakar stor stress 
då en ny hierarki ska bildas i den nya 
gruppen. Även olika typer av foder un-
der uppfödning eller avsaknad av foder 
under en längre period kan öka risken 
för DFD-kött. Variationer i temperatur 
och nederbörd som är relativt vanliga 
vid höst och vår i Sverige kan också 
påverka djurens stressnivåer negativt.  

GENOM ATT MÄTA pH på slaktkroppen 
kan man få ett mått på hur stressat 
djuret har varit och om slaktkrop-
pen kommer att utveckla DFD. En 
svensk studie från 1984 visade att 
den dåvarande totala förekomsten 
av DFD i nötkött i Sverige uppgick till 
3,4 procent. Sanna Pasanens arbete 
visar att DFD-förekomsten idag har 

sjunkit. Efter att data från 14 slakterier 
under perioden augusti 2016 till och 
med september 2017 insamlades och 
analyserades visade studien att före-
komsten av DFD-kött idag har sjunkit till 
0,66 procent. I studien jämfördes också 
förekomsten av DFD mellan han- och 
hondjur och det visade sig att kvalitets-
defekten var lika vanliga hos båda kö-
nen, dock hade tyngre djur (över 675 kg 
i levandevikt) flest fall av DFD. En något 
högre förekomst kunde ses i mars, april, 
augusti och september vilket mycket 
väl skulle kunna bero på skiftningar i 
väderlek.  

Sannas Pasanens resultat pekar 
tydligt på att mycket har gjorts för att 
minimera problemet med DFD i svensk 
nötköttsproduktion och vi hoppas att 
trenden med sjunkande förekomst hål-
ler i sig. Att tänka på är att inte blanda 
djur från olika besättningar dagarna 
innan slakt eller att öppna upp för 
möjligheten med gårdsslakt av nötdjur 
på samma vis som man gör i Tyskland 
sedan 2011. //
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Tydlig skillnad i färg syns 
mellan DFD-kött (mörk) och 
normalt kött. Bilden är från 
HKScans slakteri i Linköping.

 Sanna Pasanen, 
livsmedels-

agronomstudent, SLU.

//  Det är tidigare känt att förekomsten 
av DFD är kopplat till djur som varit 
utsatt för långvarig stress eller 
stress som uppkommit mer än 24  
timmar innan slakttillfället.



ATT VÄNTETIDERNA för att få slaktdjur 
hämtade har ökat ända sedan somma-
ren 2017 är inget större problem, enligt 
ordföranden för Sveriges Nötkötts-
producenter, Jan Forssell. Han ser det 
istället som positivt om både slakterier-
na och uppfödarna kan åstadkomma en 
bättre framförhållning. Forssell hyser 
däremot oro för att exporten av nötkött 
inte ska öka tillräckligt mycket när pro-
duktionen ökar. 

Jan Forssell påpekar att det för ett 
par år sedan var akut brist på svenskt 
nötkött och att slakterierna då ville ha 
större djur. Uppfödarna lyssnade till 
uppmaningen och under sommaren 
2017 fanns det bättre tillgång på större 
djur. Tidigare hade djuren oftast häm-
tats inom en vecka från slaktanmälan, 

1//  Många nötköttsproducenter 
har byggt ut och inom ett 
år kommer vi att ha en högre 
produktion än idag. 
Jan Forsell, ordförande Sveriges nötköttsproducenter.

men under sensommaren 2017 började 
det bli längre väntetider. I dagsläget 
krävs det planerade slaktanmälningar 
och lång framförhållning.

JAN FORSSELL anser att detta huvud-
sakligen är positivt. Själv har han sedan 
lång tid tillbaka föranmält sina slaktdjur 
ett halvår i förväg, men nu har han ännu 
längre framförhållning och tycker att 
det fungerar bra. 

– Det är bara bra om vi kan åstad-
komma en bättre framförhållning från 
både slakten och uppfödarna. I grunden 
är det ju bra att slakterierna inte slaktar 
mer än vad man kan sälja. På så vis hålls 
prisnivån uppe.

Jan Forssell påpekar däremot ett 
annat bekymmer som kan dyka upp 

negativa  
siffror 
positiva  
effekter

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

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

Svenskarnas totala köttförbrukning minskar.  
Hur svarar branschföreträdare på de negativa 
siffrorna? Kött & Chark söker upp tre röster från 
branschen som ger svar på tal. 
TEXT BJÖRN LUNDBECK FOTO SHUTTERSTOCK

inom en snar framtid när den svenska 
nötköttsproduktionen ökar. 

– Många nötköttsproducenter har 
byggt ut och inom ett år kommer vi att ha 
en högre produktion än idag. Då är det 
väldigt viktigt att vi kan hålla prisnivån 
uppe, och för att vi ska lyckas med det 
måste vi öka exporten. Och för det måste 
vi hålla liv i debatten om svenskt kött, 
och då framförallt antibiotikafrågan.

Jan Forssell menar också att eventu-
ella klagomål från nötköttsproducenter-
na över väntetiderna för slakt bör hållas 
internt och inte föras i medierna.

– Vi måste ha klart för oss att han-
delns företrädare är väldigt duktiga på 
att snappa upp sådana signaler man 
sedan använder som argument för att 
pressa priserna. // +
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MER OM SVENSK 
KÖTTFÖRBRUKNING

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

Svenskarnas totala köttförbrukning 
minskar för första gången på länge, 
från 87,7 kilo per person 2016 till 85,5 
kilo 2017. För nötköttet är motsvarande 
minskning från 25,6 kilo till 24,5 kilo. 
Den totala inhemska produktionen av 
svenskt kött, liksom det svenskprodu-
cerade köttets andel av förbrukningen, 
ökar dock för samtliga djurslag.

Samtidigt vet vi att det ökade antalet 
betäckningar kommer att innebära en 
ökad nötköttsproduktion inom en snar 
framtid. På vilka marknader kan denna 
ökade produktion säljas till en prisnivå 
som innebär en åtminstone bibehållen 
lönsamhet för uppfödarna? Svaren från 
olika branschföreträdare varierar från 
ökad export, satsning på restauranger 
och storhushåll till att försäljningen till 
svenska konsumenter visst kan öka.   
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2//  Att öka selekteringen  
utifrån olika kundgruppers  
behov skulle bidra till ökade 
volymer och verkligen gynna 
det svenska köttet.  
Michael Riedel, Citygross

MATKEDJAN CITYGROSS beslutade 
nyligen att frångå sin princip att bara 
sälja svenskt färskt kött. En bakomlig-
gande förklaring är enligt affärsområ-
deschefen Michael Riedel att de svenska 
slakterierna inte är tillräckligt bra på 
att selektera köttet. Men samtidigt är 
han övertygad om att den kommande 
ökningen av nötköttsproduktionen går 
att avsätta på den svenska konsument-
marknaden.

– Vi måste bredda vårt kvalitets- och 
prisspektrum, vilket kräver att vi för-
bättrar selekteringen av olika detaljer, 
förklarar Michael Riedel, affärsområ-
deschef för färskvaror på Citygross, 
varför man har frångått sin policy att 
bara sälja svenskt färskt kött. 

Kan du ge exempel på vad du menar 
med förbättrad selektering?

– Det kan handla om att konsumen-
terna efterfrågar specifika detaljer i 
samband med grillsäsongen, sådana 
som vi inte alltid har tillgång till från 
våra svenska leverantörer. Kalvkött är 
också en sådan produkt. 

Michael Riedel betonar att Citygross 
butiksstyckar cirka 300 artiklar av det 
svenska sortimentet, vilket ska ställas i 
relation till att den import som nu är ak-
tuell handlar om cirka 25 artiklar. Han 
påpekar också att grunden till proble-
met är att selekteringen av det svenska 
köttet från slakterierna måste bli bättre, 
till exempel i han- respektive hondjur, 
mört och mindre mört samt i mer om-
fattande kvalitets- och prisstegar. 

– Att öka selekteringen utifrån olika 
kundgruppers behov skulle bidra till 
ökade volymer och verkligen gynna det 
svenska köttet. Idag är det alltför ofta 
samma pris på olika kvaliteter.

Enligt Michael Riedel är det inte alls 
så att det bara är ökad export eller ökad 
försäljning till den offentliga sektorn 
som kan svälja den kommande ökning-
en av svensk nötköttsproduktion. Han är 
övertygad om att den inhemska konsu-
mentmarknaden kan växa.

– Absolut, det är bara att titta på vår 
självförsörjningsgrad på nöt som är 53 
procent. Det finns således ytterligare 47 
procent att ta. 

ETT LED I CITYGROSS strävan att lyfta 
fram det svenska köttet är enligt Micha-
el Riedel den investering i skinpackma-
skiner man nu gör i samtliga 43 butiker 
i landet. Det är en investering på 70 
miljoner kronor som främst innebär att 
köttet håller längre än vid den traditio-
nella paketeringen i tråg med plastfolie 
över.

– Dessutom kommer informationen i 
butiken utökas i form av etiketter där vi 
använder cirklar som visar hur väl varje 
köttprodukt lever upp till djurhållning, 
miljöpåverkan, mörhet och om köttet 
är svenskt och butiksstyckat eller inte. 
Det här är ett led i vårt arbete med att 
selektera artiklarna bättre, så att vi 
kan tillgodose efterfrågan från såväl 
prismedvetna som de riktigt kvalitets-
medvetna kunderna. // +
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HANS AGNÉ, vd för Svenska Köttfö-
retagen, är medveten om oron från 
producenthåll för att lönsamheten ska 
försämras när de ökade slaktvolymerna 
ska avsättas i marknaden. Men han ser 
inte ökad export som ett huvudspår.

– Exportmarknaden är tuff men sam-
tidigt något som vi behöver utveckla. 
Det gäller att kombinera försäljning i 
Sverige med export för att optimera det 
totala värdet per djur. Att jobba in de 
svenska mervärdena på exportmark-
naden kommer dock att ta tid och är 
resurskrävande, men ska givetvis också 
göras. 

Agné tror att en mera närliggande 
lösning är att satsa på att öka försälj-

3//  Det finns en stor potential  
för ökade volymer hos  
restauranger och storhushåll. 
Hans Agné, vd Svenska Köttföretagen

ningen till restauranger och storhus-
håll. 

– Här finns en stor potential för öka-
de volymer av svenskt kött, inte minst 
mot bakgrund av de regeländringar 
som gjort det lättare att välja svenskt vid 
offentliga upphandlingar.

PÅ FRÅGAN varför det inte går att öka 
försäljningen på den svenska konsu-
mentmarknaden hänvisar Hans Agné 
till flera tecken i tiden. Bland annat 
förändrade matvanor som inneburit 
att kategorin rött kött inte längre växer 
hos handelskedjorna. Agné påpekar att 
andelen svenskt färskt kött hos kedjorna 
idag är så hög som 80-90 procent. 

– Att höja den andelen ytterligare är 
vår ambition, men vi måste inse att det 
även finns en efterfrågan på till exempel 
lågprisprodukter från andra länder. 

Hans Agné tror att superpremium-
segmentet är bra för bredden i prisbil-
den.

– KRAV och ekologiskt inom det 
svenska segmentet skapar valalterna-
tiv för medvetna konsumenter vilket 
gynnar den totala försäljningen. Viktigt 
är också att vi fortsätter att förbättra 
dialogen mellan producent och slak-
teri för att träffa rätt i både volym och 
kvalitet i framtiden. Och med ökat fokus 
på kvalitet kommer vårt svenska kött att 
gynnas. //

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.
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Dennis Andersson
0511-131 25, 070-960 88 81

dennis@charkmans.se

www.charkmans.se
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KORVDELIKATESSEN är ett av de allra 
minsta företagen i branschen och idag 
är det faktiskt bara två personer, ägaren 
Tero Annala och hans enda anställda, 
Damian Grzegorzewski, som står för 
hela produktionen på cirka tre ton i 
veckan. I de små, men ändamålsenliga 
lokalerna inne på Slakthusområdet i 
Göteborg, står de varje dag och sätter 
samman blandningar i hacken samt 
handknyter det cirka 20-talet korvar 
som för närvarande finns i sortimentet.

Tero Annala startade företaget 1994, 
som då hette Fancy Food, tillsammans 
med två andra delägare. Då höll man till 
på en annan plats, men när Banverket 
för cirka tio år sedan behövde lösa in de 
lokalerna flyttade företaget istället över 
till Slakthuset.  

I princip allt Korvdelikatessen produ-
cerar är korv och det hänger till stor del 
samman med Tero Annalas bakgrund 
och det stora intresse för mat och korv 
han alltid haft. Han kan också stoltsera 
med att vara ovanligt välutbildad inom 
sitt gebit, under gymnasiet gick han två 

tre ton  
i veckan  
delat på två 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

_GÖTEBORG"Butikerna har ett helt annat korvsortiment 
idag med både bättre kvalitet och bredare sortiment. 
Det går definitivt åt rätt håll." Det säger Tero Annala, 
ägare av företaget Korvdelikatessen AB, som i år  
har en titel som Chark-SM-mästare att försvara.  
TEXT OCH FOTO BO LINDMARK

år på den numera nedlagda charkut-
bildningen vid Ester Mosessons gymna-
sium och militärtjänsten gjorde han vid 
Slaktarplutonen i Lidköping där han fick 
lära sig alltifrån att slakta och stycka till 
att sedan göra korv av köttet. Grundläg-
gande färdigheter som han fortfarande 
har stor nytta av. 

TERO STRÄVAR OCKSÅ efter att hela 
tiden ta fram nya recept och produkter 
och testar gärna nya kryddblandningar 
och idéer. Det gör att sortimentet stän-
digt förändras och kvaliteten förbättras.  

– Hög kötthalt är inte det primära 
för att nå hög kvalitet. Det är så mycket 
annat som spelar in som till exempel 
kryddblandningar och hackkörningar. 
Man kan göra en godare korv med 70 
procent kött än en som har 90, säger 
han.  

Det mesta av det kött företaget an-
vänder köps in från Dahlbergs slakteri 
och Dalsjöfors Kött och det är svenskt 
kött till 100 procent som gäller.

– Råvaran är otroligt viktig för  +

//  Hög kötthalt är 
inte det primära 
för att nå hög 
kvalitet.

24
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Ägaren Tero Annala och hans enda 
anställda Damian Grzegorzewski, 
handknyter själva det 20-tal korvar 
som finns i sortimentet.
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kvaliteten på korvarna och som liten 
producent har jag aldrig tänkt i andra 
banor än att använda svenskt kött, det 
känns till och med ännu viktigare idag 
än när vi startade 1994, säger Tero 
Annala.  

Flera av de kunder Korvdelikates-
sen har är gårdsbutiker som man gör 
mindre partier specialbeställda korvar 
åt, ett par av kunderna är grossister 
och sedan en tid tillbaka har företaget 
också börjat leverera direkt till några 
Ica-butiker. 

– Målet framöver är att komma in hos 
fler butiker och det känns som om Ica 
öppnat upp för flera producenter idag, 
det är mindre centrerat där än tidigare. 

Tero Annala märker av ett stort in-
tresse för korv när han träffar konsu-
menter. Sedan han fick börja leverera 

Vid senaste Chark-SM 
plockade Korvdelika-
tessen hem sex guld 
och blev också svensk 
mästare i klassen ”Milt 
kryddade korvar” med 
sin välkomponerade 
ostkorv. 

till ICA har han varit ute och demat 
i några av kedjans butiker och varje 
gång blivit förvånad över att så många 
kommer fram och ställer frågor om 
produkterna. 

– Och de ställer ofta väldigt bra 
frågor, det kan handla om var köttet 
kommer ifrån, om korvarna innehåller 
tillsatser, vilka kryddningar vi använt 
etc. För mig som producent är det 
jätteroligt att få berätta om vad jag gör. 
Butikerna har generellt också ett helt 
annat korvsortiment idag med både 
bättre kvalitet och bredare sortiment. 
Det går definitivt åt rätt håll, säger Tero 
Annala.

ATT KORVDELIKATESSENS egna 
produkter håller god kvalitet har man 
flera gånger fått bekräftelse i Chark-SM. 

Senast 2016 plockade företaget hem sex 
guld och som grädde på moset blev de 
svensk mästare i klassen ”Milt kryddade 
korvar” med sin välkomponerade ost-
korv. En seger som enligt Tero Annala 
även gett en skjuts åt försäljningen. 

– Utmärkelsen blev verkligen en 
dörröppnare och det har helt klart blivit 
lättare att komma in hos nya kunder när 
vi haft en framgång att visa upp. Och 
även om man inte vinner så har man 
nytta av tävlingen. Flera produkter vi 
deltagit med har vi ändrat efter tävling-
en och rättat till sådant som juryn haft 
synpunkter på. 

Även i år tänker Tero Annala vara 
med i Chark-SM, men den här gången 
blir det med några helt nya produkter. 

– Det ska bli intressant att se vad 
juryn säger den här gången. // 

+
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//  Målet framöver är 
att komma in hos 
fler butiker och det 
känns som om Ica 
öppnat upp för  
flera producenter.



mustigt  
och tidlöst

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

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

I "Sébastiens franska kokbok" får vi följa med  
Sébastiens Boudets på en kulinariska resa i  
föräldrarnas kök strax i Frankrike. De natursköna 
bilderna är en resa i sig, blandat med berättelser om 
mathantverk och över hundra recept. Här får  
måltiden ta tid. FOTO RICKARD RÖNNERSTAM FÖRLAG BONNIER FAKTA
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Joues de vache confites 
till 8–1 2 portioner

DAG 1
_ Putsa köttet fritt från hinnor.
_ Skär vitlöken i klyftor. Massera 
köttet ordentligt med grovt havssalt, 
vitlök och lagerblad. Lägg över köttet 
i en ugnsform med höga kanter, täck 
med plastfolie och ställ in
i kylen i 1–2 dygn. 

DAG 2
_ Borsta bort det mesta av saltet från 
köttet. Halvera lök och citron. Skala 
potatis och morötter och dela dem på 
längden. Grovhacka chilin. Lägg till-
baka köttet i formen tillsammans med 
lök, citronhalvor, potatis, morötter, 
chili, timjan och pepparkorn.

Ingredienser  
1 kg kokind
1 hel vitlök
100 g grovt havssalt (ca ¾ dl)
3–4 lagerblad
4–5 gula lökar
1 citron
500 g fast potatis
3–4 stora morötter
1 torkad chili
1 kvist timjan
10 hela svartpepparkorn
500 g oxtalg, olivolja eller ankfett
citronhalvor, grönsallad och
vinägrett till servering

SÅS
fonden, citronen och löken från
det konfiterade köttet
50 g smör
2–3 msk rödvinsvinäger

_ Täck köttet med oxtalg, olja eller ankfett 
(det är viktigt att köttet täcks helt).
_ Sätt in formen i ugnen med värmen på 
80 eller 90 grader. Om det är 80 grader 
i ugnen tar det 2 dygn för köttet att bli 
färdigt, med 90 grader tar det bara 1 dygn. 
_ Titta till köttet efter någon timme och 
kontrollera att alla bitar verkligen badar 
i fett. Tillsätt mer fett om du ser att allt 
kött inte är täckt. Kläm gärna in en träslev 
i ugnsluckan så att det bildas en glipa där 
fukten släpps ut. 

DAG 3 ELLER 4
_ Ta ut formen ur ugnen. Lägg över köttet 
på ett fat. Ta upp citronhalvor och lök och 

lägg åt sidan. Nu har du kvar en fantastisk 
koncentrerad fond bestående av köttsaf-
ten i botten på formen. Detta är grunden 
för såsen. Ovanpå fonden har det bildats 
ett smakrikt lager fett, och detta kan du 
skopa upp med en sked och förvara i en 
burk – perfekt att använda till att exempel-
vis steka potatis i. Fettet håller i upp till 2 
veckor i kylen.
_ Häll över fonden från formen i en kast-
rull och värm på medelvärme. Vispa ner 
smöret, häll i rödvinsvinägern, pressa ner 
saften från citronen och lägg i löken.
_ Pressa över citronsaft och servera 
tillsammans med en grönsallad och en god 
vinägrett.
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Blanquette de vache 
till 6–8 portioner

Det goda tar tid. Du kan även 
få Joues de vache confites 
konfitering på bara 4–5 timmar 
genom att höja ugnsvärmen till 
125 grader, men om du frågar 
mig blir det inte samma sak. 

ca 800 g nötkött från ko, gärna
med mycket insprängt fett, t.ex.
högrev, flank eller entrecôte
2 liter vatten + 1 dl vitvinsvinäger
25 g smör att steka i + 25 g smör
till redningen
4 stora morötter
4 gula lökar
1 hel vitlök
1 purjolök
1 bouquet garni, se s. 76
40 g vetemjöl (ca ¾ dl)
4 äggulor
4 dl vispgrädde
salt och svartpeppar
generöst med hackad persilja
kokt ris, cornichoner och citron
till servering

DAG 1
_ Skär köttet i grytbitar och lägg dem i 
en stor kastrull. Slå på vatten och vinä-
ger. Täck med plastfolie och låt stå i 12–15 
timmar i kylen. 

DAG 2
_ Sila bort vätskan och torka köttet torrt 
med hushållspapper.
_ Hetta upp en gryta. Stek sedan köttet, 
lite i taget, tills det har en fin yta. Efter-
som köttet dragit åt sig av vätskan under 
natten är det extra viktigt att grytan är 
riktigt het när du lägger i köttet, annars får 
du kokt kött i stället för stekt. Lägg över 
köttet på ett fat.
_ Skala och grovhacka morötter, gul lök 
och vitlök. Hacka purjolöken. Lägg lök och 
morötter i grytan som du stekte köttet i. 
Klicka i lite mer smör och låt fräsa i några 
minuter under omrörning.
_ Lägg tillbaka köttet i grytan igen, salta 
och peppra.
_ Slå på vatten så att det täcker och lägg 
i en bouquet garni. Koka upp och sänk 
sedan värmen. Lägg på locket och låt
sjuda i 1 ½ timme.
_ Lyft upp kött och grönsaker med en 
hålslev och lägg över dem på ett djupt fat.
_ Sila ner fonden från grytan i en bunke 
och ställ åt sidan.
_ Smält 25 gram smör i grytan och sikta 
ner mjölet. Vispa i fonden, lite i taget, 

tills konsistensen är som hos en krämig 
béchamelsås. Om såsen blir för tjock kan 
du späda ut den med vatten. Vispa ihop 
äggulor och grädde i en skål och smaka av 
med salt och peppar. Rör ner gräddbland-
ningen i såsen. Lägg i kött och grönsaker i 
grytan och koka upp.
_ Strö över massor med persilja, pressa 
över citronsaft och servera med nykokt ris 
och cornichoner.

Genom att köttet picklas 
i vinägervatten blir även 
det segaste nötkött från en 
gammal kossa mört och vitt. 
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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

 

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

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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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

Läs 

online     
www.kottchark.se

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

Annonser
Tel 08-662 75 00

 ALcontrol 
     heter nu

www.synlab.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

Läs 

online     
www.kottchark.se

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

Annonser
Tel 08-662 75 00
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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 
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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

www.casmo.fi
hemsida:

-Red Arrow rökkondensater
-Red Arrow rök- och grillaromer
-Service och reservdelar för 
Tarber Smokemaster rökutrustningarna

Casmo Ab Filial, c/o Casmo Oy, 
Byändavägen 4 B, FI-01750 Finland

Beställningar:  
e-post:  info@casmo.se
tel. direkt:  +358 207 756 609
  
OBS! Vårt lager ligger i Göteborg.

Kontaktuppgifterna i Sverige:

Peder Fischer (teknisk support): 
mobil:  +46 705 930 592  
e-post:  peder.fischer@tarber.se

Mattias Nilsson (service): 
mobil:  +46 705 270 737  
e-post:  mattias.nilsson@tarber.se

Stefan Björk (service): 
mobil:  +46 733 310 638  
e-post:  stefan.bjork@tarber.se

och i Finland:

Mauri Saarenketo (produktchef):  
mobil:  +358 40 589 0230 
e-post:  mauri.saarenketo@casmo.fi

IT
Produktsäkerhet
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KOMMUNIKATION NYCKELN FÖR SVENSKT KÖTT
Svenskt Kött är för andra gången en 
av huvudsponsorerna till Chark-SM. 
Vd Elisabet Qvarford sitter i juryn 
under tävlingarna och ser hela 
evenemanget som en höjdpunkt för 
branschen.

– För oss på Svenskt Kött är Chark-SM
väldigt viktigt. Som för många andra 
aktörer inom branschen är detta ett 
sällsynt tillfälle för oss att träffa alla 
företag och samarbetspartners. Att öga 
mot öga ha en dialog och kunna få och 
ge feedback till verksamheterna är en 
ynnest. Vi har en stor import av char-
kuterier och charkråvara till Sverige 
och svenska tillverkare måste konstant 
utvecklas för att hålla jämna steg med 
den internationella konkurrensen, 
säger Elisabet.

Elisabet Qvarford har varit på Svenskt 
Kött i sex år, två år som vd, och är lite 
av en udda fågel i köttbranschen. Där 
de flesta har en livsmedelsbakgrund 
kommer hon från kommunikations-
världen. Och det är just det som ligger i 
hennes uppdrag, att kommunicera mer 
om svenskt kött; med beslutsfattare, 
konsumenter och alla som berörs av 
svensk köttproduktion. Efter EU-inträ-
det 1995 gick produktionen ned i den 
svenska köttindustrin. En förklaring var 
den stora importen av utländskt kött 

och att konsumenterna inte handlade 
svenskt. Kanske var fördelarna med 
att välja svenskt inte tillräckligt tydligt 
kommunicerade till allmänheten.

– Beslutet att köpa svenskt kött ska
inte ske i butiken, valet ska redan vara 
gjort. Då har vi skött vårt jobb. Men 
märkningen Kött från Sverige gör det 
lättare för konsumenten att hitta det 
svenska köttet och charkprodukterna 
med svensk råvara, säger Elisabet.

Svenskt Kött kommunicerar idag på 
många olika sätt för att nå alla intres-
senter där det passar dem bäst. Och 
det finns mycket att göra. Mat och miljö 
är heta frågor och något som engage-
rar i alla samhällslager.

– Vi kan se hur många företag och
organisationer använder sig av köttne-
gativism i sin kommunikation, mycket 
för att boosta sig själva. De har känt av 
hur strömningarna går i samhället. Det 
vi i branschen måste prata om är att 
all köttproduktion inte ser likadan ut, till 
exempel så har det svenska nötköttet 

25 procent lägre klimatpåverkan än 
vad resten av EU har, och då är övriga 
EU-länder bättre än världen utanför. I 
höstas gjorde vi en kampanj i sociala 
medier riktad mot ungdomar som 
handlade om vår överlägsna djurom-
sorg, vår låga användning av antibio-
tika och vikten av biologisk mångfald, 
säger Elisabet.

Att nå ut och utbilda kring fördelarna 
med att äta svenskproducerat är nyck-
eln i Svenskt Kötts kommunikations-
arbete. Extra viktiga att nå är unga 
människor som idag vill göra medvet-
na val när det kommer till livsmedel.

– Samtidigt som många unga väljer
bort kött i högre utsträckning så finns 
det en trend bland samma personer att 
köpa svenskt när de väljer att äta kött. 
Vi jobbar ihop med Ungdomsbarome-
tern som kontinuerligt mäter trender 
och attityder bland unga. Bland annat 
visar undersökningarna att de som 
slutar att äta kött inte är 100 procent 
strikta, det viktiga för dem är att göra 
hållbara val i sin konsumtion. Generellt 
märks det också att konsumenterna 
är beredda att betala mer för att få 
svenskt kött. Vi vet inte vad som hän-
der i framtiden, men förhoppningsvis 
har vi då bidragit till att ha satt starka 
vanor till att välja svenskt, säger Elisa-
bet Qvarford.

” FÖR OSS PÅ SVENSKT 
KÖTT ÄR CHARK-SM 
VÄLDIGT VIKTIGT. ”

  www.svensktkott.se
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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 

DOMARVETERAN 
BEDÖMER SVERIGES BÄSTA 
CHARKPRODUKTER

År 2001 arrangerades 
Chark-SM för första 
gången. Och det är det 
enda året som Anna 
Sand, årets huvud-
domare inte har varit 
på plats och bedömt 
produkter. I år blir 
alltså hennes nionde 

gång som domare och hon tillhör därmed 
Chark-SM’s mest rutinerade personer. 

Till vardags arbetar Anna som produktut-
vecklare på Culinar i skånska Fjälkinge, vilket 
hon har gjort i snart 35 års tid. Hon har 
framförallt arbetat med inriktning mot kött- 
och charkprodukter, så rollen som domare i 
Chark-SM föll sig ganska naturlig. 
– Jag har lärt mig otroligt mycket under 
dessa år som domare och det är roligt att 
skaffa sig en så bred produktkännedom 
inom chark och en gedigen känsla av vad 
riktigt god kvalitet innebär. Det är något jag 
har haft stor nytta av i min ordinarie yrkes-
roll, säger Anna Sand. 

Totalt är det 45-50 domare som under två 
dagar bedömer cirka 750 produkter. Domar-
na delas upp i grupper om 3-4 personer och 
varje grupp bedömer ungefär 2-3 klasser 
var. Bedömning görs av produktens utseen-
de, konsistens och smak enligt fastställda 
kvalitetskriterier.
 – Som domare har man ett stort ansvar 
när man gör sin bedömning. Man ska tänka 
på att företagen har skickat in sina bästa 
produkter som de är väldigt stolta över. Om 
vi behöver göra ett avdrag så motiverar vi 
det alltid skriftligen, så att beslutsunderlaget 
finns dokumenterat. Den totala produktkva-
liteten är i fokus, men det känns alltid tråkigt 
när en produkt inte når guldkvalitet på grund 
av någon liten defekt i ytskiktet, som en 
rökfläck eller liknande. Men det är väldigt 
värdefullt för företagen att få produkterna 
så väl testade som de blir under Chark-SM, 
säger Anna. 

Anna Sand

Är du kunnig inom kött- och chark och 
är intresserad av att vara med som 
domare i Chark-SM?
Kontakta Cecilia Norman på  
info@charksm.se

Ny klass i tionde 
upplagan av CHARK-SM
Planeringen inför höstens Chark-SM pågår 
för fullt, och det kommer att bjudas på en rad 
nyheter. 
– Vi kan nu avslöja att vi utökar med en helt 
ny klass, nämligen ”Färskkorv”. Vi har märkt 
ett ökat intresse för färskkorv under senare 
år. Eftersom färska korvar skiljer sig en hel 
del från värmebehandlade korvar är vi glada 
att kunna presentera en egen klass, säger 
tävlingsledare Annika Altskär från RISE. 

Tidigare har det funnits 16 olika klasser att tävla 
 i, men i år blir det alltså 17 stycken. 
– Vi har fått önskemål från domare och 
tävlande företag att färska korvar borde ha en 
egen klass. Även branschen, KCF-företagen, 
har gett sitt medhåll med tanke på den ökade 
konsumentefterfrågan. Att utöka med den 
klassen känns helt rätt, säger Annika. 

I klasserna ”Köttbullar och hamburgare” och 
”Julskinka” har det skett ändringar i beskrivningen 
av de klasserna. För köttbullar så är det mindre 
betoning på köttbullarnas runda form, till fördel 
för själva köttfärsstrukturen. Det är också möjligt 
att tävla med julskinka utan fettkant. 
– Det är ett sätt för oss att möta konsumenternas 
önskemål efter den minskade försäljningen av 
julskinkor 2017, säger Annika.  

Vid senaste Chark-SM delades det ut två 
hedersutmärkelser, för klimatanpassade 
charkuterier och ekologiska charkuterier. 
– Våra hedersutmärkelser kan variera från gång 
till gång, vi försöker spegla stämningarna på 
marknaden och lyfta fram det som är i fokus 
just nu. Håll utkik för snart avslöjar vi vilka 
hedersutmärkelser som delas ut i Chark-SM  
2018, säger Annika. 

KVALITETSSTÄMPELN 
UNDERLÄTTAR FÖR KONSUMENT
Chark-SM är en tävling där svenska charkuterier 
betygssätts utifrån sin kvalitet. De produkter som 
är utan anmärkning erhåller kvalitetsstämpeln 
”Guldkvalitet” och av dem utses en ”Svensk Mästare” i 
varje klass. Det delas även ut kvalitetsstämplar i silver 
och brons. Stämplarna är ett intyg mot konsument att 
detta är en produkt av hög kvalité. 

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

Anna Foto  Signal & Anderssons, Italienska Salsiccia, som vann guld 2016.

GULDKVALITET SILVERKVALITET BRONSKVALITET
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_FÖRETAG Det norrländska 
kött- och charkföretaget Nyhléns 
Hugosons har investerat drygt 8 
miljoner kronor i en ny maskin-
park för skivning och paketering 
vid sin anläggning i Skellefteå. 

– Vårt långsiktiga arbete med 
att utveckla och investera i vår 
verksamhet ger ett bra resultat 
och vi ser att det även stärker 
samarbetet med våra norrländ-
ska bönder, säger vd Magnus 
Nilsson.

Med investeringarna hoppas 

 NYTT JOBB

Christina Nordin 
blir ny generaldi-
rektör och chef för 
Jordbruksverket. 
Hon kommer när-

mast från Näringsdepartemen-
tet och har en bred bakgrund 
från bland annat internationell 
handel, beredskapsfrågor och 
näringslivsutveckling. Hon har 
också flera års erfarenhet av 
ledarskap inom Regerings-
kansliet och Jordbruksverket. 
Tillträdet sker den 16 april.

HKScan förstärker den svenska 
ledningen med två personer. 
Anna Bäärnhielm blir inköps-
direktör och Tomas Stefenson 
blir ansvarig för produktion 
och logistik. Anna Bäärnhielm 
är civilingenjör i kemi/livsmed-
el och kommer närmast från 
Pågengruppen, där hon var 
inköpsdirektör. Tomas Stefen-
son är civilingenjör i industriell 
ekonomi och har arbetat inom 
HKScan i tio år. 

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

FOLK & FÖRETAG

Nyhléns Hugosons  
investerar i ny maskinpark

företaget kunna bädda för fort-
satta moderna förpackningslös-
ningar och på lång sikt även öka 
sin produktion i Skellefteå. 

– Vi har ett brett sortiment 
av produkter i olika förpack-
ningslösningar och vi lanserar 
nu även en ny, smart vakuum-
förpackning som är bättre 
både för kvaliteten och miljön. 
Köttet blir mörare och man 
får en längre hållbarhet, säger 
Anna Ahlqvist, marknadschef på 
företaget.  

_FÖRETAG HKScan har valt 
Busch Vakuumteknik som le-
verantör för ett nytt centralva-
kuumsystem vid sin anläggning 
i Linköping. Vid anläggningen 
finns sedan tidigare flera 
förpackningsmaskiner anslutna. 
De befintliga vakuumpumpar-
na har renoverats och byggts 
om från luft- till vattenkylda 
pumpar. Centralvakuumsys-
temet innebar att de tidigare 
vakuumpumparna som var 
utspridda i lokalerna nu arbetar 
i ett enskilt maskinrum. Installe-
rad effekt för drift är nu 36 kW 
vilket enligt Busch innebär en 
energibesparing på nästan 60 
procent. Vattenkylningen ger 
en möjlighet att återvinna 60 
procent av förbrukad energief-
fekt vilket för HKScan innebär 
cirka 80 i energibesparing och 
383 MWh/år.

HKScan satsar  
på nytt central - 
vakumsystem

KOM OCH NÄTVERKA MED DINA BRANSCHKOLLEGOR!

30 MAJ 2018 

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

KÖTT OCH CHARKFÖRETAGENS ÅRSKONFERENS 
ONSDAGEN 30 MAJ 2018 VÄLKOMMEN!

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.

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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Korvfest med 6 500 besökare

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

_FOLK Sveriges största fest 
för korvnördar, Korvfestivalen, 
bjöd på fullt hus och massor av 
aktiviteter. Det var fjärde gången 
festivalen hölls och de cirka 6 
500 besökarna lät sig under da-
garna två väl smaka av de cirka 
300 olika korvar som de totalt 
60 utställarna bjöd på. Korvpro-
ducenterna uppskattade särskilt 
möjligheten att få möta konsu-
menterna och få direkt respons 
på sina produkter. Det hölls ock-
så kocktävlingar, prisutdelningar, 
korvskolor, korvpromenader för 
barn samt samtal med experter 
och debatter med mera politiskt 
innehåll. Det serverades även öl 
från ett 40-tal bryggerier.

Besökarna röstade fram pro-
dukten All Natural Chorizo från 
det finska företaget Snellman 
till festivalens bästa korv och 
det bästa tillbehöret, sour slaw, 
gjordes av gatuköksföretaget 
Krubberiet från Stockholm.    

Slaktarkorv AB  serverade sina besökare

Kocken och 
popmusikern 
Frederik Zäll.

Jon Randow, 
Korvhantverk 
AB, fick Korv-
akademiens 
hederspris. 

Lotta Hovhammar, Karin Amedé och 
Ulrika Norvell. 

Ola Holmqvist, produktions-
chef, Siljans Chark. 

Birgitta Starck, Stensåkra Chark och Andreas 
Ögren, Gudruns AB.

Linda och Magnus Kvickström, Jokkmokks 
Korv & Rökeri.
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18 april 
Pack Point Nordic: Mötesplats 
för dem som är beroende av för-
packningar för sin verksamhet. 
Trender inom handel, konsu-
mentbeteende och ansvarsfulla 
förpackningar för en cirkulär 
ekonomi mm. 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 
livsmedelsindustrin med särskild 
utställningsdel för yrkesverk-
samma inom kött och chark.  
Plats: Gran Via Venue,  
Barcelona. 

24–27 april
GastroNord 2018: Norra 
Europras viktigaste mötesplats 
för HoReCa-sektorn (Hotell, res-
taurang, storkök, fast food, vin, 
öl, sprit och cider). Fyra teman 
tillägnas varsin dag: Storkök och 
offentlig sektor (tisdag), Teknik 
och innovation (onsdag), Håll-
barhet (torsdag), Branschens 
framtid (fredag). 
Plats: Stockholmsmässan.

26 april 
Recyclingdagen: Plastens roll i 
den cirkulära ekonomin. En tem-
adag om hela frågan kring plast: 
användning, insamling, åter-

vinning, bioplaster med mera.
Plats: Konserhuset, Helsingborg 
Info: recyclingdagen.se.

3 maj 
Livsmedelsföretagens Mat
dag: Heldag på temat ”Så blir 
Sverige världens bästa matland”. 
Svenska och internationella va-
rumärkesexperter, exportsuccé-
er och foodtech-visionärer 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, Slakthus-
området 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 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

12–14 september
Livsmedelsdagarna: Konferens-
dagar som samlar stora delar 
av livsmedelsbranschen. Årets 
tema: Det skruvade matlandska-
pet - Hur påverkas vårt arbete 
md innovation och hållbarhet? 
Plats: Tylösand. 

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

17–18 oktober
Öppna SM i Mathantverk: 
Tävling för unika och nya livs-
medelsprodukter där hantverket 

och lokala råvaror står i fokus. 
Öppen för mathantverkare från 
hela Norden.  
Plats: Malmö Slagthus. 

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 Chark-SM som även  
firar 10-årsjubileum. Heldag med 
konferensprogram, branschmäs-
sa, lunchmingel, föreläsningar 
och branschdiskussioner 
Plats: Eriksberg i Göteborg.
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GastroNord 2018 är 24-25 april 
på Stockholmsmässan.
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Rapsgrisar till Kina

Danish Crown 
utvidgar på 
svensk mark

_FÖRETAG HKScan ska börja sälja produkter i Kina gjorda på 
konceptet finländsk rapsgris. I november godkändes Finland för 
export till Kina och i samband med det fick även HKScans anlägg-
ning för fläskkött i staden Forssa grönt ljus. HKScan har nu slutit 
ett avtal med producenten Qinglian Food om att bilda ett samver-
kansbolag där man kommer att sälja produkter gjorda på finländskt 
rapsgriskött på den kinesiska marknaden. Målet för första året är 
att producera 3 miljoner kilo kött och 2020 tre gånger så mycket. 
Det skulle innebära att minst 5 procent av alla grisar uppfödda i 
Finland kommer att gå till konsumenter i Kina. Starten för HKScans 
Kinasatsning ska ske under första halvåret i år.

_FÖRETAG Danish Crown 
(DC) öppnar för att göra stora 
satsningar i Sverige under 
kommande år, skriver Lantbruk 
Skogsland. DC som i Sverige 
äger KLS Ugglarps AB, och 
därigenom även Dalsjöfors Kött, 
pekar tillsammans med Polen 
och Storbritannien ut Sverige 
som de hetaste marknader-
na för kommande uppköp. I 
en intervju i danska tidningen 
Finans nyligen berättade Danish 
Crowns vd Jais Valeur att ägarna 
har gett klartecken till att an-
vända runt 6,6 miljarder svenska 
kronor för nya och omfattande 
företagsköp. Målet ska ligga 
på att stärka de senare leden i 
förädlingskedjan och att Danish 
Crown ska utvecklas mer mot 
ett matföretag.

 NYTT SAMARBETE

Bröderna Nilssons Delika
tesser AB i Göteborg och 
säljbolaget Movement Sales 
Partner med huvudkontor i 
Malmö inleder från 1 april ett 
samarbete. Movement Sales 
Partner ska utföra fältsäljbe-
arbetning åt Bröderna Nils-
sons på den svenska daglig-
varumarknaden i Sverige och 
då främst hos kedjorna Coop, 
Axfood och Bergendahls. Brö-
derna Nilsson startades 1928 
och ägs sedan 2014 av den 
norska koncernen Scandza 
AS. Företaget tillverkar främst 
charkuterier av olika slag och 
har bland annat ett sortiment 
helt utan tillsatser. 

– Vi erbjuder helhetslösningar med ett brett produktspann av semiautomatiska till 
helautomatiska maskiner med MAP OCH skinpack. 
– Vakuumkammare, flowpack, thermoform, traysealers och emballage.

Förpackningslösningar 

· Företagsvägen 29 (hus 11) · 232 37 Arlöv  · Tel. 010-20 90 750 · www.solserv.se

Thermoformning T45

Skinförpackade tråg. 

ReeTray 30

Reemaster 1000

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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på tal om

Efter årets upplaga av Vasa-
loppet gick debattens vågor 
höga efter att tävlingsledning-
en beslutat att bara servera 
vegetarisk mat till deltagarna. 
Jan Forssell, ordförande i 
Sveriges Nötköttsproducenter, 
skrev i ett Facebook-inlägg 
att Vasaloppet i sig är en 
storförbrukare av fossil energi. 
”Sommartid dikar man och 
förbättrar spårbanan så att 
snö kan transporteras och 
man kan komma fram med 
lastbilar, traktorer och andra 
maskiner. Dessutom tillverkas 
de flesta år enorma mängder 
snö. Sedan ska vi inte tala om 
alla åkare som ska ta sig från 
över 40 länder för att komma 
till Mora. Att skylla på kossorna 
blir ett löjligt dåligt argument 
bara för att lätta på det dåliga 
samvetet. menade Forssell. 

Dan Persson, som arbetar 

med kommersiell utveckling 
inom idrott och bloggar på 
Idrottensaffärer.se, ansåg att 
Vasaloppet aldrig kan bli ett 
miljöevent. Han trodde att försö-
ken att skapa en image av detta 
med vegetarisk mat kommer att 
slå tillbaka ordentligt och skada 
Vasaloppets varumärke.

Eva-Lena Frick, vd Vasaloppet, 
gick efter tävlingen och kritiken 
ut med en replik där hon men-
ade att det aldrig varit tävling-
ens avsikt att ta ställning mot 
det lokaoproducerade köttet. 
”För Vasaloppet är det otroligt 
viktigt att ha ett samarbete med 
den lokala näringen, oavsett 
vilken näring det handlar om. 
Detta helt och hållet utifrån våra 
ägardirektiv där det står att 
Vasaloppet ska vara en motor 
för regional och lokal utveckling. 
”Vi kan förstå att det i det som 
som skrivits kan framstå som att 

Vasaloppet enbart förespråkar 
vegetariska alternativ men så 
är inte fallet. Vår ståndpunkt är 
återigen att vi ska erbjuda loka-
la produkter och tjänster i den 
mån det är möjligt. Ett exempel 
på detta är att vår leverantör, 
som står för all mat i restau-
rangen i Vasaloppsmässan, har 
köpt in allt kött, nöt och gris, 
direkt från Siljans Chark som 
därmed står för 70 procent av 
allt protein som serverats här 
under vinterveckan 2018. Siljans 
Lax har levererat fisk, kyckling-
en kommer från Småland och 
de vegetariska alternativen 
från Lantmännen. Återigen är 
vi mycket ledsna för hur många 
har uppfattat oss, nu jobbar vi 
vidare med här frågorna och 
ser fram emot en fortsatt kon-
struktiv dialog för att gemen-
samt utveckla hela vår bygd." //
BO LINDMARK
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Köttfritt Vasalopp skapade debatt

//  det kan framstå som att Vasa-
loppet enbart förespråkar 
vegetariska alternativ men 
så är inte fallet. 
Eva-Lena Frick, vd Vasaloppet
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Förpackningsmaterial, förpackningsmaskiner 
och service till livsmedelsindustrin

Variovac är en tysk tillverkare av kvalitativa  
djupdragare med över 40 års know-how 
inom förpackningar.
Med dess patenterade RAPIDAIRSYSTEM® och 
innovativa förpackningslösningar är Variovac det 
självklara valet för alla livsmedelsproducenter.

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


