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_FÖRPACKNINGAR

Scanpack ger
svar inför
framtiden
_INBLICK

Kommuner
stöttar
bönder

allt för
laget
_INFÖR CHARK-SM

FÖRETAG
REDO FÖR
CHARK-SM

ÖKAT

VÄRDE

MED INLINE

MARINERING
VALUESPRAY
Är utvecklad för inline
våtmarinering och
är Marels senaste
nyhet bland våra
marineringslösningar.
Den säkerställer
en delikat
produktpresentation
och en exakt mängd
marinad på varje
produkt.

VALUEDRUM
Är utvecklad för inline våt- och
torrmarinering av färska produkter. En
flexibel lösning som är enkel att integrera
i en produktionslinje. Maskinen kör med
fördel stora som små batcher med en
exakt applicering av såväl torra som
flytande marinader.

Marel / 0703-900761 / marel.se
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FÖRDELAR:
•

Jämn och likformig
applicering

•

av kryddor och marinader

•

Minimalt svinn

•

Skonsam
produkthantering

•

Platsbesparande

•

Enkel integration i
produktions

•

Linjer

•

Lätt att rengöra
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INNEHÅLL 2018

ÅRETS GRILLSÄSONG blev extrem på många olika sätt.

Den historiskt långvariga värmen med grillförbud som en
av konsekvenserna ställde till det rejält för många aktörer i
branschen.

SUNDSVALLS KOMMUN har beslutat att enbart köpa in

svenskt kött till och med april månad 2019. Därmed sällar
man sig till ett sällskap av kommuner som på så sätt vill
försöka lindra situationen för svenska djuruppfödare.

FÖR MATS ANDERSSON i Finspång har definitionen av be-

18

greppet ”ekonomibyggnad” gjort det både krångligare och
dyrare att starta ett småskaligt slakteri hemma på gården.

HUR FRAMTIDENS förpackningar ska se ut är något som

diskuteras mycket inom dagligvaruhandeln. Nu stundar
också norra Europas största förpackningsmässa som visar
alternativa lösningar.
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_INFÖR CHARK-SM
ÅRETS STORA EVENT i branschen, Chark-SM, hålls i år för

tionde gången. Arrangören RISE utlovar ett späckat program och ett jubileumsfirande som kommer att märkas på
flera olika sätt.

LÖPANDE BAND

5 Profilen
Karin Funk: Konferencier
Chark-SM 8 november.

7 Nytt & Noterat
Guide ska säkra
förpackningar.

10 Fönstret
Bakterier hos vildsvin.

54 Folk & Företag
Nytt matcentrum i
Grythyttan.

56 Kalender
Temadag: om listeria.

58 Debatt
Svar på tal om saltet.

THOMAS BERGSTRÖM har haft en tuff start som den fjärde

generationen i ledningen för Bergströms Rökeri AB. Hans
första år som vd har präglats av den företagsrekonstruktion som nyligen slutfördes. Nu blickar Bergströms återigen
framåt och att vara med i Chark-SM är en självklarhet.
GÖTEBORGSFÖRETAGET Helmut Walch AB har skördat
stora framgångar i Chark-SM de tre gånger man deltagit.
Sedan två år tillbaka huserar företaget i toppmoderna
lokaler och tänker nu satsa på att växa även utanför Västra
Götaland.
HÖSTENS nya recept är här!
CHEFREDAKTÖR BO LINDMARK

// Det

återstår

nu att se hur produktionen av det
svenska köttet utvecklas framöver.

Hösten är inne i ett intensivt
skede och den extremt varma
sommaren börjar nu mest
kännas som ett minne blott.
Förhoppningsvis dröjer det
innan en liknande sommar
inträffar igen, foderbristen och
grillförbudet ställde ju till det
rejält för många aktörer genom
hela kedjan. Samtidigt går det
också, vilket några av charkfö-

retagen klokt uttrycker i denna
tidning, att dra vissa lärdomar
av det som skedde. Till exempel
att inte enbart luta sig mot försäljning av grillprodukter under
sommaren och att ha beredskap att snabbt kunna ställa om
produktionen när man märker
att efterfrågan förändras. Det
återstår nu att se hur produktionen av det svenska köttet

utvecklas framöver efter den
stora utslaktning som skedde i
somras.
Den 8 november är det dags
för årets stora branschhändelse, Chark-SM 2018 i Göteborg.
Intresset verkar som vanligt
vara stort och i år är det
faktiskt jubileum och tionde
gången som tävlingen genomförs. Det är bara att önska

alla er som tänker delta lycka
till med era produkter. Kött &
Chark kommer givetvis att vara
på plats med en egen monter
och efter prisutdelningarna på
kvällen dela ut tidningar med
de kompletta resultatlistorna i
alla klasser. Vi ses där!
bo.lindmark@kottchark.se
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PROFILEN

Profilen

karin funk
MER OM MIG
// DJUROMSORG
LIGGER MIG VARMT
OM HJÄRTAT.//

YRKE: Frilansande sångerska, musikalartist
och konferencier.
AKTUELL: Som konferencier under
Chark-SM-dagens bankett 8 november.

BOR: I Göteborg.
FAMILJ: Pojkvän.

36
ÅR

TEXT & FOTO BO LINDMARK

Kände du till att det fanns en tävling som heter Chark-SM?
– Nej, inte alls. Men sedan jag fick frågan i våras har jag satt
mig in i det och nu känns det både spännande och roligt att få
vara konferencier under banketten.
Har du haft kontakt med kött- och charkbranschen tidigare på
något sätt?
– Nej, det är en helt ny värld för mig.
Hur ser din konsumtion av kött och chark ut?
– Ska jag vara ärlig så äter jag egentligen inte så mycket av det,
mest äter jag av fisk och fågel. Men de gånger jag serveras kött ser
jag gärna att det är närproducerat, ekologiskt, ja, överhuvudtaget
producerat på ett bra sätt. Djuromsorg ligger mig varmt om hjärtat.
Hur började ditt intresse för sång och artisteri?
– Det är ingen i min familj som haft det som yrke, men min pappa
har alltid sjungit och min syster är väldigt konstnärligt lagd så på
något sätt har det alltid funnits där. Som liten sjöng och dansade
jag mycket hemma och senare i skolan sade en körpedagog till
mig att jag borde satsa på det på allvar, det var då jag vågade ta
steget och sedan dess har det bara rullat på.
Finns det något du är extra stolt över att ha gjort som artist?
– Det är nog flera saker. Mitt första större jobb var som
cover några gånger för huvudrollen i musikalen Mary
Poppins på Göteborgsoperan, det var väldigt roligt. Jag
har även varit cover och spelat den kvinnliga huvudrollen
i Chess på samma scen. Under förra året var jag med i
Phantom of the Opera med Peter Jöback och i hans egen
produktion I Love Music på Ullevi, det var fantastiskt att
få sjunga där inför en publik på 27 000 personer.
Chark-SM-dagen äger rum på Eriksberg i Göteborg,
har du varit där förr?
– Ja, flera gånger, i våras ledde jag en gala för bilsport och jag har också sjungit en del där.
Vad tänker du bjuda på under kvällen?
– Tyvärr kan jag inte säga så mycket om det än då det
mesta fortfarande är under diskussion. Men jag kommer
att sjunga en del och tror absolut att det kommer bli en
underhållande kväll. //
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SÄKR A LIVSMEDEL
I HELA KEDJAN
DU,
DINA KUNDER,
DINA KUNDERS KUNDER

Genomför din KRAVoch EU ekologiskacertifiering med oss.

är viktiga för oss! En certifiering ökar tryggheten i hela

kedjan. Varmt välkommen att prata ökad kundnöjdhet med oss!

VI CERTIFIERAR GENTEMOT
BRC FOOD, BRC AGENTS AND BROKERS, BRC IOP,
FSSC 22000, ISO 22000, IP LIVSMEDEL, SVENSK STANDARD
FÖR LIVSMEDELSHANTERING I BUTIK, KRAV
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001*, ISO 45001, AFS,

Kontakta oss
för information om
de nya utgåvorna
av standarderna!

OHSAS 18001, PEFC, FSC *, MSC/ASC*.
* Tillsammans med samarbetspartner

Varmt välkommen som kund till oss!

Ackred. nr. 1814
Produktcertiﬁering
ISO/IEC 17065
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Ackred. nr. 1450
Certiﬁering av
ledningssystem
ISO/IEC 17021-1

www.bmgprosanitas.se
info@bmgprosanitas.se
Tel: +46 (0) 31-360 70 20
Besöksadress:
Fjordvägen 45, 436 50 Hovås
Postadress:
Box 9006, 400 91 Göteborg
Sverige / Sweden

NYTT & NOTERAT
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Ny utbildning

1/5

zNYTT Vid SLU i Skara
har en utbildning startats för
officiella assistenter som ska
hjälpa veterinärer på slakterier att besiktiga slaktkroppar.
Utbildningen är ett uppdrag
från Livsmedelsverket och
pågår under nio månader.
Totalt läser studenterna 20
högskolepoäng, praktik varvas med teori på plats i Skara
och en webbaserad plattform
syr ihop delarna till en helhet.
Studenterna läser totalt 20
högskolepoäng. Utbildningen
genomförs av institutionen
för husdjurens miljö och hälsa
på SLU. Professor och prefekt
Anders Karlsson är examinator för utbildningen.

har spår av andra
djur än angivet

_NOTERAT Den brittiska livsmedelsmyndigheten Food Standards

Agency (FSA) har testat innehållet i köttprodukter. Mer än en femtedel av de testade förpackningarna innehöll spår av djur som inte
stod angivna på etiketten. Några av proverna innehöll dna från fyra
olika djurarter, medan andra inte hade några spår alls av köttet
som angavs på förpackningen. Det kött som i störst utsträckning
hade spår av annat dna var det som märkts som lamm, följt av
nötkött och get. Produkterna som oftast var felmärkta var köttfärs,
korv och kebab. I undersökningen ingick kött från stormarknader,
restauranger och anläggningar för livsmedelsbearbetning. FSA
säger att man riktat in sig på företag som man redan misstänkte
fuskade och att resultaten inte är representativta för livsmedelsbranschen i stort. /KÄLLA: BBC/MSN NYHETER
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Guide för säkra förpackningar

zNYTT Livsmedelsföretagen
har tillsammans med Normpack sammanställt en praktisk
guide som ska inspirera och
underlätta för livsmedelsföretagare att leva upp till
kraven på säkra förpackningar.
Förpackningsguiden, som är en
uppdaterad och utökad version
av den från 2011, vänder sig till
alla livsmedelsföretag, men är
särskilt användbar för små och
medelstora.
– Myndigheterna aviserar att

Hösten blir godare med svenskt kött

de ska förstärka tillsynen inom
området. Kan guiden bidra till
att skapa klarhet och förståelse för vilka krav man har att
uppfylla och hur man gör det,
då kommer den att underlätta
framtida kontroller. För livsmedelsföretag är det viktigt att ha
en förståelse för de olika kraven
beroende på material och
livsmedel vid samtal med sina
förpackningsproducenter, säger
Ann Lorentzon, projektledare
för Normpack på RISE.

www.dalsjofors.org
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miljö
Krav på hållbarhet kräver mer resurser
Konkurrensverket anser att
den offentliga sektorn behöver
mer resurser om den ska
kunna ställa högre krav på hållbarhet vid upphandlingar.

_Konkurrensverket har på
uppdrag av regeringen analyserat konkurrensen i livsmedelskedjan och konsumenternas
betydelse för utvecklingen
inom handel och produktion.
Digitaliseringen och en ökad
användning av olika märkningar
har gett konsumenter bättre
möjligheter att informera sig
om produkternas kvalitet, ursprung, innehåll och priser. Det
stärker konsumenternas förtroende för livsmedlen och deras
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möjligheter att göra medvetna
och hållbara val. Även priskonkurrensen har stärkts, inte
minst inom e-handeln där konsumenterna lättare kan göra
direkta prisjämförelser.
Koncentrationen på dagligvarumarknaden är fortsatt hög.
Det finns fler butiker att välja
mellan, men konkurrensen om
attraktiva butikslägen är hård.
En ökad tillgänglighet till butiker
och bättre förutsättningar för
nya och mindre aktörer att
öppna butiker kan ha en positiv
inverkan på konkurrensen.
– Butikslägen i attraktiva
områden är fortfarande en
avgörande konkurrensfaktor.
Den förbättring av konkurren-

sen som skett hänger samman
med att kommunerna släppte
in flera nya aktörer under tidigt
2000-tal, menar Konkurrensverkets generaldirektör Rikard
Jermsten.
Hur den svenska livsmedelsindustrin fortsätter att
utvecklas har också betydelse
för tillväxten i jordbruket. En
stark livsmedelsindustri måste
gå hand i hand med en stark
primärproduktion. Men det är
ofta svårt för primärproducenter och livsmedelsföretag
att konkurrera med utländska producenter som har en
lägre kostnadsbild och offentlig
upphandling har ofta starkt
fokus på pris. Hållbarhetskrav

vid offentlig upphandling av
livsmedel kan ge svenska producenter bättre förutsättningar
att konkurrera med importerade livsmedel, men detta är ofta
förenat med en högre kostnad
för offentliga inköpare. Att få
små lokala producenter att
lägga anbud kan också kräva
mer arbete.
– Om inte mer resurser
tillförs och kostnader för inköp
av råvaror tillåts öka, sker det
sannolikt inga större förändringar av offentliga inköp av
livsmedel med hållbarhetskrav
eller att mindre leverantörer
lägger fler anbud, säger Rikard
Jermsten. //
BO LINDMARK

FOTO: SHUTTERSTOCK
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60

korvar på

sekunder

EU-regel om primär ingrediens

zNYTT EU-kommissionen är färdiga med tillämpningsregler om
när och hur ursprunget för den primära ingrediensen i ett livsmedel
ska anges. Det handlar om livsmedel som är ursprungsmärkta, men
där den primära ingrediensen har annat ursprung än livsmedlet
som helhet. Definitionen för primär ingrediens är enligt EU-kommissionen när en eller flera ingredienser i ett livsmedel utgör mer än 50
procent av livsmedlet eller som konsumenten vanligtvis förknippar
med livsmedlets beteckning och för vilken eller vilka det i de flesta
fall krävs en mängdangivelse. De nya reglerna ska börja tillämpas från och med den 1 april 2020. EU-kommissionen kommer att
komplettera informationsförordningen för att vägleda kring de nya
reglerna. Ett dokument med frågor och svar ska vara uppdaterat
senast sex månader innan de nya reglerna ska börja tillämpas.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

zNYTT Irländaren Barry John
Crowe är snabbast i världen
på att göra korv. Den 3 april
2017 gjorde han 78 korvar på
60 sekunder vid inspelningen
av programmet RTÉ:s Big Week
on the Farm i Cavan, Irland.
Crowe, som tidigare även vunnit
slaktar-VM, har tillverkat korv
sedan han var 13 år gammal.
För att rekordet ska bli godkänt
måste varje korv måste vara
minst 10,16 centimeter lång. Han
krossade sitt tidigare rekord på
60 korvar, som sattes år 2016.
Rekordet presenteras i 2019 års
utgåva av Guinness Rekordbok
som nyligen släpptes.

Köttindustrin i
handelskrig
zNYTT Handelskriget
mellan Kina och USA påverkar
även köttindustrin i de båda
länderna. Den 24 september
införde USA tullar på 10 procent på vissa produkter från
Kina och den 1 januari planeras de att höjas till 25 procent.
Det gäller bland annat för
fryst saltat, torkat och rökt
griskött, inälvsprodukter samt
kaninkött. Kina har å sin sida
samtidigt infört 25-procentiga
tullar på lammkött och korvar
från USA. Det uppskattas att
USA exporterar korv för cirka
2,1 miljoner dollar till Kina
varje år.

Näthandel av livsmedel ökar – igen

_NOTERAT Dagligvaror och livsmedel på nätet fortsätter att öka i

Sverige. Antalet svenskar som prenumererar på matvaror har ökat
med 37 procent och de som köper dagligvaror med 41 procent jämfört med för ett år sedan. Det är DIBS Payment Services, ledande
inom betalningar på nätet som varje år mäter e-handelsmarknaden
i Sverige genom att intervjua cirka 2 000 svenskar. Konsumtionen
för kategorin mat på nätet som helhet beräknas nu till 17,8 miljarder
kronor. Det blir också allt vanligare att köpa basvaror på nätet,
särskilt i storstäderna.
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FOTO: SHUTTERSTOCK

studie
Se upp för bakterier hos vildsvin
Vildsvinskött har blivit en allt
viktigare naturresurs, men
matförgiftningsbakterier är
vanliga i den svenska vildsvinsstammen.

_Under de senaste tjugo åren
har vildsvinsstammen vuxit
kraftigt, både i Sverige och i andra delar av världen. En följd av
detta är växande problem med
trafikolyckor och skadegörelse
på grödor och mark, men också
att alltfler människor jagar och
äter vildsvin. Samtidigt kan vildsvin bära på mikroorganismer
som kan orsaka sjukdom hos
människa.
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Axel Sannö ger i sitt doktorsarbete vid SLU en fördjupad bild av smittoriskerna för
vildsvin. Han har tillsammans
med sina kollegor utvecklat
ett molekylärt diagnostest
som påvisar DNA från viktiga
bakterier och har sedan gjort
tester på slaktkroppar, avföring
och köttfärs. Undersökningarna
har fokuserat på stammar av
tre matförgiftningsbakterier:
Salmonella, Yersinia samt
colibakterier (som kan orsaka
EHEC). DNA från minst en av
dessa bakterier fanns i prover
från omkring hälften av de 178
undersökta vildsvinen, som kom

från både jaktgods och privata
jägare. 46 individer bar på DNA
från Yersinia enterocolitica, 37
bar på DNA från Yersinia pseudotuberculosis och 32 individer
bar på DNA från någon salmonellabakterie.
– Matförgiftningsbakterier
finns främst i svalget, men även
i magtarmkanalen hos vildsvin.
För att undvika förorening av
slaktkropp och kött är det därför
viktigt med god hygien vid slakten, säger Axel Sannö.
Vid undersökningen av vildsvinsfärs testades tjugo prover
som lämnats in av jägare samt
tolv konsumentförpackningar. I

färs från jägare hittades DNA
från Yersinia enterocolitica i
fyra prover och i proverna från
dagligvaruhandeln och vilthanteringsanläggningarna fanns
DNA från denna bakterie i sex
prover. Däremot hittades inga
spår av salmonella eller Yersinia
pseudotuberculosis.
– Det finns en risk för dem
som hanterar och konsumerar
färsen, vilket oftast är jägarna
själva, och det är viktigt att
denna information sprids, säger
Axel Sannö. //

BO LINDMARK

NYTT & NOTERAT
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Straff vid brott mot djur utreds
Nedgång för chark i Ryssland
Lönsamheten för charkföretag i Ryssland har sjunkit kraftigt under
2018. Orsakerna är främst höga priser för råvaror och svag köpkraft hos konsumenterna. Detta har fått den ryska branschorganisationen NUMP att be regeringen att uppmana dagligvaruhandelns
kedjor att höja priserna på kött- och charkprodukter. Visserligen
var det väntat att priserna skulle sjunka, men inte med så mycket
och att det skulle gå så fort, menar organisationen. Rysslands vice
premiärminister Alexey Gordeev har dock inga planer på att gå in
och styra handelns prissättningar.
KÄLLA: GLOBAL MEAT NEWS.

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

_NOTERAT Regeringen har
beslutat att tillsätta en utredning om straff och andra sanktioner vid brott mot djur. Syftet
är att se till att de allvarligaste
brotten mot djur har tillräckligt
stränga straff och att bestämmelserna om brott och straff är
ändamålsenliga och effektiva.
– Vi är jättebra på djurhälsa
och djurskydd i Sverige men vi
måste också se till att den som
gör ett djur illa får ett straff
som speglar hur allvarligt vi ser
på brottet. De här reglerna kan

behöva skärpas, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Utredaren ska även analysera
om det är möjligt att ersätta
straff med sanktionsavgifter
eller vite vid mindre allvarliga
överträdelser, detta för att på
ett mer effektivt sätt upprätthålla djurskyddet. Dessutom
ska kontrollmyndigheternas
skyldighet att anmäla överträdelser till Polismyndigheten eller
Åklagarmyndigheten förtydligas.
Uppdraget ska redovisas senast
den 31 januari 2020.
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ÅTERBLICK

kassa
torka
Flexibel försäljning eller förlust?

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

I backspegeln ser vi en extremt varm sommar som
även innehöll grillförbud. Hur påverkades försäljningen
av grillprodukter och vad gör man som företagare när
det oväntade slår till? Kött & Chark ställde frågan till
industrin och handeln.
TEXT BJÖRN LUNDBECK FOTO SHUTTERSTOCK

+
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// som

en direkt
konsekvens av den
gångna sommaren
och eventuell
utslaktning, kan vi
förvänta oss
en stor brist på
svenskt nötkött
när vi når våren
2020. Gustav Erikson

s

OMMARENS EXTREMA

väder i kombination med ett
långvarigt grillförbud innebar ändrade
förutsättningar för Eriksons Chark i
Nossebro. Vd Gustav Erikson tror att det
kommer att medföra en prispress på
svensk köttråvara innan vi så småningom får en stor brist våren 2020. För hans
företag ledde sommaren bland annat till
en sämre korvförsäljning än normalt.
Främsta orsaken var det grillförbud som
infördes på alla campingar vecka 22 och
som sedan varade i cirka tre månader.
– Detta följdes sedan upp med ett
förbud att grilla i egen trädgård från
vecka 30. Vädret var helt enkelt lite för
bra. Från påsk fram till och med maj
månad såg allting bra ut, men därefter
blev det så varmt så att folk mest verkade
längta efter sallader, konstaterar Gustav
Erikson.
Den svaga svenska kronan har inneburit höjda priser på många av Eriksons
insatsvaror som kryddor, tarm och nät.
Däremot har det ännu inte hänt så mycket med prisnivån på råvarusidan.
– Mot bakgrund av att slakterierna är
fullbokade för lång tid framåt så borde

När det gäller att stötta de hårt
drabbade djuruppfödarna har
ett litet företag som Harri Hissas
inte kunnat göra så mycket.

råvarupriserna dämpas på sikt, men
många kontrakt ligger ju fast. Samtidigt
kan vi redan nu, som en direkt konsekvens av den gångna sommaren och
eventuell utslaktning, förvänta oss en
stor brist på svenskt nötkött när vi når
våren 2020.
Om korvsidan har varit något dämpad hos Eriksons under denna ovanliga
grillsommar så har företagets fåtaliga
produkter av marinerat kött gått desto
bättre. Här har man kunnat notera en
40-procentig försäljningsökning.
Har ni dragit några lärdomar av den
gångna sommaren?
– Möjligen att det alltid gäller att
snabbt kunna ställa om produktionen
när efterfrågan förändras.
FÖR BRÖDERNA HISSAS del blev
legotillverkningen betydelsefull när
grillsommaren formligen torkade bort.
Den värmländska grillsommaren inleddes annars rätt bra, berättar vd Harri
Hissa, men i mitten av juli började torkan
påverka försäljningen av grillprodukter.
– Och när grillförbudet kom så blev
det givetvis lugnt ett par veckor. Men

totalt för hela sommaren tycker jag ändå
att försäljningen har varit ganska bra.
När det gäller att stötta de hårt drabbade djuruppfödarna har ett litet företag
som Hissas inte kunnat göra så mycket.
– Förutom att vi som alltid enbart använt svensk köttråvara i våra produkter.
Några revolutionerande nya konsumenttrender tycker sig Harri Hissa inte
ha upptäckt under den gångna sommaren, möjligen med undantag av att allt
fler verkar intressera sig för produkternas kötthalt.
– Det verkar vara en liten trend att
fler vill ha högre kötthalt.
En produkt som har sålt riktigt bra
under sommaren är halvkilosförpackningen av kryddkorv. Samtidigt har den
mer traditionella förpackningen på 300
gram gått lite sämre än normalt.
Vilka lärdomar har ni dragit av den
gångna sommaren?
– Att ett litet företag som Hissas inte
bara kan lita till försäljning av grillprodukter under sommaren eftersom man
då blir alldeles för känslig för till exempel vädrets makter. Flera ben att stå på
är att föredra.
+
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MAJSAN PENSE, kategorichef för kött
och chark hos Coop Sverige AB. Hur
har Coops försäljning av grillprodukter
varit denna sommar?
– Inledningen på sommaren var
mycket bra, maj överträffade tidigare
år. Därefter klingade dock försäljningen
av grillsortimentet av i snabbare takt än
tidigare år. Det normala är att marinerat minskar efter midsommar, men nu
avtog försäljningen redan i början på
juni.
Vad betydde det extrema vädret för
grillsäsongen?
– Vi ser tydligt att grisköttet påverkats negativt då övervägande delen av
grillartiklar är baserade på griskött.
Har prisnivåerna förändrats på
något sätt, och i så fall hur?
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– Nej prisnivån har inte påverkats,
Vad har Coop gjort för att stötta
bönderna?
– Vi har sett över framtida kampanjer och kommer att göra en del skiften
till svenskt där import var planerat.
Coop har redan idag 89 procent
svenskt kött, och har från 2017 till 2018
ökat andelen svenskt på egna varumärken av charkprodukter från 45 procent
till 85 procent, en utveckling som
fortsätter.
Har ni dragit ner på importerat kött
under sommaren?
– Nej, kampanjer planeras med ganska lång framförhållning och kan inte
avbokas med så kort varsel
Vilka produkter har sålt bra respektive mindre bra?
– Charksegmentet i form av kryddiga korvar, skinka och rostbiff har
påverkats mindre än kött, här finns
segment med tillväxt. Inom kött har
färska hamburgare haft en fin utveckling. Däremot minskade försäljningen
av marinerat griskött och traditionell
karré till grillen i juni, juli och augusti.
Vad betydde grillförbudet som
infördes i vissa delar av landet för
försäljningen?

– Grillförbudet påverkade försäljningen av grillartiklar och då främst
marinerat.
Har Coop dragit några särskilda
lärdomar av denna mycket speciella
sommar?
– Nej, det är svårt att dra för stora
växlar på en enskild sommar.

THERESE LYSTEDT, pressansvarig

Ica-gruppen, hur har Icas försäljning
av grillprodukter varit denna sommar?
– Köttförsäljningen var bra fram till
grillförbudet.
Vad har det extrema vädret betytt
för grillsäsongen?

//

 et finns också butiker som valt att
D
bara sälja svenskt kött nu, och en
del butiker som under sommaren gav
matrester som foder till bönder.

– Tyvärr har vi ingen sammanställd
statistik ännu även om vi vet att köttförsäljningen generellt gick ned något
under de varma sommarveckorna med
grillförbud.
Har prisnivåerna förändrats på
något sätt, och i så fall hur?
– Det är för tidigt att generellt säga
hur pris på köttprodukter kommer att
påverkas. Det är många olika parametrar som spelar in.
Vad har ni gjort för att stötta bönderna?
– ICA har under många år arbetat
målmedvetet med att säkra svensk produktion och idag har cirka 90 procent
av det kött ICA Sverige säljer svenskt
ursprung. Så långt det är möjligt ersätter vi produkter med svenska alternativ
och har en nära dialog med LRF om
situationen. Vi har också stort fokus på
svenska råvaror och svenskt kött i våra

kampanjer, exempelvis med kampanjen
"I vått och torrt för Sveriges bönder".
Dessutom har vi tagit bort en stor del
av planerade kampanjer för att ersätta
med svenskt.
För att ytterligare lyfta svenskt just
nu har vi gått ut med en rekommendation till butikerna att skylta upp med
framtagen svensk-skyltning för att
uppmuntra kunderna att välja svenskt
kött. För ICA är det viktigt att skapa
långsiktig tillväxt och lönsamhet för
våra svenska bönder.
Det finns också butiker som valt
att bara sälja svenskt kött nu, och en
del butiker som under sommaren gav
matrester som foder till bönder.
Har ni dragit ner på importerat kött
under sommaren?
– Vi har under många år jobbat med
att öka andelen svenskproducerade
varor och har extra stort fokus på varor

från Sverige, med kampanjer just nu för
att stötta de svenska bönderna. Vi har
tagit bort flera planerade kampanjer
med utländskt kött. Vi tror att detta kan
resultera i lägre import av kött.
Vilka generella trender för kött- och
charkprodukter har ni märkt av?
– Vi ser en trend där fler efterfrågar
kött från Sverige och gärna lokalt samt
mindre storlekar. Samtidigt är alltid
pris viktigt.
Vilka produkter har sålt bra och
mindre bra?
– Vi har tyvärr inga sammanställda
siffror på det än.
Vad betydde grillförbudet som infördes i vissa delar av landet för försäljningen?
– Vi har ingen statistik ännu även
om vi vet att köttförsäljningen generellt
gick ned något under de varma sommarveckorna med grillförbud.
Har Ica dragit några särskilda
lärdomar av denna mycket speciella
sommar?
– Vi kan se att vårt långsiktiga arbete
med svenskproducerade varor har varit
rätt och fortsätter vårt arbete att för att
skapa långsiktig tillväxt och lönsamhet
för våra svenska bönder. //
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enbart
svenskt kött
kommunbeslut
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sundsvalls kommun har beslutat att enbart köpa in
svenskt kött till och med april månad 2019. Därmed
sällar man sig till ett sällskap av kommuner som på
så sätt vill bidra till att lindra situationen för svenska
djuruppfödare efter den heta svenska sommaren.
TEXT BJÖRN LUNDBECK FOTO SHUTTERSTOCK

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

Elisabet Qvarford,
vd Svenskt Kött.

BESLUTET I SUNDSVALL är i skrivande

stund endast fattat i kommunstyrelsen. Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige vid nästa sammanträde.
Eftersom den politiska majoriteten
(Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet) står enade bakom förslaget
råder det dock ingen tvekan om att det
går igenom. Hans Forsberg, centerpartistisk ordförande i kommunstyrelsens
infrastruktur- och serviceutskott, betonar att åtgärden är av tillfällig karaktär
och gäller fram till 30 april 2019.
– Vi har nyligen avslutat en stor
livsmedelsupphandling och har alltså
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ett gällande ramavtal med leverantören,
det innebär att vi inte behöver göra någon ny upphandling. Vi har gett direktiv
till vår inköpare att enbart välja kött ur
det svenska sortimentet. Beslutet togs
väldigt snabbt med tanke på att situationen är så akut för många bönder efter
sommarens torka.
Merkostnaden för Sundsvalls kommun på grund av beslutet har grovt
beräknats till cirka 400 000 kronor.
Andelen svenskt av det fläsk- och nötkött som idag köps in till de kommunala
köken i Sundsvall är 82 procent. Värt att
notera här är att regeringen, i form av

+

VINJETT

// Beslutet


togs väldigt snabbt med tanke
på att situationen är så akut för många
bönder efter sommarens torka.
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före valet förgäves civilministern för att
få veta lite mer om hur han har tänkt att
den nya lagstiftningen kan utformas.
En viktig fråga är på vilken detaljnivå
en sådan lagstiftning måste hamna.
Elisabet Qvarford, vd på Svenskt Kött,
menar att man nog måste ner till en
nivå motsvarande de krav som Svenskt
Kött på sin hemsida uppmanar kommunerna att ställa vid upphandlingar av
kött. Där listas ett antal mycket specifika
krav som en kommun kan ställa:
Krav på att antibiotika endast får
användas efter ordination av veterinär
och när det är veterinärmedicinskt
motiverat.
Krav på att köttet ska komma från
uppfödning där djur maximalt har
transporterats åtta timmar till slakt.
Krav på att köttet ska komma från
djur som varit helt bedövade under slakt
och därmed förhindra att djuren känner
smärta och även ångest vid slakt.
Krav på betesdrift för nötkreatur.
Krav på att grisar ska ha haft tillgång till tuggbart material/strö. //

.

Hans Forsberg

+

.

civilminister Ardalan Shekarabi (S), nyligen tillkännagav att man förbereder en
lagstiftning som innebär att det ska bli
obligatoriskt för svenska myndigheter
att vid upphandling av kött ställa krav
på att produktionen skett under förhållanden som ligger i nivå med svensk
lagstiftning. Hans Forsberg berättar att
Sundsvalls kommun på eget initiativ re-

dan påbörjat ett arbete i den riktningen,
där man försöker komma fram till hur
kraven ska formuleras för att inte strida
mot EU:s upphandlingsregler.
– Detta är dock inte enkelt och jag är
faktiskt nyfiken på hur Ardalan Shekarabi tänker lösa det problemet.
Den nyfikenheten delas givetvis även
av Kött & Chark. Vi sökte därför veckan

.
.
.

// Detta är

dock inte enkelt och jag är
faktiskt nyfiken på hur Ardalan
Shekarabi (s) tänker lösa det problemet.

Komplicerat att lagstifta
_ Att en lagstiftning med det innehåll
som civilminister (s) Ardalan Shekarabi eftersträvar förmodligen blir en
komplicerad fråga bekräftas av Monica
Sihlén, segmentsansvarig för livsmedel
på Upphandlingsmyndigheten.
– EU kan komma att hävda att det i
grund och botten handlar om importrestriktioner, trots att syftet är att stärka hållbarhetsprestandan i den svenska
offentliga livsmedelsaffären.
Upphandlingsmyndighetens uppdrag
är att underlätta för offentliga sektorn

20

och leverantörer att mötas i affärer, samt
att hjälpa de kunder som vill efterfråga varor som producerats med högt ställda krav
på djurskydd, miljöskydd och sociala villkor.
Det överordnade syftet med EU:s upphandlingslagstiftning är inte att nationell
lag ska efterlevas, exempelvis svensk lag
vid djuruppfödning , utan istället att man
inom EU ska främja fri rörlighet av varor
och tjänster samt fri etableringsrätt. Monica Sihlén konstaterar att konstruktionen av
den lag som civilministern förbereder kan
bli en delikat och spännande uppgift, då

Monica Sihlén
samtidigt lagen om offentlig upphandling,
fri rörlighet för varor och tjänster samt fri
etableringsrätt, ska tillvaratas.
– Det kan även finnas utrymme för olika
tolkningar av vad som menas med det
som i dagligt tal ofta benämns ”i nivå med
svensk lagstiftning”, det vill säga de krav
som ställs på svenska producenter när de
odlar vegetabilier eller föder upp djur i Sverige. Att definiera denna nivå är inte helt lätt
och någon form av utredning kring detta
skulle underlätta betydligt för alla parter i
den offentliga affären, säger Monica Sihlén.

DYNATEC – FÖRPACKNINGS
OCH END-OF-LINE SPECIALISTEN

VINJETT
DYNATEC AB

MONTER

B01-40

4

9
1

7

8

6

10

BESÖK VÅR MONTER OCH DISKUTERA
HELHETSLÖSNINGAR ELLER ENSKILDA MASKINER MED OSS!
I VÅR MONTER VISAR VI PACKMASKINER FRÅN ILAPAK, WA MASKINER FRÅN
SOTEMAPACK, VÅRA UNIKA HYGIENBANOR, KONTROLLUTRUSTNING MM.
Dynatec har kompetens och muskler att ta hand om hela kedjan från förädlad råvara till pall med
allt som behövs däremellan. Banlösningar, Packmaskiner, Kontrollutrustning, Robotanläggningar,
WA-maskiner, Palleteringssystem och distributionslösningar mm. Tillsammans med världsledande
tillverkare och egna ingenjörer skräddarsyr vi lösningar anpassade för uppgiften. En speaking partner
genom Säljfasen, Projektledning och Eftermarknad för hela linjen.
PRODUKTOMRÅDEN
1 Fabriksplanering
2 Dosering
3 Ugnar och specialugnar
4 Kyl og frys
5 Iläggare
6 Förpackning

7 Robotlösningar
8 Produktkontroll
9 Transportlösningar
10 Palletering
11 Rengöringsmaskiner
12 Egen verkstad

13 Service och reservdelar
14 Begagnade maskiner

“ÄR DU MEDVETEN OM
DYNATECS LÖNSAMMA
SERVICEAVTAL? “
Servicetekniker Ingvar

DYNATEC AB, tel: 0411 557 590, e-mail: DYNATEC@DYNATEC.se,
DYNATEC.se
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juridisk fälla
stoppar småföretag
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OM EN LANTBRUKARE bygger om

_FINSPÅNG I

och inreder en ekonomibyggnad till ett
slakteri för att bara slakta sina egna
djur ska slakteriet istället betraktas
som ”självständig förädlingsindustri” och för det krävs bygglov. Mats
Andersson i Finspång ville bygga om
en av gårdens ekonomibyggnader
till ett slakteri för att kunna slakta de
fåglar och grisar han föder upp i liten
skala. Av Boverket fick han beskedet
att det inte krävdes bygglov eftersom
byggnaden ligger utanför planlagt
område och slakteriet skulle bli en väl

den nationella Livsmedelsstrategin är
regelförenklingar och administrativa lättnader mål
som ska stärka företagens konkurrenskraft och
lönsamhet. Men för Mats Andersson i Finspång har
definitionen av begreppet ”ekonomibyggnad” gjort
det både krångligare och dyrare att starta ett
småskaligt slakteri hemma på gården.

TEXT BJÖRN LUNDBECK BILD SHUTTERSTOCK
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FAKTA LIVSMEDELSSTRATEGIN

////////////////////////////////////////////////////
Ur den nationella Livsmedelsstrategin:
”Målet för det strategiska området Regler och villkor ska vara att utformningen
av regler och villkor ska stödja målet
om en konkurrenskraftig och hållbar
livsmedelskedja där produktionen ökar.
Detta genom ändamålsenliga skatter
och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder
för att stärka konkurrenskraften och
lönsamheten.”

integrerad del av jordbrukets drift.
Mats Andersson byggde sitt slakteri
och fick det först även godkänt av Livsmedelsverket. Därefter fick han istället
beskedet från Bygg- och miljönämnden
i Finspångs kommun att det krävdes
bygglov. Slakteriet var att betrakta som
en förädlingsverksamhet och omfattades inte av undantagen från bygglov,
löd motiveringen. När han på nytt kontaktade Boverket fick han veta att man
nu hade ändrat sig och även där tyckte
som kommunen.
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN i
Finspång beviljade Mats Andersson
bygglov i efterhand, men han fick då
även en byggsanktionsavgift på 38 103
kronor. Han överklagade det beslutet till
Länsstyrelsen i Östergötland och hänvisade till en tidigare dom i Regerings-

rätten från 1994. Den gällde ett liknande
ärende där två makar hade ett sågverk
där de förädlade virke från den egna
fastigheten. Där bedömdes sågverket
vara en ekonomibyggnad och inte någon
självständig verksamhet i förhållande till
skogsbruket. Därmed behövdes heller
inget bygglov.
MATS ANDERSSON pekade också på

litenheten i sin djuruppfödning, han har
tio suggor och 70 slaktsvin. Han hävdade
att förutsättningen för att kunna bedriva
jordbruket är att han också slaktar djuren och säljer köttet direkt till konsument. Detta blir då en del av jordbruket
och slakteriet är därmed inget självständigt företag. Länsstyrelsen gav då Mats
Andersson rätt – slakteriet krävde inget
bygglov.
Men Finspångs kommun gav sig
inte utan överklagade då till Mark- och
miljödomstolen (MMD), som upphävde
Länsstyrelsens beslut. MMD ansåg att
byggnaden tagits i anspråk för ett helt
annat ändamål än den senast använts
för, och detta oavsett hur stor eller liten

verksamheten är – därför ska åtgärden
anses bygglovspliktig.
Mats Andersson överklagade då
MMDs beslut till nästa instans, Markoch miljööverdomstolen (MÖD), men
inte heller där fick han rätt. Domstolen
menade att Anderssons jordbruksverksamhet inte är beroende av tillgången
till ett gårdsslakteri. Inte heller att
slakteriet kan anses utgöra en ekonomibyggnad för jordbruket. Därmed avslogs
hans överklagande.
MATS ANDERSSON bedriver nu trots

alla turer verksamhet i sitt slakteri. Han
bedömer att den totala kostnaden för det
blev cirka 900 000 kronor, inklusive
alla maskiner. Men då har han i princip
också gjort allt arbete själv. Han konstaterar krasst att domen innebär att det
blir dyrare och krångligare för den som
ska starta ett småskaligt slakteri på sin
egen gård.
– Förutom att du måste ha bygglov
så tillkommer därmed en rad andra
kostnader som är förenade med byggprocessen. //
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framtidens
förpackning
rullar in

Hur framtidens förpackningar ska se ut är något som
diskuteras mycket inom dagligvaruhandeln.
Hållbarhet och svinn är två aspekter det fokuseras
särskilt på. Nu stundar också Norra Europas största
förpackningsmässa som visar alternativa lösningar.
TEXT BO LINDMARK FOTO SCANPACK

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ATT FRAMTIDENS förpackningar
kommer att se annorlunda ut än idag är
något som såväl konsumenter, förpackningsbranschen som handeln är ganska
eniga om idag. Men i vilken riktning
utvecklingen kommer att gå är inte lika
självklart. Julia Losciale är förpackningsansvarig inom ICA för EMV-produkter inom livsmedel, hon menar att
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det idag finns en ökad medvetenhet i
samhället om förpackningars inverkan
– Det har länge funnits en missuppfattning om att förpackningen bara är
något nödvändigt ont och slöseri med
resurser och material, men det har sakta börjat förändras, säger hon.
Samtidigt framhåller hon att
förpackningens viktigaste uppgifter

fortfarande är att skydda dess innehåll,
förlänga livslängden och se till att produkterna blir levererade på ett säkert
och hållbart sätt.
HÅLLBARHET OCH svinn är två stora
utmaningar som kommer att påverka
framtidens förpackningar.
– Vi slänger fortfarande cirka 110

FÖRPACKNING

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

mässdags
Plastens framtid i fokus på Scanpack
Norra Europas största
förpackningsmässa, Scanpack, äger rum 23-26 oktober.
Arrangörerna räknar med cirka
15 000 besökare till Svenska
Mässan i Göteborg

_Scanpack, arrangeras vart
tredje år och i år kommer 450
utställare från hela världen att
visa det senaste inom förpackningsindustrin. Årets mässa
kommer att ha fokus på bland
annat Smart Industry, tryck,
material, design och branding
samt hållbarhet.
– Scanpack är bred och
intressant för alla som
producerar eller använder
förpackningar. Hit lockar vi allt
från materialleverantörer till
maskinleverantörer, logistikföretag, retail och den grafiska
branschen, säger Anna-Lena
Friberg, affärsansvarig för
mässan
En nyhet i år är Scanpack
Academy där deltagarna bjuds
på seminarier och utbildas
kring det senaste inom för-

packningsindustrin. Och på
mässans Superbrand-scen
berättar bland andra P & G,
Johnson & Johnson, Carlsberg
och andra välkända varumärken om hur de jobbar med
förpackningar.
Ett tema på mässan är
hållbarhet och det blir bland
annat ett seminarium kring hur
företagen arbetar med sin produktutveckling för att möta den
nya efterfrågan på klimatsmarta förpackningar.
– Klimatsmarta alternativ är
högaktuellt för alla som producerar och använder förpackningar. Därför vill vi i år lyfta
upp detta och ge besökarna
en eftermiddag där ledande
branschaktörer berättar hur de
arbetar med lösningar som är
bättre för miljön, säger Anna
Lena Friberg.
Bland de som finns med för
att inspirera under hållbarhetsseminarierna finns Tim Sykes
från Packaging Europe, som
även är på plats för att dela ut
facktidningens prestigefulla ut-

märkelse Sustainability Awards,
på Scanpack.
– Särskilt intressant blir det
att lyssna på Ian Schofield,
Packaging Manager vid den
brittiska livsmedelskedjan Iceland Foods, som plockat bort
all plast i samtliga produkter,
säger Anna Lena Friberg.
En annan expert på plats är
Jocelyne Ehert som spenderat
hela sin karriär med att hjälpa
stora varumärken att utveckla
hållbara förpackningar och utmanat frågan om det verkligen

// Förpackningens


roll för att minska
på svinnet jätteviktig.

kilo mat per svensk och år. Och då det
mesta av de livsmedel vi äter även fram
över kommer att vara förpackade blir
förpackningens roll för att minska på
svinnet jätteviktig. Och med en större
insikt hos konsumenterna följer också
ett ökat ansvar för oss som varumärkesägare, det handlar om att förklara och
utbilda, säger Julia Losciale.

Ica och dagligvaruhandeln i Sverige har sedan tidigare enats om
en gemensam målsättning för sina
plastförpackningar. År 2022 ska alla
konsumentförpackningar i plast vara
materialåtervinningsbara och 2030 ska
råvaran i alla plastförpackningar vara
fossilfri eller återvunnen.
– Det är en otroligt utmanande
+

är rätt att ta bort alla typer av
plast. Att det perspektivet lyfts
välkomnas av Tim Sykes.
– Det är ingen enkel uppgift
att leverera produkter till konsumenter utan att producera
avfall eller att påverka miljön
negativt. Vi behöver därför
använda innovation genom
hela förpackningsindustrin,
från materialen vi använder,
till produktionen, och slutligen
metoderna vi använder för att
hantera överblivet avfall, säger
han. // BO LINDMARK

MER OM UTSTÄLLARE
OCH MONTERPLATS

////////////////////////////////////////////////////
Utställare på Scanpack som vänder sig
till kött- och charkindustrin:
Air Liquide Gas AB – F04:45
Bewi Produkter AB – C03:40
Dynatec AB – B01:40
Fernebrand Packaging Service AB –
B03:19
Finnvacum Sverige AB – B02:02
GEA Sweden AB – G02:11
Ishida Europe Limited – B05:19
Lexit Group Sweden AB – A02:28
Lietpak Sweden AB – F03:70
Mettler Toledo AB – B08:50
Miltek Sverige AB – B05:82
Miller Grapics Scandinavia AB – G05:01
Mobergs Produktkontroll AB – A02:86
Multivac AB – B05:41
Myhrvold Nordic AB – A02:51
Nemco AB – B03:22
Nimo-KG AB – H05:13
Packdesign AB - monter B04.61
Profood AB – B03:19
ProReg Control AB – D01:02
RISE Research Institutes of Sweden –
H04:12
Scanvaegt Systems AB – B06:72
Schur – C01:44
Solserv AB – D02:02
Svenska Retursystem AB – F02:19
Weber Machinery AB – D01:32
Wipak AB – B02:01
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// det


krävs långsiktiga politiska
engagemang och
incitament för att
öka materialåtervinningen.
Zsofía Réger, Axfood

Julia Losciale, Ica.

+

målsättning, men vi inom dagligvaruhandeln ska göra vad vi kan för att
nå dit. Samtidigt krävs det långsiktiga
politiska engagemang och incitament
för att öka materialåtervinningen,
även e-handeln kommer att förändra
förpackningen.
ÄVEN INOM Axfood har utvecklingen
av förpackningar fått högre prioritet.
Där har man bland annat tagit fram en
förpackningsguide över hur man kan
minska på, hantera och återvinna olika
förpackningar.
– Vi märker att både konsumenter
och producenter har vaknat till liv,

26

engagemanget är större kring förpackningar och man ställer fler frågor,
säger Zsofía Réger, förpackningsutvecklare på Axfood.
Inom Axfood har man för vissa
produkter även gått ner från 65 och 125
grams förpackningar till 30 gram och
börjat jobba mera med smarta förpackningar, till exempel sådana som
reagerar med innehållet och signalerar
tydligt när en produkt inte längre kan
ätas.
Framtidens förpackningar diskuterades nyligen vid ett seminarium i
Stockholm arrangerat av Packmarknaden i samarbete med Empack 2019. //

TRE UTMANINGAR
FÖR FÖRPACKNINGEN

////////////////////////////////////////////////////
Tre stora utmaningar för framtidens
förpackningar:

_ Hur förpackningen kan minska
matsvinnet?

_ Hur vi hanterar plast?
_ Hur vi skapar en total kundupplevelse
av förpackning och leverans och lär oss
förstå de nya behoven som följer med
en ökad e-handel.

VINJETT

Slicing. Packaging. Weber.

Besök oss på ScanPack
i Göteborg den 23-26 Oktober 2018
Monter D01:32
Vi ser fram emot att träffa dig

Everything out of one hand:
Efficient complete solutions from slicing to packaging of sausage, bacon and
cheese – Weber makes it happen. We look forward to welcoming you!
Find out more at: www.weberweb.com

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

Branschen gör sig startklar inför Chark-SM den
8 november i Göteborg. Projektledning, jury, talare och
alla företag som tävlar med sina specifikt framtagna
produkter. Kött & Chark har besökt några entrepre
nörer och känt dem på pulsen inför kommande tävling.
TEXT BO LINDMARK FOTO CHARK-SM 2016

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

Hallå där ...
... Carina Gatzinsky, projektledare för Chark-SM vid
forskningsinstitutet RISE, hur
går det med förberedelserna
av årets Chark-SM?
– Hittills har allting rullat på
bra och intresset verkar vara
stort, man kan säga att det är
fullt ös i Chark-SM-verkstaden.
Hur ser det ut med sponsorer
och utställare?
– Vi kommer att sätta rekord i
år med 50 utställare på mässan,
vi har till och med varit tvungna
att tacka nej till några. Det
har även kommit till flera nya
klassponsorer och utställare
och från olika delar av branschen, till exempel företag som
sysslar med rengöring, etiketter
och arbetskläder. Det gör att
vi fått en bredd vi aldrig haft
tidigare. När det gäller mässan
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har vi i år också skapat en
bättre integration och dynamik
mellan den och konferensdelen
för att man ska kunna röra
sig lite friare och växla mellan
dessa.
Har ni gjort några ändringar
kring själva tävlingsdelen?
– Ja, vi har lagt till en särskild klass för Färskkorvar efter
önskemål från branschen, det
gör att det blir sjutton klasser
i år istället för sexton. Vi har
även infört ett enklare sätt för
deltagarna att registrera sina
produkter digitalt där de själva
kan gå in och göra justeringar
och ändringar.
Något nytt kring bedömningen och juryarbetet?
– I stort kommer bedömningen att gå till som tidigare
och juryn kommer som vanligt
att bestå av en blandning av
både erfarna och nya perso-

ner. Nytt för i år är att domarna
ska ge en positiv kommentar
på bedömningsblanketten för
samtliga produkter. Det är
något vi tagit med oss från
bedömningarna i Norska köttmästerskapen som vi besökte
i våras. VI har också lagt lite
extra krut på att få in charkuteriansvariga från handeln.
Är det något ur konferensprogrammet du vill lyfta fram?
– Jag tycker vi fått till ett väldigt bra program i år med fokus
på kvalitet, hälsa och hållbarhet.
Vi kommer att bjuda både på
kunskap från universitetsoch forskningsvärlden samt
inspiration från branschföretag.
Deltagarna kommer givetvis att
få ta del av aktuell trendspaning
och under konferensen delar vi
ut pris till utmärkelserna Bästa
Ekologiska produkt och Årets
Smakförnyare. Ett spännande

Carina Gatzinsky
inslag är också den avslutande
paneldebatten med deltagare
från Sweden Food Arena, Atria,
Axfood, Agfo och Näringsdepartementet.
Till sist, vad hoppas du på av
årets Chark-SM?
– Jag hoppas att evenemanget ska ge en bra känsla
för alla tävlande, sponsorer
och utställare och att den ska
fortsätta vara den fantastiska
mötesplats den alltid varit. I år
är det ju också tionde gången
tävlingen genomförs och detta
jubileum kommer att märkas på
olika sätt, det ska bli ett CharkSM att minnas. //

VINJETT

/
// Jag

kommer att ge deltagarna
några olika frågeställningar att
ta med sig hem och fundera över.

Lovisa Madås tänker sätta sitt
fokus på framtiden för köttoch charkbranschen.

u

nder Chark-SM-dagen
8 november bjuds det
på flera intressanta
talare. En av dem är
Lovisa Madås som tänker sätta fokus
på trender och möjligheter för kött- och
charkbranschen.
Lovisa Madås är sedan i maj förra
året ansvarig för medieplattformen
AGFO som i sin tur är en del av LRF Media. Inom AGFO bevakar man bland att
det teknikskifte som sker inom lantbruket (Agtech) och kopplar ihop det med
nya sätt att möta konsumenterna (Foodtech). Lovisa Madås fick frågan om att
delta på Chark-SMs konferensdag i
somras och för henne var det självklart
att tacka ja.
– Det kändes som en utmärkt möjlighet för mig att få lyssna in den här
branschen, att se och lära, men också
själv få inspirera och utmana deltagarna. Dessutom är jag själv amatörkorvmakare i hemmet så jag hoppas få med
mig ny kunskap hem, säger hon.
Hennes trendspaning kommer, bland
mycket annat, att handla om vart konsumtionen av kött och chark egentligen
är på väg.
– Vi ser ju att konsumtionen är på väg
ner. Det kan vara så att vi är inne i en
övergång där de vegetariska alternativen håller på att bli norm och inte bara
en trend. Samtidigt söker konsumenter
en närmare relation till producenter,
man vill veta mer om ursprung och
tillverkning. Och ja, jag kommer också
prata om var labbodlat kött står idag
och hur den branschen kan komma att
utvecklas framåt. säger Lovisa Madås.
En utveckling hon tror kommer
påverka livsmedelsbranschen framöver
är de nya matvanor och konsumtionsmönster som håller på att växa fram. Att
äta frukost, lunch, middag på fasta tider
är på väg att ersättas av andra konsumtionsmönster. Ett mera flexibelt arbetsliv gör också att matvanorna förändras.
Men samtidigt öppnar detta nya dörrar
och möjligheter för dem som producerar livsmedel, tror Lovisa Madås.
– Till exempel så ser vi idag att mellanmålssegmentet ökar kraftigt och där
tror jag det finns en stor lucka att fylla
för kött- och charkproducenterna.
Lovisa Madås hoppas att deltagarna
under Chark-SM-dagen ska bli inspirerade och även få nytta av de framtidsvisioner hon tänker presentera. //

+
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lagkänsla
magkänsla
& tradition
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
_INFÖR CHARK-SM

_ÖRNSKÖLDSVIK Thomas

Bergström har haft en tuff
start som den fjärde generationen i ledningen för
Bergströms Rökeri AB. Hans första år som vd har
präglats av den företagsrekonstruktion som nyligen
slutfördes. Nu blickar Bergströms återigen framåt
och att vara med i Chark-SM är en självklarhet.

TEXT & FOTO BJÖRN LUNDBECK

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

THOMAS BERGSTRÖM är med sina 30
år en ovanligt ung vd. Han leder ett företag som omsätter 22 miljoner kronor
och har elva anställda. Kärnan i produktionen består av skinka och viltkött,
främst ren, men även lamm är en viktig
råvara. Dessutom gör man charkuterier
som bacon, falukorv och grillkorv.
När Thomas Bergström tog över
som vd och majoritetsägare efter sin
pappa Henry sommaren 2017 befann sig
företaget fortfarande i en svår situation
vars ursprung var att man år 2011 hade
förlorat två stora kunder. Omsättningen
sjönk under några år dramatiskt, från
46 miljoner kronor år 2010 ner till 13
miljoner kronor 2013. Pengarna tog helt
enkelt slut i företaget. En följd av detta
blev den företagsrekonstruktion som
inleddes i mars 2017 och som avslutades
i våras på ett lyckat sätt när ackordslikviden slutbetalades.
– Vi har krympt vår kostym rejält
och kapat kostnader överallt, förklarar
Thomas Bergström. Från att ha varit 22
anställda är vi idag elva. Trots det har vi
successivt lyckats öka omsättningen till
dagens 22 miljoner kronor.
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Ett led i arbetet med att få företaget
på fötter var starten av det egna butiksvarumärket Fjällchark. Från att tidigare
ha varit helt inriktade på de stora grossisterna ville man kunna erbjuda ett helt
butikssortiment av charkprodukter. Det
säljs idag lokalt till butiker i Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län.
OCH SOM OM det inte hade varit till-

räckligt att under sitt första vd-år tvingas hantera en företagsrekonstruktion,
så fick Thomas Bergström dessutom sitt
andra barn under den här perioden.
– Hade inte min fru tagit så mycket
där hemma så vet jag inte hur det skulle
ha gått.
Samtidigt betonar han att han lärt sig
mycket av de svårigheter han tvingats
gå igenom med företaget och verkar
ha en klar vision av hur han nu ska gå
framåt.
– Jag vill att personalen hela tiden
ska känna delaktighet i det som händer i
företaget. Alla anställda är viktiga för att
nå framgång, därför måste vi bygga en
lagkänsla.
När det gäller produktionen tänker +

FÖRETAGET

// Alla

anställda är

viktiga
för att nå framgång, därför
måste vi bygga en lagkänsla.
Thomas Bergström
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Eftersmak av Chark-SM
Bergströms Rökeri har genom åren
haft stora framgångar i Chark-SM
och kommer att vara med även i
årets upplaga. Att använda CharkSM i marknadsföringen kan ha
positiva effekter, menar vd Thomas
Bergström.
– När vi nu säljer direkt till butik
under det egna varumärket Fjällchark har vi mer kontakt med våra
slutkunder. Då kan det innebära stora
fördelar att kunna hänvisa till fina
omdömen från Chark-SM.
Genom åren har Bergströms deltagit med ett stort antal produkter.
2008 blev man svenska mästare med
produkten vitlöksmarinerad klubba.
Vid senaste Chark-SM skickade man
in ett antal produkter och fick en
guldmedalj för nätad lammstek.
– Jag är alltid spänd på vilka omdömen vi ska få för att få veta hur vi
kan utveckla våra produkter. Överlag

// All vår

har vi fått berömmande omdömen,
men givetvis även kritik. Till exempel
att det var fett samlat i ändarna på
falukorven, då måste vi åtgärda den
detaljen. Kanske ska vi hacka lite annorlunda. Är knivarna tillräckligt vassa? Vilka ingredienser har vi i korven?
Detaljerna är viktiga om det ska bli
en riktigt bra smet, det är bra att få
kritik. Har jag bara jasägare omkring
mig så utvecklas jag inte.
Till årets Chark-SM överväger
Bergströms att skicka bacon och falukorv, men även en del viltprodukter då
man har fått väldigt bra omdömen för
dessa tidigare. Samtidigt betonar han
de möjligheter evenemanget erbjuder
till att träffa branschkollegor och att
knyta nya värdefulla kontakter.
– Det är jätteviktigt. Även om jag
har jobbat tio år i branschen så är
det mycket folk jag inte träffat. Och
jag har ju mer tid till sådant nu när
rekonstruktionen är avslutad.

rökning görs fortfarande
med enris och alspån. Rökning ska
vara på riktigt.
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Thomas Bergström och hans medarbetare har krympt
kostymen rejält sedan 2013.

+ Thomas Bergström fortsätta att satsa

på kvalitet och att använda bra råvaror,
helst närproducerade. Därför har man
också börjat köpa råvara från Västernorrlandsgården, ett varumärke som
garanterar att djuren är uppfödda i
Västernorrland.
– Över 50 procent av råvaruinnehållet i våra grill- och falukorvar är från
Västernorrland, men vår målsättning är
100 procent.
EN NY PRODUKT som Bergströms nyli-

gen har lanserat är torrsaltad, äppelrökt
bacon med råvara från Västernorrland.
Man tittar även på andra tänkbara
tillskott i produktsortimentet, bland
annat medwurst. Renkött är av tradition
en viktig produkt för Bergströms, cirka
20 ton per år hanterar man av denna
exklusiva råvara. Thomas Bergström för

också en dialog med en stor kedja om att
ta in renköttsprodukter.
– Det finns många små företag som
jobbar med renkött, men inte så många
som kan leverera stora volymer. Och
med vår erfarenhet och kunskap kan vi
garantera väldigt fina produkter.
När vi träffar honom har det gått tolv
år sedan Kött & Chark senast besökte
fabriken i Örnsköldsvik. Då var det fortfarande pappa Henry som chefade, och
han betonade väldigt mycket traditionens betydelse.
– Det gör vi fortfarande, försäkrar
Thomas. All vår rökning görs till exempel fortfarande med enris och alspån.
Rökning ska vara på riktigt. Man märker
direkt skillnaden på en riktigt rökt och
en vätskerökt produkt. Jag tycker inte
att rökt skinka ska få kallas rökt i marknadsföringen om den inte är riktigt rökt.
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// Dagens

prisskillnad i butik mellan svenskt
kött och importerat måste minska.

+

Ytterligare ett exempel på fasthållande av traditioner är att Thomas har
behållit farfar Svens recept på julskinkan. Relationen med sin idag 91-årige
farfar är för övrigt väldigt viktig för
Thomas.
– Vi står varandra mycket nära och
han kan fortfarande komma med goda
råd, samtidigt som han har full förståelse för att det är en annan tid nu med
helt andra problem än dem som han
brottades med på sin tid. Framför allt
inspirerar han mig till att aldrig ge upp,
att kämpa vidare.

PERSONALSTYRKAN på Bergströms
Rökeri innehåller en enorm kollektiv
erfarenhet. De allra flesta jobbade i företaget innan Thomas började där och
ett par stycken fanns där redan innan
han ens var påtänkt. Medelåldern ligger på runt 45 – 55 år.
Thomas Bergström ägnar mycket tid
åt att fundera över hur företagets an-

sikte utåt uppfattas. Han försöker hitta
en röd tråd, från hur kartongerna ser
ut till etikettförpackningar och produkter. Företagets logotype befinner sig
också under förändring. I texten ”Bergströms Rökeri” ska ”Bergströms” göras
större medan ”Rökeri” ska förminskas.
– Det finns många rökerier, men
bara ett Bergströms. Det är viktigt hur
vi uppfattas.
Eftersom det snart är riksdagsval
frågar vi Thomas Bergström om han
efterlyser några speciella politiska
beslut med anknytning till kött- och
charkföretagen.
– Dagens prisskillnad i butik mellan
svenskt kött och importerat måste
minska, detta för att konsumenterna
ska förmås att i större utsträckning
välja svenskt. Exakt hur det ska gå till
vet jag inte, men att kompensera våra
bönder för att vi har en djurvänligare
och därmed dyrare uppfödning i Sverige är kanske en väg att gå. //

Bilwinco Multiheadvåg
Bilwinco Compact Revolution är en high-speed
multiheadvåg som har högre hastigheter, mindre
utrymmesbehov och bättre prestanda.
Compact Revolution ger unika fördelar som:
•
•
•
•
•
•

Upp till 300 portioner/min.
Oslagbar noggranhet
25% mindre give-away
Hanterar klibbiga produkter
Kan användas för mixproduktion
Skonsam produkthantering

SNABB
ANVÄNDARVÄNLIG
DRIFTSÄKER

Scanvaegt Systems AB
Box 9059 • 400 92 Göteborg • Sweden • info@scanvaegt.se • Tel: +46 (0)31-709 07 07 • www.scanvaegt.se
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styckat &
startklarT
för chark-sm
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_GÖTEBORG Helmut

Walch Charkuteri AB har haft gott
om framgångar vid Chark-SM alla tre gånger man
deltagit. 2016 blev företaget svenska mästare med sin
lufttorkade Tyroler-skinka.
- Det är det roligaste priset vi vunnit, att göra lufttorkat är både svårt och krävande, säger vd Heiko Poth.
TEXT & FOTO BO LINDMARK

HELMUT WALCH startades 1970 av den
österrikiske kocken och slaktaren med
samma namn. Han hyrde in sig i ett
slakteri i Göteborg där han tillverkade
sina egna korvar med kryddor från
Österrike som han sedan sålde i Stora
Saluhallen. Sedan 2001 är Heiko Poth
ensam ägare och vd för företaget. Innan
han tog över hade han varit anställd hos
Helmut Walch i några år.
– Mina första kontakter med Helmut
var egentligen som kund när jag jobbade som styckmästare på hotell Sheraton, berättar Heiko Poth.
I nästan 40 år har företaget legat i
Högsbo industriområde, cirka en mil
söder om Göteborg, och sedan två
år tillbaka håller man till i en helt ny
anläggning.
- Tidigare hade vi två anläggningar
på olika platser, en för styckning av vilt
och fågel och en för kött och chark. I
den nya är allt integrerat och vi har fått
fördubblade ytor och en ökad kapacitet
totalt.
Själv kom Heiko Poth till Sverige som
kock från Tyskland 1988 och började
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först arbeta som styckmästare på Grand
Hotell i Stockholm. Därefter gav han sig
under några år ut i vida världen som
styckmästare på ett kryssningsfartyg
innan han återvände till Stockholm och
så småningom Göteborg. Känslan och
passionen för mat och särskilt kött har
han haft med sig sedan uppväxten.
– Min mamma var styckare i hela sitt
yrkesliv så man kan verkligen säga att
jag har det i blodet.
SEDAN HEIKO POTH tog över har
företaget både förändrats och expanderat. Från att enbart ha varit en restauranggrossist med fokus på färskt kött
levererar man idag ett brett sortiment
av kött- och charkprodukter till olika
kundsegment. Dagligvaruhandeln är ett
ben verksamheten vilar på, ett annat är
den offentliga sektorn och man är såväl
ensam leverantör av färskt kött till alla
sjukhus i Västra Götaland, som avtalsleverantör till alla skolor, förskolor och
äldreboenden i Göteborgs Stad.
– Vi har säkert ett 100-tal olika enheter (skolor, förskolor och äldreboen- +
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// Det

finns ingen charkuterist
som är dålig i Sverige idag. Alla
är duktiga på sitt sätt.
Heiko Poth

FAKTA HELMUT WALCH
CHARKUTERI AB

////////////////////////////////////////////////////
Ägare: Heiko Poth.
Omsättning: 45 miljoner.
Anställda: 18.
Produktion: 8 ton i veckan totalt.
Antal produkter: Cirka 950 produkter
totalt. Ca 100 chark.
Certifieringar: Krav, EU-ekologiskt och
IP-certifiering.
Framgångar i Chark-SM 2012: Svensk
Mästare med produkterna Köttbullar
och Kosakenwurst. 2016 Svensk
Mästare med Tyrolerskinka (Lufttorkad).
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Krystian Kupiec är en av praktikanterna
från Ester Mosessons gymnasium.
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+ den) som dagligen får leveranser från

våra egna kylbilar. Det kan handla om
alltifrån fem kilo blandfärs åt en liten
förskola till 100-tals kilo kött för någon
större enhet så logistiskt är det ganska
krävande. Men en styrka vi har är våra
korta ledtider och vi producerar allting
dagen före leverans. Ingen produkt
finns på hyllan innan kunden har beställt, säger Heiko Poth.
INOM GÖTEBORGS Stad får den offent-

liga sektorn bara upphandla ekologiska produkter och Helmut Walch har
därför certifieringar både för Krav och
EU-ekologiska produkter. Enligt Heiko
Poth ligger den totala produktionen
i nuläget på cirka 8 ton i veckan. Två
tredjedelar är färskt kött och en tredjedel är chark. Cirka 80 procent av köttet
är nöt, medan det övriga som styckas är
gris, vilt, lamm, kyckling. Nöt och fläsk
köps i första hand in från Dahlbergs

slakteri i Brålanda medan allt ekologiskt
kommer från Svenskt Butikskött på Gotland. Även om man på köttsidan har en
viss import är det för charken numera
bara svenskt kött som gäller.
– När jag tog över så anpassade vi
alla produkter och gick över till att bara
jobba med svensk råvara. Eftersom jag
ville komma in i handeln kände jag själv
att det var en förutsättning.
Däremot använder sig företaget inte
av märkningarna Svenskt Kött eller Kött
Från Sverige som det numera heter.
Istället har man skapat en egen, blågul
märkning under namnet Utmärkt
Svenskt Kött. Anledningen till det är
att Helmut Walch under en period var
anslutet till Svenskt Kött, men att vissa
charkprodukter inte fick ha den märkningen eftersom alla ingredienser i den
inte var svenska.
– Till exempel så innehöll vår korv
Käsekrainer en Emmenthalerost från

finska Valio som inte godkändes. Vi
gjorde också en lammchorizo med
italiensk parmesanost, inte heller den
accepterades. Det kändes ologiskt
eftersom allt kött ju var svenskt. Men
därför valde vi att gå ur och istället
registrera ett eget varumärke. Vi vill
kunna tala om för våra kunder att vi
använder just utmärkt svenskt kött.
DEN 8 NOVEMBER är det åter dags för

finaldagen av årets Chark-SM och det
är en tävling som för Helmut Walch
varit kantad av framgångar alla tre
gånger man varit med. Fyra pokaler
har det blivit och riklig samlling medaljer därtill. Heiko Poth säger att han
ganska länge var skeptisk till att delta
och tyckte att tävlingen mest verkade
vara till för inbördes beundran. Men
2012 bestämde han sig dock för att vara
med och det handlade mycket om att
utmana sig själv.
+

// Att


leverera en bra och
ärlig produkt är min filosofi.
Vi ska hålla det vi lovar.

Lufttorkade skinkor är en av företagets specialiteter.
Det är en svår och tidkrävande process att till dem bra.

Lars Wedberg är en av
styckarna på företaget.
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FÖRETAGET

// Vi

är som ett fotbollslag där jag
är tränaren. Jag
kan själv inte göra
alla målen, men
jag kan se till att
mitt lag har bra
spelare.

Med produkten Kosakenwurst tog Heiko Poth och hans
medarbetare hem en pokal vid Chark-SM 2012. Man
vann då även med sina köttbullar.

+

– Risken finns alltid att man blir
hemmablind och gör samma saker år
efter år. Men genom Chark-SM får vi en
extra bedömning och ett kvalitetstest
på om våra produkter är så bra som vi
själva tror.
Det framgång Heiko är mest stolt
över är den pokal man tog hem 2016 för
sin lufttorkade Tyroler-skinka.
– Lufttorkat är svårt att göra och
kräver väldigt mycket kunskap och
hantverksskicklighet. Korv kan de
flesta göra, men lufttorkad skinka är en
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process som tar flera månader och där
man hela tiden måste göra kontroller,
justeringar och nya bedömningar varje
vecka. Att vinna med den var verkligen
en bekräftelse på att vi gör rätt.
NÄR KÖTT & CHARK träffar Heiko Poth
vet han ännu inte hur satsningen ser ut
inför årets Chark-SM.
– Vi har inte anmält oss än, men det
lutar åt att vi ställer upp med några
av de nya produkter vi tagit fram. Det
optimala vore att bara ställa upp med en

enda produkt och sedan vinna med den.
De närmaste åren är en av Heiko
Pots främsta ambitioner att bygga upp
varumärket Helmut Walch även utanför
Västra Götaland.
– Vi har alltid varit en lokal producent, men jag skulle gärna vilja växa
även ute i landet och ett mål är att om
fem år även finnas i Stockholms butiker.
Sedan ska vi ta tillbaka vår marknadsandel på restaurangerna, där har vi
minskat mycket på grund av att vi inte
hunnit med. //
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RECEPT
VINJETT

med lång
eftersmak

Porterhouse steak
med Chipotle-sky

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

RUB
¾ msk salt
1 tsk strösocker
1 msk korianderfrön
1 msk gula senapsfrön
1 msk svartpepparkorn
1 tsk chiliflakes
1 msk milt paprikapulver
1 tsk finhackad vitlök

Jens Linder, bland annat matskribent och Kött
& Charks krönikör, har i sitt andra Långkok givit
husmanskost från hela världen mycket tid och omtanke. En kunskapsbank med kärleksfull matlagning.

FOTO: STEFAN WETTAINEN FÖRLAG: BONNIER FAKTA

6-8 portioner _ 3 timmar

Ingredienser:
1 bit porterhouse steak
eller T-benstek i bit ( 2 kg )

CHIPOTLE-SKY
2 rökta chili, t ex chipotle, eller
cirka 3 tsk chipotlepasta
½ dl finhackad schalottenlök
2 tsk finhackad vitlök
1 dl fintärnad morot
2 msk olivolja + 2 msk smör
5 dl rött vin, mjukt och fylligt
1 liter mörk oxbuljong ( vatten
+ tärning )
1 tsk tomatpuré
¾ dl japansk soja
2 lagerblad
3 msk vetemjöl
100 g smör
salt, nymald svartpeppar
1tsk färskpressad citronsaft

Nästan som en T-benstek med
sin T-form på benet, men skuren från
den tjockare bakre biten av
revben och filéer.

Gör så här: _ 1 Värm ugnen till 225 grader. Stöt under tiden alla ingredienser till
rubben i en mortel. Klappa in den runtom
köttet och låt gärna stå i 10–15 minuter.
_ Lägg köttet i en smord långpanna och
ställ in i ugnen. Stek i 10 minuter eller tills
köttet har fin färg.
_ Sänk värmen till 150 grader. Stick in en
termometer i köttet och ugnsstek det i
cirka 2 timmar till en innertemperatur på
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62–65 grader. Tiden kan variera beroende
på köttets form och ugnens egenskaper.

_ Kärna ur, grovhacka och stöt chilin till
skyn fint i en mortel. Fräs chili, lök, vitlök
och morot i olivolja och smör i en tjockbottnad och vid kastrull under omrörning
tills löken är genomskinlig och doftar gott.
Tillsätt rödvin, buljong, tomatpuré, soja
och lagerblad. Låt sjuda långsamt i cirka
20 minuter utan lock. Häll på vatten om

såsen håller på att koka torr.

_ Knåda ihop mjöl och smör och rör ner
i såsen. Låt sjuda i 5 minuter så att såsen
tjocknar och blir harmonisk. Sila den sedan
och smaka av med salt, peppar och citron.
_ Ta ut köttet och låt det vila under aluminiumfolie i 15 minuter. Vispa ur pannan
med lite vatten och ös ner skyn i såsen.
_ Skär köttet i skivor och servera med sås
och gärna klyftpotatis och en tomatsallad.

VINJETT
RECEPT

Charkgryta

8 portioner _ 2,5 timmar
Ingredienser:
1,2 kg högrev
salt
nymald svartpeppar
1 msk smör + 1 msk matolja
1 grovhackad gul lök
6 finhackade vitlöksklyftor
1 msk tomatpuré
1 msk vetemjöl
5 dl ox- eller köttbuljong
1 dl rött vin
1 tsk fänkålsfrön
1 stor morot
100–150 g salami och/eller
chorizo, torkad skinka eller
andra goda charkuterier
TILLBEHÖR
kokt potatis, potatisgnocchi,
spätzle eller pasta

- Om man har lite torra
bitar chark hemma
är det smart att låta
dem smaksätta ett
långkok, säger Jens
Linder. Detta långkok
är egenkomponerat,
men starkt influerat av
franska förlagor.

Gör så här: _ 1 Putsa köttet från fett
och senor och skär det i 4–5 centimeter tjocka kuber. _ Salta och peppra
köttbitarna. Bryn dem sedan noga på alla
sidor i hälften av smöret och oljan i en
stekpanna. Lyft över bitarna i en stekgryta. Vispa ur stekpannan med lite vatten
och häll över spadet i grytan. _ Fräs
löken och vitlöken i stekpannan i resten
av oljan och smöret tills de mjuknar och
blir genomskinliga. Tillsätt tomatpurén
och låt fräsa i ytterligare någon minut.

Pudra över vetemjöl, rör om och låt fräsa
i 1 minut till. Ös över alltsammans i grytan
och häll i buljongen och det röda vinet. _
Stöt fänkålsfröna noga i en mortel. Skala
och skär moroten i grova bitar. Finstrimla,
finhacka eller riv salamin/charkuterierna
och rör ner i grytan tillsammans med stötta fänkålsfrön och morotsbitar. Blanda väl
och låt alltsammans sjuda försiktigt under
lock i minst 1 ½ timme tills köttet är riktigt
mört._ Smaka av och servera med något
av tillbehören.
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när choklad
ger mersmak

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

Små smaker blir stora upplevelser när Sofia
Rydemalm provar nytt med Chicolat, sin egentill
verkade choklad i frankrike. Med passion för
småföretagares möjligheter lyfter hon också fram
fler kreativa entreprenörer i sin andra bok Chicolat 2.
Receptens hemligheter finns i livsberättelserna
bakom råvarorna, och i nya möten med andra. Allt
skrivs med passion parallellt på franska och svenska,
en inspirationsresa att dela med vänner.
FOTO: ANNA HUERTA FÖRLAG: IDUS FÖRLAG

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

Det är vingårdens Vignelaure ägare
Bengt som själv har skjutit vildsvinet i
sin trädgård. Det har sedan marinerats i
gårdens vin innan kryddor från trädgården
blandats med mörk choklad.

Mimis vildsvinsgryta
med choklad
Ingredienser
1 kilo vildsvinskött
200 gram rökt tärnad bacon
1 morot
70 gram mörk choklad från Sofia
1 liten burk med tomatpuré
60 gram mjöl
1 liter rött vin från Vignelaure
1 litet glas cognac
100 gram smör
1 skvätt olivolja
1 bukett kryddor (timjan, lagerblad,
salvia och rosmarin)
2 vitlöksklyftor
1 lök
Pepparkorn av fem peppar
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Gör så här

_ Nästa dag: stek köttet och bacon i en

rot och lök i bitar. Skala och hacka vitlöken.
Skär köttet i bitar. Lägg det i en djup skål.
Tillsätt morot, lök och vitlök, sedan kryddorna och pepparkornen. Häll på det röda
vinet, täck med plastfolie och låt marinera
i 24 timmar.

panna med en blandning av olivolja och
smör. Pudra över köttet med mjöl. Rör om.
Häll över vinet från marinaden och tillsätt
hela marinaden (morot, lök och kryddorna). _ Häll i det lilla glaset konjak och
tillsätt choklad och tomatpuré. Låt det
sjuda på låg värme i 2 timmar.

_ Dagen innan: skala, tvätta och skär mo-

RECEPT

Chokladmuffins med
inbakad kolasås

Ingredienser:
4 ägg
3 dl socker
3 dl mjöl
1,3 dl kakao
250 gram smält smör
½ tsk salt
Karamellsås:
1 burk karamelliserad mjölk
½ tsk havssalt
Topping:
2,5 dl grädde
Dekoration: riven choklad, hackade nötter

Sofia besöker vingården Vignelaure och bjuds
på vildsvinsgryta med choklad. Dagens ägare,
Mette och Bengt Sundström har lämnat över
vinproduktionen till svenska vinmakaren
Sigvard Johnsson och franska vinmakaren och
oenologen Philippe Bru.

Gör så här _ Sätt ugnen på 175 grader.
_Jag använder silikonmuffinsformar i en
muffinsplåt men man kan även smöra en
muffinsplåt eller använda pappersformar. _Blanda ägg och socker, sikta ner
mjöl och kakao, rör ner salt och smör. Rör
ordentligt. Klicka smeten i formar. _Värm
den karamelliserade mjölken i en kastrull.
Rör ordentligt och blanda ner havssalt.
Lägg hälften i en sprits och tryck ner spetsen i varje chokladfylld form och fyll den
med såsen. Se till att täcka toppen med
chokladsmet._Grädda i mitten av ugnen
15–18 minuter. Låt svalna. Vispa grädden
och vänd ner resten av den karamelliserade mjölken i grädden. Spritsa på grädden
och dekorera efter önskemål.

Sofias son önskade sig en födelsedagstårta med sina bästa ingredienser,
choklad och smörkola. Så kom dessa
muffins till.

Kladdkaka på
kallpressad rapsolja
Åsa Levén

Ingredienser
1 dl kallpressad rapsolja
2 ½ dl socker
2 ägg
1 ½ dl vetemjöl (90 gram)
3 msk kakao
1 tsk vaniljsocker

Åsa Levén på Säby gård
utanför Stockholm tillverkar
rapsolja. Med rapsolja
istället för smör blir hennes
kladdkaka nötig och även
laktosfri.
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Gör så här _Sätt ugnen på 175 grader.
_ Smörj formen med lite rapsolja och
använd gärna kokosflingor istället för
ströbröd. _Häll rapsoljan i en bunke.
Rör ner socker och ägg, blanda väl.
_Rör därefter ner de övriga ingredienserna så att allt blir ordentligt blandat.
Häll smeten i formen och grädda mitt i
ugnen i cirka 20 minuter._Kakan ska få
en lite hård yta men vara kladdig i mitten.
När kakan svalnat så lägg över den på ett
serveringsfat och pudra lite florsocker
över._Servera som den är eller med lite
sorbet eller laktosfri grädde.
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BRANSCHREGISTER

branschregister
Kött & Charks branschregister är en unik
marknadsguide där du både kan synas med
ditt företag och på ett enkelt sätt kan hitta
kontaktuppgifter till olika aktörer i branschen.
Vill du också synas här? Kontakta Kött &
Charks annonsavdelning på 08 - 662 75 04
eller fredrik@annonshuset.se
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Gå in
på vår hemsida

Direkt Chark
031-33 77 600

Utbildning
&
Tillbehör

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

www.direktchark.se
från vår charkfabrik
i Gamlestaden Göteborg

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

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

Cook It
Just

Kött
Fläsk
Chark

Annonser
Tel 08-662 75 00

Den magiska världen av
charkuteriprodukter!
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Kött & Chark

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

033-48 72 00 www.allmans.se

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

www.hemgardenchark.se

och läs om en
god historia

Annonser
Tel 08-662 75 00

Globe Select

Globe Select

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

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

•

Cook It
Just

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

- En del av Gudruns-familjen -

BRANSCHREGISTER
BRANSCHREGISTER

CHARK
SEDAN

www.kottmastarna.se

Tel: 042-29 58 50

KR

CHARK
SEDAN

A S M UND

A S M U N DTO R P

CHA
SEDAN

A S M UND

1927

Specialiteter:
Argentinsk chorizo
Tyska korvar m m av högsta kvalitet

Annonser
Tel 08-662 75 00

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

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

CHARK
SEDAN

Telefon
040-49 75 30
www.markoschark.com

Legotillverkning
rökning
www.hissas.se

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

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

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

A S M U N DTO R P

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

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

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

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

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

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

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

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

KR

Kvalitetschark från Halmstad

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

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

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

CHA
SEDAN

1927

Kött ifrån finska
familjegårdar

KR

www.korvpojkarna.se
www.risbergschark.se

SEDAN

0418-43 24 00
www.spchark.se

Annonser
Tel 08-662 75 00
Adress: Stenbrovägen 2

A S M U N DTO R P

CHA

1927

Köttråvara
till korvindustrin

Tel 040-93 01 71• Fax 040-29 35 65
Käglingevägen 27 • 213 76 Malmö
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Kyckling från svenska gårdar
BRÅLANDA
Tel 0521-57 50 50

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

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

www.narkekott.se

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

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

www.euroﬁns.se

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

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

Färdigstekta köttfärsprodukter såsom:
KR

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

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

Partistyckning av nötkött

Annonser
Tel 08-662 75 00

Analys

ALcontrol
heter nu

Armég ata n 4 0 , 1 7 1 7 1 S o l na
telef o n 0 8 - 4 4 8 0 9 1 0
E-mail: ekonomi@svensktbutikskott.se

Slakterier
32
48

KÖTT & CHARK
FRÅN UPPLAND
andersson-tillman.se

www.synlab.se

Transporter

Vi erbjuder förstklassiga livsmedelstransporter och budkörningar
Tel: +46 – (0) 417 – 140 90 Mail: info@gaerikssons.se

BRANSCHREGISTER
BRANSCHREGISTER

Kundanpassade
förpackningslösningar

Ben
Blod
Fettvaror

sedan

1991

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

Annonser
Tel 08-662 75 00

www.lietpak.se

Tel. +46 (0)54 53 34 90

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

- Förpackningsfilmer
Vakuummaskiner
Trågförpackare

Djupdragare

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

08-659 01 30
040-19 16 00

www.wipak.com

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

Vakuumpåsar & laminatfilmer
Egen produktion sedan 1965!
Förpackning

Branschregister:

Annons Maskiner
Beg
Maskiner

KR

köper
svinsvål

Maskiner
Tillbehör

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

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

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

Annons Vakuumpåsar

Annonser
Tel 08-662 75 00

Ett lätt och rätt sätt att förpacka

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

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

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

Livsmedelsmaskiner
AB
Maskiner
för livsmedelsindustrin
www.osab.com

oss gärna! AB
OSABKontakta
Livsmedelsmaskiner
www.osab.com13
Veddestavägen
175 62 Järfälla
info@osab.com
Tel:
08-760
08-760
03 03
70 70
E-mail: info@osab.com

Slakt, styckning, chark
butik, ost och fisk

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

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

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

Leading Scandinavian Food Machinery

Systemlösningar, maskiner, service
och reservdelar till köttindustrin.

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

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

www.garos.se

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

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

Maskiner, service och

förbrukningsartiklar
Annons i Kött & Chark (branschregister)
Annons i Kött & Chark (branschregister)
till nordiska köttbranschen

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

WEB-1580 AZ_Kött & Chark_R2.indd 1

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

10.08.17 15:39

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

Branschregister:

Annons_40x40mm_2017_may.indd 12017-05-10 06:38

Annons Maskiner

Vakuummaskiner

Trågförpackare

Djupdragare

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

BRANSCHREGISTER
BRANSCHREGISTER

TÖREBODA
FLIS AB

Komplett
sortiment

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

ALFLIS • ALSPÅN
BOKFLIS • BOKSPÅN
RÖKKÄPPAR
I ALUMINIUM

www.bmgprosanitas.se

Telefon 0506-520 25

Tarmar

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

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

hemsida:
www.casmo.fi

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

Beställningar:
e-post: info@casmo.se

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

Etiketter
&
Märkning

Annonser
Tel 08-662 75 00

40 x 40mm

Rengöring
Hygien

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

www.arenakemi.se

Annonser
Tel 08-662 75 00

IT
Produktsäkerhet

Kontaktuppgifterna i Sverige:

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

Peder Fischer (teknisk support):

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

Mattias Nilsson (service):

Kompletta rengöringssystem
för livsmedelsindustrin

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

Stefan Björk (service):

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

Hygiene solutions that
make a difference

och i Finland:
Mauri Saarenketo (produktchef):

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

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

40 x 40 1

05-10-07, 11.57.54
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Charlotte
Eklund Jonsson

Patrik Holm Thisner

HÅLLBARHET OCH INNOVATION ÄR VÄGEN FRAMÅT
En höjdpunkt under den Stora Charkdagen är konferensen.
I år är temat kvalitet, hälsa och hållbarhet. Med fokus på
hur samverkan kan lyfta din affär kommer en lång rad
intressanta talare från olika delar av branschen bjuda på
insikter, till exempel om hur en trend startar och varför
livsmedelsbranschen är dålig på innovation.
TEXT: OSCAR WIKTORSSON

exempel kan vi genom att reducera utsläpp av fossila bränslen minska
delar av vår klimatpåverkan och tillsammans möjliggöra omställning till
grön energi, säger Patrik.

– Det händer mycket spännande inom livsmedel och jordbruk. Många
riktar blicken mot frågor som kvalitet, hälsa och hållbarhet och det är
utvecklande och en bra grund att göra affärer på. Vår övertygelse är
att vi måstes ha ett branschklimat där hela kedjan arbetar brett och
tillsammans. Därför är den Stora Charkdagen så viktig. Hela branschen
är här så det blir en oumbärlig samlingsplats där man kan lära sig nya
saker och utbyta erfarenheter med varandra, säger Charlotte Eklund
Jonsson, en av moderatorerna på årets konferens. Till vardags leder hon
sektionen för innovation och företagsutveckling hos arrangören RISE.
Årets talarlista spänner hela vägen från universitet- och forskningsvärlden till techbranschen och så klart kött- och charkbranschen.
– Vi är jättenöjda. Det är en bra mix av branschkunskap från företag och
pågående forsknings- och kvalitetsprojekt som är direkt relevanta för
alla, säger Charlotte.

Patrik är också projektledare för området ”Cirkulär mat” inom
Sweden Food Arena, en samverkansarena sprungen ur regeringens
livsmedelsstrategi, med uppdraget att livsmedelsbranschen ska bli
långsiktigt konkurrenskraftig och livsmedelsproduktionen ska öka totalt,
samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.
– Jag kommer presentera delar ur en rapport som tagits fram, bland
annat varför innovationsklimatet i den svenska livsmedelssektorn ligger
på en lägre nivå gentemot andra tillväxtbranscher och även lägre än
våra grannländer, säger Patrik.
Konferensen knyts samman i slutet av dagen med en paneldebatt
där tongivande röster från kött- och charkbranschen, handeln och
myndigheter kommer diskutera hur vi genom samverkan kan ta tillvara
på möjligheter och möta framtidens utmaningar. Missa inte det!

VIKTIGA DATUM CHARK-SM 2018

Patrik Holm Thisner är hållbarhetschef på HKScan och driver deras
arbete med att göra rätt genom hela värdekedjan. På konferensen
kommer han prata om hur man som kött- och charkföretag kan arbeta
med hållbarhet.

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

– Vi har en av världens bästa råvaror vilket grundar sig i strikta
djuromsorgskrav och en mycket god djurhälsa. Och friska djur behöver
inga mediciner. Men konsumenter ställer högre krav på oss, vilket
förpliktigar. Samtidigt driver det oss till att vara än mer på tårna. Till

Jubilera
som
GAT S BY

CHARK-SM GÅR AV STAPELN FÖR TIONDE GÅNGEN OCH DET FIRAS
SJÄLVKLART MED EN FEST UTÖVER DET VANLIGA.
Banketten – som är exklusiv för tävlande, sponsorer, utställare och domare – är
Stora Charkdagens höjdpunkt. Inte minst ska 2018 års svenska mästare i sjutton
produktklasser prisas och hyllas.
Jubileet firas med ett Gatsby-tema, så förvänta er guld, glitter, flärd och förstklassig
underhållning under kvällen.
Har du inte anmält dig än?
Gå in på vår hemsida
www.charksm.se

Följ @Chark_SM på Twitter och Instagram och tagga dina inlägg med #charksm
Arrangör
DETTA UPPSLAG PRODUCERAS
AV CHARK-SM
Mediepartner
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Årets hållbara
meny

Nytt e-handelscenter i Malmö

Årets grynkorv

_FÖRETAG Ica planerar att bygga ett nytt e-handelscenter i
Malmö med lager på 50 000 kvadrat. Tekniska nämnden i Malmö
klubbade nyligen igenom en markreservation i Tullstorp i nordöstra
Malmö. Totalt cirka 900 jobb beräknas skapas, hälften på lagret
och hälften på transportsidan. Bygget väntas enligt ansökan stå
klart 2021 och enligt Ica är satsningen en del av en långsiktig plan
för e-handel i storstadsregionerna.
– Vår e-handel växer och i Stockholm har vi nått så stora nivåer
att det inte längre är effektivt att plocka i butikerna så då har vi
byggt ett e-handelslager där. Och e-handeln fortsätter att växa
i både Malmö och Göteborg, säger Ola Fernvall, presschef för
Ica-gruppen.
Han tror att Ica inom ett år ska ha tagit ställning till om den
reserverade tomten passar verksamheten. Han är dock tydlig med
ambitionen att bygga ett e-handelslager någonstans i Malmö.

_FÖRETAG Årets grynkorv
2018 kommer från Ica Nära
Evaldssons livs i Åsarp. Det
stod klart när tävlingen nyligen
avgjordes på hotell Billingen i Skövde. Fjolårsvinnaren
Eriksons Chark i Nossebro fick
nöja sig med andraplatsen. Vid
prisceremonin på matfestivalen i Kyrkparken fick vinnaren
Fredric Evaldsson ta emot
priset ur Anna-Maria Corazza
Bildts hand. Årets Grynkorv
utses av föreningen Grynkorvens Vänner.

Världens minsta
fibertarm

Världens längsta
fibertarm

Världens största
fyllrör

_FÖRETAG Restaurang Mando
Steakhouse i Malmö har som
en av tre nominerats till Årets
Hållbara Meny av Nätverket
Hållbara Restauranger. I motiveringen står att "Mando som
första steakhouse i Sverige har
gått in i märkningen Kött från
Sverige och att detta skiljer ut
dem i branschen med bra kött
ur miljö- och djurvälfärdssynpunkt. På Mando gäller devisen
”man vet alltid vad man får”.
Genom märkningen kan de
prata med sina gäster om att
välja kött med omsorg, för låg
antibiotikaanvändning, kortare
transporter och behovet av att
Sverige är självförsörjande när
det gäller livsmedel. Mando
Steakhouse är ett gott exempel
på att varje restaurang, oavsett
inriktning kan ta steg mot en
hållbarare näring."

Världens största
fibertarm

Världens bästa fibertarm!
www.kalundgren.se
031-943660
info@kalundgren.se
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Änge vässar
sin försäljning

Bakre raden fr v: Markus Ekman, Grythyttan studentkår, Hannes
Carlsson, Studenternas hus, Martin Sjöberg, Inkubera, Annalena
Jernberg, KS ordf. Hällefors, Pialill Ring, Inkubera, Irén Lejegren,
regionråd, Magnus Westling, doktorand.

Ny mötesplats i Grythyttan
_FÖRETAG Måltidens Hus i Grythyttan ska nu även bli en helt ny
mötesplats för länets livsmedelskedja. Detta tack vare att Region
Örebro län och länets företagsinkubator, Inkubera, gemensamt
satsar på att stärka idéutveckling av nya företag inom livsmedelsbranschen. Grythyttan Innovation & Start-up Hub riktar sig till studenter, idébärare, nyföretagare, stora och små redan etablerade
företag som vill utveckla sig och sina innovationer inom livsmedel.
Arbetet ska ske i samverkan med tvärvetenskapliga resurser och
kompetenser på Örebro universitet och Restaurang och Hotellhögskolans Sense Lab.

_FÖRETAG Den Jämtländska
Säljgruppen AB i Östersund har
fått uppdraget att börja sälja
Änge Charks produkter inom
dagligvaruhandeln i Jämtland,
Härjedalen och delar av Västernorrland. Änge Chark grundades 1934, fabriken ligger i Änge,
Offerdal, fem mil nordväst om
Östersund, företaget har idag
åtta anställda.
– Genom det här samarbetet
hoppas vi på att ytterligare
stärka vår position och utveckling på vår lokala marknad inom
kategorierna kött och chark.
Tack vare Jämtländska Säljgruppen får vi en bredare och mer
affärsmässig bearbetning av
våra dagligvarubutiker, säger
Daniel Kock, platschef på Änge
Chark AB.

Nya färdigrätter
lanseras i norr
_FÖRETAG Kött- och charkföretaget Nyhléns Hugosons
kompletterar sitt färdigmatssortiment med nya enportionsrätter baserade på norrländska
kött- och charkråvaror. De nya
rätterna tillverkas i företagets
eget kök i Boden.
– Efterfrågan på kvalitativ och färdiglagad mat ökar
stadigt. Medvetna och upplysta
konsumenter efterfrågar i
högre utsträckning lokalproducerade produkter och med
denna lansering av norrländska
färdigrätter med rejäl vardagsmat möter vi dessa behov,
säger Magnus Nilsson, vd på
Nyhléns Hugosons.
Till att börja med handlar det
om sex klassiska färdigrätter,
bland annat Korv Stroganoff,
köttbullar och pastarätter. Rätterna har lång hållbarhet och är
enkla att värma.

Hygienlösningar går hem i USA
_FÖRETAG För fem månader
sedan startade rengöringsföretaget Lagafors ett samarbete med amerikanska Birko
Corporation. Nu är de tre första
ordrarna i hamn och det innebär
att Lagafors inträde på den
amerikanska livsmedelsmarknaden är ett faktum.
– Genomslaget i USA har gått
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snabbare än vi vågade tro, nu
har vi ”spräckt isen” och kan
förvänta oss en bra utveckling
de närmaste åren. Vi är övertygade om att våra gemensamma, automatiserade hygienlösningar kan skapa ett stort
värde för den nordamerikanska
livsmedels- och dryckesindustrin, säger Martin Johansson,

exportansvarig på Lagafors.
De två första leveranserna av hygienlösningar går till
ett företag i Columbus, Ohio,
som producerar bacon i stor
skala och till ett företag i frukt
förädlingsbranschen, beläget i
Yakima, Washington. Den tredje
ordern kommer från ett tekniskt
universitet i Lubbock, Texas.

Martin Johansson tror att just
denna order öppnar oanade
möjligheter på några års sikt
då studenterna kan få med sig
god kännedom om Lagafors ut i
arbetslivet.
– Det kan ge oss många bra
referenser och ingångar till livsmedelsindustrier runt om i USA
inför framtiden, säger han.
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NYTT JOBB

Ulf Tillman överlämnar efter
22 år sin andel av företaget.
Caroline Larsson är ansvarig
för kött och charkavdelningen
vid ICA City Knalleland i Borås.

Kött- och
charkavdelning
i Borås vann
_FOLK Butiken Ica City
Knalleland i Borås har Sveriges
bästa kött- och charkavdelning.
Det stod klart vid Dagligvarugalan som ägde rum i Blå
Hallen i Stockholms stadshus.
20 vinnare i olika kategorier
utsågs, ICA City Knalleland
drivs av köpmännen Håkan
Ahlin och Thomas Englund.
Butiken omsättning var 2016 ca
430 miljoner, köttavdelningens
omsättning utgjorde 7,3 procent
och chark 5,7 procent av butikens totala omsättning.

Andersson & Tillman får nya ägare
_FOLK Kött-och charkföretaget Andersson & Tillman AB i
Uppsala har gjort förändringar
av sitt ägande. Grundaren Ulf
Tillman går nu i pension, kvar
som delägare blir kompanjonen
Ola Nordström och som nya
ägare tillkommer Uppsalaföretagarna Ulf Lindvall, Erik Bergström, Andreas Bergström och
Gert Norling.
Ulf Tillman grundade företaget 1996 tillsammans med
kötthandlaren Christer Andersson, i samma koncern finns även
slakteriföretaget Lövsta Kött
AB. Bolagens produkter har sitt
ursprung hos lokala uppfödare
av nöt, gris och lamm. Företagen
omsätter tillsammans ca 250
miljoner kronor.

Vår fläder skinka

Fruktig. Mör.

Färgstabil.
2018_08_BECK GA Anzeigen Schweden Final.indd 1

– Det är med visst vemod jag
nu lämnar företaget, det har
varit en fantastisk tid. För all del
med mycket hårt arbete, särskilt
de första åren, men belönat av
alla nöjda kunder och en stark
tillväxt. Jag kommer att sakna
alla i den lojala och yrkeskunniga personalen, som blivit mina
vänner och fått mig att se fram
emot varje ny arbetsdag. När
jag nu lämnar över min andel av
företaget till nya ägare, har det
varit ett villkor från min sida att
företaget förblir ägt av lokala
entreprenörer och inte blir en
filial under ett storföretag. Jag
är därför mycket nöjd med den
ägargrupp som tar över och
önskar dem all framgång, säger
Ulf Tillman.

_Importföretaget Norvida har
utsett Ragnar Landin till ny
styrelseordförande. Han är idag
vd för Picadeli AB och blir från
januari 2019 vd för Polfärskt
Bröd AB,
– Vi har sökt efter en extern
kraft som ska leda arbetet
med att utveckla Norvida för
att möta morgondagens krav
och för att kunna expandera
bolagets verksamhet, säger
Norvidas vd och delägare Johan
Hållbus.
– Norvida är ett spännande
bolag i en marknadsledande
position, präglat av starkt
affärsmannaskap, hög kunskap
och goda värderingar. Det
känns väldigt spännande att få
bli en del av företagets framtida
resa, säger Ragnar Landin.
_Livsmedelsföretaget Food for
Progress, med växtbaserade
varumärken som Oumph! och
Beat, rekryterar Hans Mathiason. som närmast kommer från
en tjänst som produktutvecklare på Atria Scandinavia. Innan
dess arbetade han på Dafgårds
i flera olika roller.
– Att ta med sig 23 års
erfarenhet från branschen och
ställa om till växtbaserat på
Food for Progress känns mycket
bra. Jag vill utveckla mat som
både ser god ut och smakar
gott, men som inte har så stor
klimatpåverkan, säger Hans
Mathiason.

Beck Gewürze und Additive GmbH
Tel. +49 9153 9229-0
www.beck-gewuerze.de

Lär dig mer om Beck’s
smaker på skinka:
www.beck-gewuerze.de/
service/download

29.08.18 16:28
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KALENDER KÖTT&CHARK

17–18 oktober
Öppna SM i Mathantverk:
Tävling för unika och nya livsmedelsprodukter där hantverket
och lokala råvaror står i fokus.
Öppen för mathantverkare från
hela Norden.
Plats: Malmö Slagthus.

18 oktober
Temadag och workshop om
listeria: Antalet utbrott och
återkallanden av livsmedel
på grund av listeria ökar. Vad
behövs för att vi tillsammans ska
kunna vända utvecklingen? Hur
ser utmaningarna och behoven
ut hos olika aktörer. För aktörer
i livsmedelskedjan - primärproducenter, livsmedelsförädlare,
förpackningsproducenter, detaljhandeln, privat och offentlig
måltidsservice
Tid: 09.00 – 16.00.
Anmälan: www.sp.se/conffood
Plats: RISE Jordbruk och livsmedel, Frans Perssons väg 6,
Göteborg.
Arr: RISE Jordbruk och
livsmedel.

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

23–24 oktober
Griskongress: Presentationer av

forskarrön inom grisuppfödning
och djuromsorg med ledande
företrädare för dansk grisnäring. Uppdateringar om senaste
nytt och fakta på området samt
möjlighet att besöka grisuppfödare som satsar på antibiotikafri
uppfödning.
Arr: SEGES (Landbrug & Fødevarers forskningscenter).
Plats: Herning, Danmark.

23–26 oktober
Scanpack: Norra Europas
största förpackningsevent för
framtidens förpackningslösningar, innovationer och smarta
material. Ledande varumärken,
grossister och återförsäljare
samt leverantörer av de senaste
innovationerna inom förpackningsdesign, material, teknik,
utrustning, produktionsmetoder
och logistik.
Plats: Svenska Mässan i
Göteborg.
Info: scanpack.se

24-26 oktober

8 november
Den Stora Charkdagen: Sveriges bästa charkuterier utses i
tävlingen Chark-SM som även
firar tioårsjubileum. Heldag med
konferensprogram, branschmässa, lunchmingel, föreläsningar
och branschdiskussioner.
Plats: Eriksberg i Göteborg.
Info: charksm.se

9–11 november
Sthlm. Food & Wine: Nordens
största konsumentmässa inom
mat och dryck. Cirka 250 utställare, över 35 000 besökare och
300 medierepresentanter.
Plats: Stockholmsmässan.

nya etableringar.
Plats: MalmöMässan.
Info: nordicorganicexpo.com

2019
30–31 januari
Restaurang Expo: Nordens
största mötesplats för yrkesverksamma inom restaurang
och café. Trender, maskiner,
råvaror, seminarier och
aktiviteter.
Plats: Kistamässan.

4–5 maj

Mat för livet: Mässa som visar
utbudet av produkter fria från
gluten, laktos, mjölk och soja.
Plats: Kistamässan.
Arr. Celiakiföreningen i
Stockholms län.

IFFA: Världens största mässa
för köttindustrin. Maskiner,
utrustning och lösningar som
täcker hela processkedjan från
slakt och industriell produktion
till förpackning, märkning och
etikettering. 110 000 kvadratmeter mässytor, besökare från
cirka 140 länder.
Plats: Frankfurt.
Info: iffa.com

13–15 november

16 maj

10–11 november

Foodtech: Process- och
Elmia Lantbruk: Affärsarenan för teknikmässa för hela
ett hållbart och lönsamt lantbruk livsmedelsindustrin.
Plats: MCH, Messecenter,
med tillväxt. Hur kan digital tekHerning.
nik, robotik och sensorer stärka
Info:foodtech.dk
svenskt lantbruk? På mässan
visas lösningar som finns idag,
14–15 november
men framför allt för att hitta
Nordic Organic Food (NOFF):
utvecklingsmöjligheter för branDen enda ekologiska mat &
schens olika delar.
dryckesmässan i Norden. Möt
Info: elmia.se/lantbruk
leverantörer på marknaden,
Plats: Elmia i Jönköping.
internationella varumärken och

Pack Point Nordic: Nordisk
heltäckande konferens med
förpackningen i centrum. Kunskap, kompetens och erfarenheter från talare, deltagare och
partners. De hetaste frågorna,
viktigaste utmaningarna och
senaste trenderna dryftas.
Plats: Hotell Courtyard by Marriott, Stockholm.
Tid: 09.00-16.30
Info: packpointnordic.se
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Hallå Där…
…Alexandra Rutgersson, säljledare för färskvaror på Coop
Konsum Avenyn i Göteborg.
Butiken fick 2017 utmärkelsen
Årets Kött- och Charkavdelning
på Dagligvarugalan i Stockholm, hur har det gångna året
varit?
– Det har varit bra och vi har
fått en hel del uppmärksamhet
efter utmärkelsen, inte minst på
sociala medier, men det är även
många nya leverantörer som
hört av sig till oss.
Vad var det som gjorde att ni
fick utmärkelsen?
– Det var nog flera faktorer.
Själv tyckte jag när jag började
här att avdelningen var ganska
trist och vi hade också börjat
tappa rejält försäljningmässigt
på kött- och charksidan. Något
behövde göras så vi började helt
enkelt satsa mera på det. Bland

annat så startade vi nya, egna
kampanjer, förändrade sortimentet och gick mot mera svenska
och ekologiska produkter. Vi förbättrade också exponeringen av
produkterna med hjälp av skyltar
och recept och såg till att det
hela tiden var fullt i diskarna.
På vilket sätt har ni jobbat på
sociala medier?
– Vi har blivit mycket mera aktiva, särskilt på Facebook. Vi läg
ger ut information några gånger // Något
i veckan, det kan till vara texter
och bilder om leverantörer, om
köttet, recept, priskampanjer och
annat som kan ge inspiration till
konsumenterna. Är det tillräckligt
intressanta grejer brukar vi också
få mycket respons.
Hur har sommaren varit för er
kött- och charkavdelning?
– Inte så bra. Värmen och
grillförbudet gjorde att vi inte alls

behövde göras i butiken,
så vi började helt enkelt satsa
mera på kött och chark.

sålde lika mycket grillprodukter
i år som vi brukar. Här i centrala
Göteborg var det också många
som på grund av hettan åkte ut
på landet, till sina sommarstugor etc. så det var väldigt lugnt
här. Visserligen ökade försälj-

ningen av läsk och snacks, men
det kompenserade inte tappet.
Vad har ni på gång härnäst?
– Vi ska under hösten börja
med en om- och utbyggnad av
hela butiken, det ska bli väldigt
roligt när den blir klar. //

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

konsttarm
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.
DAT-Schaub AB 040 – 59 21 72
www.dat-schaub.se
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Salt i maten kanske inte är så
farligt som många tidigare trott, det visar en stor
internationell studie som i
augusti publicerades i den
vetenskapliga tidskriften The
Lancet.

_ Enligt den så kallade PURE-studien så ökar inte risken
för hjärt-och kärlsjukdom,
hjärtinfarkt eller stroke förrän
vid en saltkonsumtion över
12,5 gram om dagen. Det är
en dubbelt så hög konsumtion
som de nordiska näringsrekommendationerna och WHO
rekommenderar – högst 6
gram salt per dag.
Livsmedelsverket har dock
reagerat på detta och rekommenderar fortsatt försiktighet
med salt. Myndigheten hänvisar bland annat till europeiska
myndigheten för livsmedels-

säkerhet (Efsa) som håller på
med en ny sammanställning av
forskningen kring saltintag som
beräknas vara färdig under nästa år. Utifrån Efsa:s genomgång
tar Livsmedelsverket ställning till
om det finns behov att ändra de
nuvarande råden om salt.
Den mest välkända risken
med ett högt saltintag är att det
påverkar blodtrycket. I Sverige
har en fjärdedel av den vuxna
befolkningen och över hälften
bland vuxna över 65 år högt
blodtryck. Ungefär tre fjärdedelar av det salt vi äter kommer
från färdiglagad mat, ost, bröd,
pålägg och matfetter. För att de
som behöver minska på saltet
ska kunna göra det anser Livsmedelsverket att livsmedelsindustrin behöver sänka salthalten
i maten. För folkhälsans skull
vore det bra om vi kunde komma
ner till den salthalt som man har

Har du helt rent mjöl i påsen?

Mer om det senaste inom produktkontroll
får du på Scanpack. Vi finns i monter A02:86
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i till exempel Finland, anser Livsmedelsverket. Där har ett antal
samordnade insatser genomförts sedan början av 1980-talet
vilket lett till en sänkning av
befolkningens saltintag från
i genomsnitt knappt 12 gram/
dag till knappt 8 gram/dag 2012.
Under perioden har insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar
minskat kraftigt, varav minskat
blodtryck och sänkta serumkolesterolnivåer bedöms förklara
en betydande del.
De generella råden om att
hålla igen på saltet kvarstår alltså, men den viktigaste åtgärden
är att industrin sänker salthalten
i färdiga livsmedel, anser Livsmedelsverket. //
Har du tankar kring
Kött & Chark, dela dem med
redaktionen:
bo.lindmark@kottchark.se
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