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Förpackningsmaterial, förpackningsmaskiner
och service till livsmedelsindustrin

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

VINJETT

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

12
12

28

36x

18
20
22
28
32
36

JÄMTLANDSFÖRETAGET ÄNGE CHARK har en stadigt

LÖPANDE BAND

ökande efterfrågan på sina produkter, men svårt att få tag
på tillräckligt med råvara. Med Nyhléns Hugosons Chark
AB som ny ägare hoppas man nu på en annan trygghet i
försörjningen.

5 Profilen

HUR SER FÖRTROENDET UT FÖR MATEN? Kockduellen

Handelsoro inför Brexit

på tv har mer än dubbelt så många tittare som partiledar
duellen så att vinna röster på matfrågan borde inte vara så
svårt, anser Jimmy Sandell på Livsmedelsföretagen.
DET DANSKA GRISKÖTTET har haft en vikande trend i Sve
rige efter att ha utsatts för hård kritik, bland annat för sin
djuromsorg. Det senaste åren har man genomfört ett antal
åtgärder för att få grisköttet att åter tas till nåder.
FÖR LANDETS GROSSISTER är restauranger och den of

fentliga sektorn de största kunderna. Svenskt kött i all ära,
men för två av de största grossisterna, Martin & Servera och
Menigo, är det kvalitet som kommer främst.
2017 ÅRS ÖPPNA SM I MATHANTVERK i Åre lockade fler

deltagare än tidigare. Mer än 500 produkter från 181 företag
fanns i startfältet. Charkuterierna var indelade i sex olika
tävlingsklasser och karaktär, eftersmak och balans var
några av kriterierna.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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Carina Gatzinsky: projekt
ledare Chark-SM 2018

7 Nytt & Noterat
8 Fönstret
Betalning av kontroller
ändras.

45 Folk & Företag
HKScan utvecklar nya
grisstall.

48 Kalender
Seminarium: Köttmässa
i Barcelona.

50 Krönika
Jens Linder

FRÅN HYLLADE OSTMAKARE till nyfikna köttbönder. För ett

år sedan blev Ninna och Glenn Björne småskaliga producen
ter av högkvalitativt getkött .
RECEPT som rockar fett!
CHEFREDAKTÖR BO LINDMARK

// inför


valet i september vill vi att livsmedelsfrågorna generellt tas på ett större allvar

Ett händelserikt 2017 börjar
lida mot sitt slut och såhär i
början av december pågår det
alltid en febril aktivitet hos
branschens företag för att
klara av att möta den stora
efterfrågan på skinkan och alla
andra charkuterier som ska
pryda julborden.
När nu 2018 stundar tycks
det som om produktionen för

det svenska köttet har gått in i
en ny fas. Från charktillverkare
kommer signaler om att man
börjar få allt svårare att få in
tillräckligt med svenska råvaror
till den egna produktionen.
Utbudet räcker helt enkelt inte
till för att möta efterfrågan och
även om en hel del redan görs
på olika håll kommer det finnas
behov av både fler lösningar

och idéer inför nästa år. En
förhoppning är också att de
politiska partierna inför valet i
september kommer att ta livsmedelsfrågorna generellt på ett
större allvar än tidigare och att
även medierna på riksplanet ger
dem större uppmärksamhet.
Till sist är det glädjande att
konstatera att det nu blivit
klart med ett Chark-SM även

nästa år. Det blir tionde gången
som branschens största event
och viktigaste samlingspunkt
genomförs, kanske dags att
börja planera redan nu för
alla som tänker vara med och
tävla…? God Jul & Ett Gott Nytt
Kött- och Chark-År!
bo.lindmark@kottchark.se
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Profilen

carina gatzinsky
BLIR DET
TIONDE GÅNGEN
SOM CHARK-SM
ARRANGERAS //

// NU

FAKTA
YRKE/TITEL: Utbildningschef vid RISE
Jordbruk och Livsmedel (f.d. SIK)
AKTUELL SOM: Projektledare för Chark-SM
2018.
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Du ska vara projektledare för
Chark-SM under nästa år, hur
kommer det sig att du tagit
uppdraget?
– Vid senaste Chark-SM
2016 var jag med och delade
då projektledarskapet med
Susanne Ekstedt. Eftersom hon
nu har slutat på RISE föll det sig
naturligt att jag tog över efter
henne, givetvis tillsammans med
ett härligt Chark-SM team. Och
det känns jättebra, Chark-SM är
ett fantastiskt roligt arrangemang där hela branschen både
får möjlighet att träffa varandra,
men också kunder och
leverantörer.
Kan du redan nu säga något
om upplägget av tävlingen?

- När det gäller tävlingsdelen
så kommer den att bli snarlik
jämfört med senast 2016, möjligen blir det vissa justeringar.
Då gjorde vi om klasserna
ganska rejält och för att få lite
kontinuitet har vi valt att i stort
sett ha kvar samma klasser
även 2018. Men nu blir det
tionde gången som Chark-SM
arrangeras och det kommer vi
givetvis att lyfta fram.
Är det klart var och när
tävlingen äger rum?
– Finaldagen, den stora
Charkdagen, blir torsdagen den
8 november i Göteborg. Precis
som tidigare kommer bedömningarna av produkterna att
ske hos oss på RISE, däremot

är platsen för konferens, utställning och banketten hemlig
än så länge.
När rekommenderar du deltagarna att börja planera för
Chark-SM?
– Egentligen redan före årsskiftet för att få med tävlingen
i planeringen och budgeten inför nästa år. Man bör i alla fall
ha tänkt igenom det i början
av året. Vi vill helst veta före
sommaren vilka som ska vara
med och tävla och uppmuntrar
alla att vara ute i god tid. Det
gäller även för sponsorer och
utställare eftersom platserna
brukar ta slut fort.
Hur kommer ni att marknadsföra och informera om

tävlingen under året?
- Främst via vår hemsida
(www.charksm.se), vårt nyhetsbrev och pressmeddelanden, men också via sociala medier och då särskilt Instagram.
Den 10-11 mars kommer vi även
att vara med på Korvfestivalen
i Stockholm för att nå ut publikt
och förklara för konsumenterna
vad tävlingens olika kvalitetsstämplar står för. Det tror vi
också ligger i alla deltagande
företags intresse.
Kommer Chark-SM 2018 att
bjuda på några nyheter?
– Ja, absolut, men jag lovar
också att alla kommer att känna igen den gamla, go´a CharkSM-känslan även nästa år. //
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trend
Alltfler vill skräddarsy sina måltider
Livsmedelsförsäljningen på
nätet gjorde ett starkt lyft
under årets tredje kvartal,
främst var det lösplock som
ökade.

_– Dagligvarukedjorna har
också kommit igång på allvar
på nätet och det driver försäljningen online, säger Svensk
Digitalhandels tillförordnade vd,
Malin Winbom till Market.
D-food Index som tas fram av
Svensk Digitalhandel visar att
e-handeln med livsmedel växte
med 21 procent under juli-sep-
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tember i år jämfört med samma
period 2016. Lösplock växte med
38 procent medan middagslösningar i form av matkassar
backade med 7 procent. Därmed
svarade lösplock för 71 procent
och matkassar för 29 procent
av försäljningen under tredje
kvartalet.
– Vi har länge sett en starkt
uppåtgående trend för lösplock
eftersom fler och fler hushåll vill
skräddarsy sina måltider. Samtidigt har tjänsten förbättrats
med till exempel drive thru-lösningar vid en hel del butiker. Pri-

serna är numera för det mesta
samma på nätet som i fysiska
butiker och det ökar intresset,
säger Malin Winbom.
Siffrorna visar också att dagligvarukedjorna växer på nätet
och det driver försäljningen
online.
D-food index baseras på försäljningsuppgifter från Axfood,
Bergendahls, Coop, Familyfood,
Ica, Linas Matkasse, Mat och Ro,
Mat.se, Mathem, Matkomfort,
Middagsfrid och Årstiderna. //
BO LINDMARK

e-försäljning
utveckling
Lösplock:
+ 38%
Middagslösningar: 	- 7%
Totalt:
+ 21%
Siffrorna avser försäljnings
utvecklingen juli-september
2017 jämfört med samma
period 2016.
KÄLLA: D-FOOD INDEX
(SVENSK DIGITALHANDEL)

NYTT & NOTERAT
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Hög tillit
till EMV

Ny forskning om slakttransporter

zNYTT En grupp forskare
vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Skara ska i ett nytt
projekt undersöka slaktgrisars
och djurtransportörers välfärd
vid lastning och avlastning i
samband med slakttransport.
En pilotstudie från 2014 har visat att olika personer använder
mycket olika arbetssätt när
de lastar grisar. Det har också
visats att arbetet utförs under
stor tidspress.
– Målet med projektet är att

hitta framgångsfaktorer och
förbättringspotential och visa
hur metoderna för lastning och
avlastning av slaktgrisar kan
förbättras ur djurvälfärdssynpunkt, samtidigt som transportörernas arbetsbelastning
och möjlighet att kontrollera
sitt arbete förbättras, säger
doktoranden Sofia Wilhelmsson
vid Institutionen för husdjurens
miljö och hälsa på SLU.
Som ett första steg ska
nuläget analyseras genom att

6%

av svenskarna är vegetarianer

_NOTERAT Fyra av tio svenskar äter vegetariskt en eller flera
gånger i veckan. Det visar en ny
undersökning från Sifo gjord på
uppdrag av Axfood om svenska
folkets gröna matvanor. Men
antalet vegetarianer har inte
ökat sedan 2016 utan ligger

kvar på 6 procent. Inte heller
antalet flexitarianer har ökat.
40 procent av de tillfrågade säger dock att de äter vegetariskt
minst en gång i veckan, mot
39 procent i fjol. Däremot äter
man vegetarisk mat två till tre
gånger i veckan istället för som

www.cantec.se

Tackar för
2017
och önskar
Er alla en
Vi skänker även i år julkortspengarna
till Cancerfonden

God
Jul

registrera grisarnas beteende
och transportörernas arbetsbelastning och arbetsmiljö vid
ett antal transporter. Nästa
steg blir att undersöka om
metoderna för lastning och
avlastning kan förbättras av att
transportörerna genomgår en
kortare utbildning. Slutligen ska
olika drivningsmetoder utvärderas under mer kontrollerade
former. Projektet är finansierat
av forskningsrådet Formas och
planeras pågå fram till 2021.

tidigare en. Nästan var fjärde
tillfrågad uppger att de planerar att minska sitt köttätande
under 2018.
Andra slutsatser från
undersökningen:
_ Dubbelt så många kvinnor
som män är vegetarianer,
8 respektive 4 procent.
_ Flest vegetarianer finns i
Stockholm medan minsta andelen bor i norra Mellansverige

zNYTT Svenska konsu
menter har fortsatt en positiv
allmän inställning till livsmed
elsbutikers egna varumärken
(EMV) och andelen negativa
tros sjunka långsiktigt, det
visar YouGovs årliga EMV-ba
rometer för 2017. Betydligt
färre har en negativ inställ
ning till livsmedelsbutikers
egna varumärken jämfört
med 2013. Starkast ställning
har EMV hos kvinnor där 67
procent är positiva och hos de
yngre konsumenterna (18-34
år), där 62 procent är posi
tiva och 7 procent negativa.
Konsumenterna ser prisvärd
het som den mest drivande
faktorn. Sämre kvalitet är det
som främst ligger bakom den
negativa attityden till EMV.

och mellersta Norrland.

_ 47 procent av kvinnorna är
flexitarianer, 32 procent av
männen.
_ Var fjärde man säger att
han aldrig äter vegetarisk mat.
Motsvarande siffra för kvinnor
är 11 procent.
_ Hälften uppger att de äter
vegetarisk mat av miljö/klimatskäl, medan 37 procent
uppger hälsa som främsta skäl.

God Jul &
Gott Nytt År!

och ett

Gott
Nytt År

ELISEDALS CHARK AB

Telefon 040-49 75 30 • Fax 040-94 87 80

ĥĖ
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// Hur


hög avgift
företagen betalar
för sin kontroll
avgörs bland
annat av vilka
risker som är
förknippade med
livsmedlen.
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ekonomi
Livsmedelskontroll betalas i efterhand
Avgiften för livsmedelskontroll
ska betalas efter avslutad
kontroll istället för som idag i
förskott. Det föreslår Livsmedelsverket. Många företag har
länge önskat den förändringen
och även Statskontoret har
kritiserat förhandsbetalning
bland annat för att den är svår
att förstå.

_Flera kommuner har dessutom redan infört efterhandsbetalning och Livsmedelsverket
föreslår därför att Näringsdepartementet ska utreda frågan
om obligatorisk efterhandsbetalning av kontrollavgifter
från 1 januari 2020. I nuvaran-
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de modell beräknas en årlig
kontrollavgift som företagen
betalar i förväg.
– Med tanke på att den nuvarande modellen upplevs som
omotiverad och svårbegriplig
tror vi att det här kan öka
transparensen och livsmedelsföretagens tilltro till kontrollen,
säger Pertti Nordman chef för
livsmedelskontrollen på Livsmedelsverket.
Om regeringen väljer den
föreslagna lagförändringen, vill
Livsmedelsverket koppla samman den nya avgiftsmodellen
med en ny riskklassningsmodell. Kontrollavgiftens storlek
varierar beroende på kontroll-

behovet. Hur hög avgift företagen betalar för sin kontroll
avgörs av bland annat av vilka
risker som är förknippade med
livsmedlen och med hanteringen samt hur stora riskerna är.
Att laga färdiga rätter från
rått kött innebär till exempel
större risk än att värma färdiglagade rätter. Livsmedel som är
riktade till känsliga konsumentgrupper, till exempel små barn
eller allergiker innebär större
risk än de riktade till andra
grupper. Oavsett om avgiften
betalas i förväg för ett helt år
eller efter avslutad kontroll ska
kontroll utföras. Hur mycket
kontroll tas fram via en risk-

klassning som avgör avgiftens
storlek.
Livsmedelsverkets initiativ
applåderas av bland annat
branschorganisationen Svensk
Dagligvaruhandel.
– Vi har under flera års tid,
för politiker, myndigheter och
SKL, påtalat att livsmedelskontrollen behöver utvecklas och
föreslagit ett antal åtgärder.
Efterhandsdebitering är en av
dessa och det är naturligtvis
mycket glädjande att Livsmedelsverket nu också rekommenderar det, säger Karin Brynell,
vd för Svensk Dagligvaruhandel.
// BO LINDMARK

NYTT & NOTERAT
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EU satsar på
konkurrenskraft
Positivt kvartal
för livsmedels
industrin
_NOTERAT Tredje kvartalet överraskade positivt för
svenska livsmedelsproducenter
som hade ett i huvudsak svagt
första halvår, det visar Livsmedelsföretagens analys. Exportutvecklingen hittills i år har
varit stabil och den offentliga
statistiken över livsmedelsexportens värdeutveckling pekar
också uppåt. För femte kvartalet i följd ökar råvarukostnaderna relativt snabbt men däremot
verkar lönsamhetstappet ha
brutits. Den stora utmaningen
för svenska producenter är att
uppvisa tillväxt på hemmamarknaden. Importen hade till och
med augusti ökat med knappt
7 procent

Handelsoron ökar med Brexit

_NOTERATFöreträdare för olika köttorganisationer i Storbritannien är bekymrade över vilka konsekvenserna blir om landet lämnar
EU i mars 2019 utan att ha några klara avtal med sina nuvarande
handelspartners inom unionen. Bland annat fruktar man att det kan
komma att införas höga tullar mellan Storbritannien och EU.
– 80 procent av vår export går till Europa och vi känner en stark
oro om det blir en hård Brexit. I nuläget vet vi inte var vi kommer
att landa när det gäller handeln i framtiden, inte heller hur vår jordbrukspolitik eller djuruppfödning kommer att se ut, säger
Nick Allen, vd för BMPA, charkföretagens branschorganisation i
Storbritannien.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

_NOTERAT 188,6 miljoner
euro kommer EU att satsa på
information och säljfrämjande
åtgärder för jordbruket under 2018. Syftet är att stärka
sektorns konkurrenskraft både
på den inre marknaden och i
länder utanför EU. 41,9 procent
av pengarna ska gå till samarbeten mellan organisationer i
flera medlemsländer, så kallade
multiprogram. 70-85 procent av
kostnaden är betald av EU, resten betalas av organisationerna
själva. EU:s målsättning är att bli
mera aktivit på exportmarknader
som Kina, Japan, Sydkorea, USA
och Kanada. Ett annat mål är att
informera konsumenterna om
EU:s produkter. 6 miljoner euro
är öronmärkta för att lyfta fram
hållbarhetsaspekterna av lammoch getköttsproduktion. Bara
organisationer som arbetar med
relevanta frågor övergripande
kan ansöka om stödpengarna.

/
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satsning
Större aktiviteter för export
Företag som vill exportera
livsmedel från Sverige har nu
större möjligheter att få stöd
med detta än tidigare.

_I den nationella livsmedels
strategin, som riksdagen klubbade i somras är ett uttalat mål
att livsmedelsexporten ska öka
fram till 20230. Under hösten
har regeringen bland annat
tillsatt en särskild exportsamordnare och det pågår kraftsamling på flera olika fronter
för att få fart på exporten. Ellen
Anker-Kofoed är statsinspektör
inom exportfrågor på Livsmedelsverket.

– För vår del så har vi fått
större anslag tack vare livsmedelsstrategin och vi är också många fler som jobbar med
exportfrågor nu, säger hon.
Ellen Anker-Kofoeds bild är
att fler och fler livsmedelsföretag tar med export tidigare i
sina planeringar och ger det en
högre prioritet.
– Det är verkligen i ropet
just nu, samtidigt behöver
vi som jobbar med export
fundera på hur vi ska bli ännu
duktigare och bättre på att
stödja företagen. Vi vill inte
bara betraktas som en myndighet som sätter upp regler

och kontroller hela tiden.
Samtidigt sticker hon inte
under stol med att export per
definition betyder en del merarbete och byråkrati.
– Och så måste det också
vara för att de livsmedel vi
exporterar, och även importerar, ska vara säkra för
konsumenterna, säger Ellen
Anker-Kofoed.
Även på exportorganisationen Business Sweden har
livsmedelsstrategin inneburit
en ökad aktivitet, fler företag
undersöker möjligheterna att
nå nya marknader.
– Det som är mest positivt

// Vi


vill inte bara betraktas
som en myndighet som sätter
upp regler och kontroller
hela tiden.
Ellen Anker-Kofoeds, Livsmedelsverket
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för oss med strategin är att vi
kan jobba mera långsiktigt och
att vi kan fortsätta arbetet även
om det skulle bli ett regeringsskifte, säger Maria Varnauskas,
chef för affärsområdet Livsmedel på Business Sweden.
De största delen av den
svenska livsmedelsexporten går
idag till Norden, Storbritannien,
Tyskland och Beneluxländerna.
– Det är också där gör vi idag
de flesta aktiviteterna även om
vi numera även har en större
aktivitet mot marknader som
Kina och Hongkong, säger
Maria Varnauskas. //
BO LINDMARK

/
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Worldwide. By your side.

God Jul & Gott nytt År
Nu har Weber funnits i Sverige i drygt ett halvår och nu börjar allt falla på plats.
Sedan vår uppstart, har vi hunnit utöka vår personalstyrka ytterligare för att täcka våra
kunders behov. Vi välkomnar Håkan Gasslander som kommer arbeta som tekniker på fält.
Håkan har en gedigen bakgrund och är ett välkänt ansikte hos många I branschen.
Vi har under hösten bl.a. testat en ny typ av klinga hos några av våra charkuterikunder
med mycket gott resultat, varvtalen kunde ökas markant med bibehållen kvalité. Kunderna
beskriver den som ”enastående” och nämner att produkten blir ”snyggare skuren”.
Nu när julproduktionen är i full gång står vi redo att hjälpa till om något oväntat händer.
Till dess att vi ses,
God Jul & Gott Nytt år önskar Ola, Johan, Magnus & Håkan

Weber Machinery AB
Backa Bergögata 8 · S-42246 Hisings Backa · Sverige
Tel.: +46 734 254900 · se@weberweb.com
www.weberweb.com
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Sex av totalt åtta anställda på Änge Chark.
Bakre raden: Tony Hestner, Daniel Kock och
Ulf Lindman.
Främre raden: Patrik Svensson, Anneli Nilsson
och Leif Folkesson.
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När Änge Chark blir dotterbolag
till Nyhléns Hugosons Chark AB
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

_JÄMTLAND Från

och med den första januari 2018 är
Änge Chark AB ett dotterbolag till Nyhléns Hugosons
Chark AB. För Änge Chark innebär affären att man
nu får en kapitalstark ägare som dessutom kan förse
företaget med råvara. Först står julen för dörren.
TEXT & FOTO BJÖRN LUNDBECK

+
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FÖRETAGET

Två tidigare delägare som nu
får nya roller. Daniel Kock blir
platschef. Leif Folkesson har
varit anställd i 40 år och
kommer att trappa ner en aning
på sin arbetstid.

Ä

Patrik Svensson blir produktionsansvarig på Änge
Chark när Nyhléns Hugosons blir ny ägare.

NGE CHARK, beläget i
Änge fem mil nordväst
om Östersund, är ett
anrikt jämtländskt charkföretag som grundades 1934. Sedan
2007 ägs företaget av Daniel Kock, Leif
Folkesson, Mikael Lindman samt Lits
Djurservice AB. Det senare företaget
driver för övrigt Ullångers slakteri på
uppdrag av ägaren Nyhléns Hugosons.
Änge Chark omsätter cirka 23 miljoner kronor och har god lönsamhet. I år
gör man för övrigt det bästa resultatet
någonsin. Efterfrågan på företagets
produkter har ökat kraftigt det senaste året. Det handlar om en ökning
i storleksordningen 10 – 20 procent
varje vecka, jämfört med motsvarande
vecka 2016. Samtidigt har man inte
haft tillräckligt med råvar, följden har
blivit att man inte alltid kunnat leverera
i enlighet med kundernas, framförallt
livsmedelsbutiker i Jämtland och Härjedalen, önskemål.
– Vi har lagt ned väldigt mycket jobb
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på att leta råvaror, berättar Daniel Kock,
som kommer att bli platschef hos Änge
efter ägarbytet. För våra kunder har det
givetvis varit besvärligt att inte veta om
varan kan levereras eller inte. Lyckligtvis är alla led i branschen medvetna om
den allmänna bristen på svensk råvara.
MED NYHLÉNS HUGOSONS som nya

ägare räknar Daniel Kock med att råvaruproblemet snart ska vara ett minne
blott.
– Det känns väldigt tryggt med en kapitalstark ägare som dessutom har egna
grisgårdar inom koncernen. Det ger
oss helt andra möjligheter att tillgodose
efterfrågan på våra produkter.
För de fyra delägarna har råvarufrågan varit avgörande för att företaget
ska bli kvar i Änge och ges möjligheter
att utvecklas. Det har funnits andra
intressenter, bland annat sådana som
trott att det går att tjäna stora pengar i
charkbranschen.
– Men detta är verkligen ingen enkel

bransch, man måste veta vad man ska
göra och Nyhléns Hugosons känns som
den perfekta köparen för oss.
Daniel Kock konstaterar att råvarubristen har utvecklats väldigt snabbt
bara det senaste halvåret. Detta är i sin
tur en direkt konsekvens av att många
djuruppfödare har lagt ned under en
följd av år. Dessutom har exporten av
köttråvara från Sverige tagit fart på ett
sätt som inte förekom tidigare.
– Det är omvänt jämfört med tidigare
när Sverige importerade. Vi har fått höra
att man får mer betalt för råvaran utanför Sverige, fast vi har aldrig blivit tillfrågade om vi kan betala mer. Jag tycker att
man först ska erbjuda en befintlig kund
möjligheten att betala bättre. Den här situationen har uppstått under det senaste
halvåret och är helt unik.
Av detta drar Änge Chark slutsatsen
att vi nu ser den verkliga ketchupeffekten av flera decenniers träget ältande
av de svenska mervärdena. Kampanjen
för svenskt kött har plötsligt och totalt

FAKTA ÄNGE CHARK AB

////////////////////////////////////////////////////
Ort: Änge i Krokoms kommun.
Startår: 1934
Ägare: Daniel Kock, Leif Folkesson,
Mikael Lindman samt Lits Djurservice
AB.Ägare från årsskiftet 2017/18: Nyhléns
Hugosons Chark AB.
Produktion: 400 – 500 ton charkpro
dukter per år.
Viktigaste produkter: Gammaldags
Ängekorv, lunchkorv, grillkorv, varmkorv
samt blodpudding.
Omsättning: Cirka 23 miljoner kronor.
Antal anställda: Åtta inklusive de tre
delägarna.

trängt in i det svenska folkdjupet. Daniel
Kock tror att inte minst medierapporteringen kring antibiotika haft stor
betydelse.
– När folk ser vilken skillnad det är
på antibiotikaanvändningen i djuruppfödningen i Sverige jämfört med övriga
länder så förstår man varför det utländska köttet är så billigt.
ÄNGE CHARKS marknadsområde
kommer även under de nya ägarna att
vara Jämtland och Härjedalen. Hela det
tidigare sortimentet kommer att bli kvar
samtidigt som man planerar för en del
nya produkter.
– Det kan vi göra eftersom vi får
bättre tillgång på råvara. Och för hela
vårt sortiment innebär det även högre
kvalitet och säkrare leveranser. Att vi

// Det är

tillsammans med Nyhléns Hugosons
utvecklar nya produkter innebär dessutom att vi stärker samarbetet med de
jämtländska bönderna.
Under det decennium som Daniel
Kock och hans kollegor ägt Änge Chark
har cirka 12 miljoner kronor investerats i maskinutrustning och lokaler.
Maskinparken är toppmodern och produktionsvolymen skulle utan problem
kunna ökas med 50 procent – om bara
råvaran fanns. Det mesta tyder således
på att det finns en stor utvecklingspotential. Annars är tanken att det mesta
ska förbli som tidigare på Änge Chark.
Det blir inga förändringar när det gäller
varumärket, personalstyrkan eller
recepten. Detta innebär bland annat
att Gammaldags Ängekorv kommer
fortsätta att konkurrera med Nyhléns

omvänt jämfört med tidigare när
Sverige importerade .

Hugosons falukorv i de jämtländska
butikshyllorna.
– Vi har fått väldigt positiva reaktioner på den här affären från butiker,
konsumenter och även leverantörer.
Alla verkar tycka att det är bra. Att
vara ett ensamt litet charkföretag idag
innebär att man lever under väldigt
tuffa villkor. Hade till exempel råvarutillgången minskat ytterligare hade det
kunnat gå så illa att vi blivit tvungna att
säga upp personal, säger Daniel Kock.
Samtidigt med försäljningen genomgår Änge Chark också ett partiellt
generationsskifte. En av delägarna,
Leif Folkesson, har jobbat 40 år i
företaget och trappar nu med ålderns
rätt ner en aning. Mikael Lindman, en
annan delägare, väljer att pensionera
sig fullt ut.
– Det har förstås varit mycket känslor inblandade i den här affären för
dom. Därför känns det bra att framtiden för Änge Chark nu är tryggad,
säger Daniel Kock.

+
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FÖRETAGET
Änge Chark började sälja
sin julkorv redan i början av
oktober, med motiveringen
att hösten kom så tidigt. En
utförlig tillagningsmanual
på skinnet är anpassad för
den värsta av spisnoviser.

Delägare Daniel Kock är övertygad om att
affären innebär lösningen på Änge Charks
problem att få tag på råvara.

GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR
Vi önskar alla glada och trevliga kunder en riktigt
God Jul och Ett Gott Nytt År och stort tack för ett
gott samarbete under 2017.

Säljavdelningen DAT-Schaub AB. 040-59 21 70
www.dat-schaub.se
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// Vi


har dessutom tagit fram ett eget skinn
med informationsetikett på skinnet

J

JULKORVEN i Jämtland
går åt som smör i Småland.
Detta kan konstateras sedan
Änge Chark tjuvstartat
julkorvsförsäljningen redan
första veckan i oktober. Än har man
kvar flera traditionella charkprodukter
i julsortimentet, bland annat grisfötter
och pressylta.
Precis som för de flesta andra
charkföretag så är julen årets viktigaste
försäljningsperiod för Änge Chark. I år
startade man dessutom ovanligt tidigt.
Redan i början av oktober började man
sälja julkorv.
– Orsaken var att vi tyckte att hösten
kom så tidigt, säger Daniel Kock. Och
vi har sålt otroligt bra, mer än något
tidigare år. Vi har dessutom tagit fram
ett eget skinn med informationsetikett
på skinnet, så att vi slipper sätta på
etiketter. Där står ingredienser och även
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Årsta Kött aB
Hallvägen 19 • 121 62 Johanneshov
tel 08-55 66 89 50
Teampac AB • Antennvägen 4 • 135 48 Tyresö • www.teampac.se

hur korven ska tillagas. Det är ju faktiskt
så att alla inte kan tillaga en korv idag.
Grisfötter är en annan gammal
”julbordsgoding” från Änge Chark. Cirka
4,5 ton av den kokta varianten och 2,5
ton av den råa, frysta tillverkas varje år.
– Vi jobbar tillsammans med en
erkänd grisfotsexpert. Varje år tror vi
att grisfotsätandet ska minska, men
det sker inte. Tydligen finns här en viss
nyrekrytering även bland yngre konsumenter.
Pressyltan står sig också rätt bra
med en oförändrad volym på cirka 1,5
ton varje jul. Prinskorven är en liten
specialitet för Änge Chark eftersom
man fortfarande handknyter den som
man alltid har gjort. Och slutligen då
det traditionella julbordets viktigaste
produkt, skinkan. Av den säljer Änge
Chark 20 – 25 ton i livsmedelsbutikerna
i Jämtland och Härjedalen. //
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VINJETT

18,6 %

29,8 %

1,8 %
1,4 %

13,5 %

6%

6%

6%

Centerpartiet
med Annie Lööf
i spetsen leder
förtroendekampen
när det gäller mat
och politik.
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STUDIE

matvalet
en kamp OM
FÖRTROENDE

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

Centerpartiet är det politiska parti som svenskarna
har störst förtroende för när det gäller maten. Kockduellen på tv har mer än dubbelt så många tittare som
partiledarduellen så att vinna röster på matfrågan
borde inte vara så svårt, anser Jimmy Sandell på Livsmedelsföretagen. TEXT BO LINDMARK FOTO SHUTTERSTOCK OCH PRESSBILD
I EN UNDERSÖKNING från Demoskop

OM UNDERSÖKNINGEN

////////////////////////////////////////////////////
Undersökningen utfördes av Demo
skop mellan 3–10 oktober 2017 och på
uppdrag av Livsmedelsföretagen. Mål
gruppen för undersökningen är svensk
allmänhet och 1 023 intervjuer genom
fördes i Demoskops riksrepresentativa
webbpanel. Deltagarna till panelen har
rekryterats via telefon, dvs. en så kallad
slumpmässig rekrytering. Resultatet har
vägts med avseende på kön, ålder och
parti i senaste riksdagsval.

beställd av Livsmedelsföretagen har
1 000 svenskar fått frågan vilket parti
man har störst förtroende för när det
gäller mat och politik. Överlägset högst
förtroende fick Centerpartiet med 29,8
procent, vilket är en ökning med hela 14
procent jämfört med 2014.
På andra plats kommer Socialdemokraterna som ökar med 8 procent till
18,6 procent. Miljöpartiet står för den
klart största minskningen i förtroende –
från 38 procent till dagens 13,5 procent.
Vänsterpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna får alla runt 6 procent.
Sämst går det för Liberalerna med 1,8
procent och Kristdemokraterna med 1,4
procent, som översatt till riksdagsval
inte ens hade kommit in i riksdagen.
I den här fiktiva ”mat-riksdagen”
hade S+V+MP varit det största blocket
med 48 procent, följt av en halverad
Allians bestående av C+M som tack vare
Centerpartiets höga siffror ändå får
ihop 44 procent.
– Det finns flera partier som borde
fundera på varför man får låga förtroendesiffror i en så viktig fråga som
maten. På tv har Kockduellen mer än
dubbelt så många tittare som Partiledarduellen så att vinna röster på
matfrågan borde inte vara svårt, men
ändå misslyckas de flesta. En anledning
kan vara att partierna inte är särskilt
bra på att berätta vad man tycker. På
partiernas hemsidor är det svårt att
hitta någon tydlig och sammanhållen
politik kring matfrågan eller den svenska livsmedelsindustrin som för övrigt

är Sveriges fjärde största industri. Jag
hoppas att den här undersökningen blir
en väckarklocka för partierna, säger
Jimmy Sandell, kommunikationschef på
Livsmedelsföretagen.
Demoskop har också frågat vem man
tycker har störst ansvar för att Sverige
har en livskraftig livsmedelsproduktion. 28 procent svarade ”politiker” och
24 procent svarade ”producenter av
mat och dryck”. På tredje plats med 21
procent sätter man sig själv, dvs konsumenterna.
Nästa riksdagsval är mindre än ett
år bort och utifrån aktuella opinionsmätningar tycks det bli väldigt jämnt.
Jimmy Sandell på Livsmedelsföretagen
tycker att mat borde ha en stor potential
att engagera och locka de svenska väljarna. Organisationen kommer fram till
valet samla och sprida fakta, statistik,
undersökningar och även genomföra
samtal under hashtaggen #matvalet2018.
– Med undantag för vädret finns det
få saker som engagerar svenskarna
mer än mat. Och mat är så mycket mer
än det man äter och dricker. Man pratar
om var den kommer ifrån, hur den
produceras, om den kostar för mycket
eller för lite, om staten ska få bestämma
vad man stoppar i sig, om Sverige kan
producera tillräckligt med mat i en kris,
med mera. Mat är en grundläggande
förutsättning och därmed i allra högsta
grad politik, och politiker som förstår
att vägen till väljarnas hjärta går genom
magen har mycket att vinna, säger
Jimmy Sandell. //
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märkbart hopp
för dansk gris
Importen av danskt griskött har de senaste åren
minskat rejält på den svenska marknaden. I Danmark
tar man nu krafttag för att förbättra arbetet med
djuromsorgen. Nytt hopp har väckts.
TEXT BO LINDMARK FOTO SHUTTERSTOCK

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

NEDGÅNGEN FÖR danskt kött i Sverige

tog fart i samband med EU-valet 2014
när dansk grisproduktion utsattes för
mycket hård kritik från svensk sida. Dåvarande näringsministern Annie Lööf
(C) hotade danska bönder och politiker
med att dansk gris skulle försvinna från
svenska skolor, partikamraten Fredrick
Federley uppmanade kunderna att sluta
köpa danskt fläsk och flera svenska
matbutiker startade en bojkott mot det
danska köttet.
– Danskarna blev ganska tagna på
sängen av debatten och dansk gris fick
ta väldigt mycket stryk. Och det som
hände var att importen från Danmark
till Sverige sjönk kraftigt medan den
istället ökade från Tyskland och Polen.
Vi ser oss inte som konkurrenter till det
svenska köttet utan vill snarare konkurrera med det tyska och det polska, säger
Christer Lundin.
HAN JOBBAR SEDAN två år tillbaka som
talesperson i Sverige för organisationen Landbrug & Fødevarer som är den
danska motsvarigheten till LRF. Enligt
Christer Lundin är det flera olika steg
till förbättringar som skett de senaste
två åren inom den danska grisnäringen.
Bland annat har man vidtagit konkreta
åtgärder för att dra ner på antibiotikaanvändningen och tagit fram en ny
djurskyddsmärkning med syftet att
förbättra djuromsorgen på danska
grisgårdar och öka transparensen för
konsumenterna.
– Det finns en bred uppslutning i
Danmark kring att stimulera och få till
en successiv omställning på frivillig basis istället för att det måste införas nya
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lagar, menar Christer Lundin.
När det gäller antibiotika tycker han
dock att bilden blivit något missvisande.
– Sverige ligger bättre till, det är
ingen tvekan om det. Men sett ur ett
EU-perspektiv är Danmark faktiskt ett
av de länder som har absolut lägst antibiotikaförbrukning och det är viktigt att
sätta in det i sitt sammanhang.
DEN NYA djurskyddsmärkningen inne-

bär att köttet märks upp med en, två,
eller tre hjärtan som symboler, ju bättre
djuromsorg som ligger bakom köttet,
desto fler hjärtan finns på förpackningen. Tanken är att konsumenterna själva
ska kunna driva på utvecklingen mot en
högre djuromsorg och även betala mera
för det.
– Det finns redan en efterfrågan i
Danmark på detta koncept och 25-30
procent av Danish Crowns försäljning det första kvartalet i år hade den
här hjärtmärkningen, säger Christer
Lundin.
Själv har han regelbunden kontakt
med bland annat livsmedelskedjorna
och offentliga sektorn i Sverige för att få
fler att åter börja ta in det danska grisköttet, men hittills har det gått relativt
trögt.
– Det tar lång tid att förändra konsumenternas beteenden, säger Christer
Lundin.
Han var en av talarna vid ett seminarium nyligen på Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien i Stockholm. Det
arrangerades av föreningen Vi Konsumenter i samarbete med Världsnaturfonden WWF och organisationen
Djurskyddet Sverige. //

Christer Lundin

FAKTA MÄRKNINGEN
BEDRE DYREVELFÆRD

////////////////////////////////////////////////////
Märkningen är frivillig och består av ett
belöningssystem med ett till tre hjärtan,
ju bättre djuromsorg, desto flera hjärtan
kan man få. För att få ett hjärta ska man
till exempel ha lösgående suggor i hela
produktionen, hela svansar och halm.
Två hjärtan uppnås genom att grisarna
har mer plats och mer halm än i kraven
för ett hjärta. Tre hjärtan uppnås genom
att grisarna har ytterligare plats och
halm, dessutom ska det vara grisning på
friland och grisarna ska ha tillgång till
uteområden.

// Det


finns en bred uppslutning
i Danmark kring att stimulera
och få till en successiv
omställning på frivillig basis
istället för att det måste
införas nya lagar.

Med den nya djurskyddsmärkningen är förhoppningen att det danska köttet ska öka sin status.
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grossisten
i rörelsen
För landets största grossister är kött och
chark viktiga produktsegment som ständigt
förändras och utvecklas. Kött & Chark har
känt två stora grossister på pulsen som berättar hur
de resonerar, arbetar och håller koll på omvärlden.
TEXT OCH FOTO BO LINDMARK FOTO SHUTTERSTOCK
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_MARTIN & SERVERA
OS LANDETS största
grossist, Martin & Servera, har man märkt en
klart större efterfrågan
på svenskt kött under det

gångna året.
– Frågan om ursprung är otroligt
viktig inom alla sektorer idag, säger
Åke Johansson, affärsområdeschef för
färskvaror på Martin & Servera.
Martin & Serveras omsättning ligger
idag på cirka 11 miljarder kronor och
verksamheten är uppdelad på fem affärsområden: färskvaror, kolonial/djupfryst, utrustning/nonfood, frukt & grönt
samt vin/sprit/drycker. Inom kött och
chark har grossisten 250 – 300 leverantörer och det är alltifrån stora aktörer

FAKTA
MARTIN & SERVERA

////////////////////////////////////////////////////
Start: Bolaget bildades den 1 januari
2012 som ett resultat av fusionen mellan
Martin Olsson och Servera R&S.
Omsättning: Cirka 11 miljarder kronor.
Organisation: Huvudkontoret i Årsta.
Fyra stora lager i Umeå, Enköping, Norr
köping och Halmstad. 15 försäljningskon
tor i Sverige och en omlastningscentral i
Västberga, Stockholm.
Anställda: 250 personer.
Import av kött och chark: Från EU främst
länder som Tyskland, Finland, Irland.
Utanför EU från USA, Australien, Chile,
Argentina och Brasilien.
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som HKScan, KLS och Atria till mindre,
lokala producenter, gårdsbutiker och
importföretag. Den offentliga sektorn
står för cirka 35 procent av omsättningen, kedjeföretag (Sodexo, hotellkedjor
etc.) för 20 procent och privata aktörer,
främst restauranger står för 45 procent.
AFFÄRSOMRÅDESCHEFEN Åke Johansson tycker sig se en större medvetenhet
kring kvalitet och högförädlade produkter inom kött- och chark idag än tidigare. Och han ser en tydlig efterfrågan på
produkter av svenskt ursprung och då
särskilt från den offentliga sektorn.
– Den har verkligen gått i bräschen
för den här utvecklingen. Backar man
bandet ett par år så var fördelningen hos
oss 60 procent import och 40 procent
svenskt kött. Idag har vi 48 procent
import och 52 procent svenskt och för
tio år sedan var fördelningen 65/35. Ursprung och aspekter kring djuromsorg,
miljö och lokalproducerat är något det
pratas om överallt.
Som landets största grossist gäller
det att hela tiden ha ett öra mot marken,
hålla koll på trenderna och vad marknaden efterfrågan. För den offentliga
sektorn finns tydliga kriterier som tagits
fram av Upphandlingsmyndigheten och
det finns idag tio krav som alla offentliga
kök ställer när de köper in livsmedel.
– Det gör att vi och våra kollegor i
branschen måste kunna svara upp mot
detta. Och tittar man på de tuffa krav
som finns för till exempel en kommuns
inköp av kött och chark så landar man +

Inom kött och chark har
Martin & Servera 250 – 300
leverantörer. Som landets
största grossist gäller det att
hålla koll på trenderna och
vad marknaden efterfrågan.

VINJETT

// Producenterna


har också blivit
bättre på att finstycka och ta fram
lite roligare detaljer.
Åke Johansson, affärsområdeschef Martin & Serrvera
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oftast till slut på svenska produkter,
det är väldigt få leverantörer utanför
Sveriges gränser som klarar av att leva
upp till dem. Halva vår affär ställer
dessa krav på det vi säljer, säger Åke
Johansson.
Martin & Servera har även en egen
uppförandekod som leverantörerna
måste skriva på och en egen avdelning
för miljö och kvalitet som åker runt i
landet och gör 30-35 revisioner varje år.
Den rådande trenden som handlar
om att äta mindre, men bättre kött är
något man märkt av även hos Martin &
Servera.
– Ja, premium drar ifrån lite just nu
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och alltfler kunder efterfrågar en bra
biff med kappa, att köttet till exempel
ska vara hängmörat och välmarmorerat. Producenterna har också blivit bättre på att finstycka och ta fram roligare
detaljer. HKScan är väldigt duktiga på
detta och om någon större producent
går i bräschen hakar ofta de mindre
slakterierna och styckföretagen på.
TROTS TRENDERNA och en debatt som

ofta pekar på motsatsen, märker Åke
Johansson i sitt arbete inte av några
dramatiska förändringar av konsumtionsmönstren när det gäller kött och
chark.

– Volymerna totalt kommer nog att
vara i stort sett oförändrade framöver också, folk tycker ju om kött och
chark. Möjligen kommer vi att få se
en marginell minskning av kött- och
charkkonsumtionen till förmån för fler
vegetariska alternativ.
Däremot har uteätandet ökat
ordentligt på senare år, enligt Åke Johansson, som gör en jämförelse mellan
Sverige och USA.
– I USA är uteätandet numera större
än handlandet i butik. Dit har vi inte
nått riktigt än, men vi är på god väg
och det öppnas hela tiden fler och fler
krogar runtom i landet. //

INBLICK
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_MENIGO

ILLGÅNGEN PÅ svenskt
kött med riktigt hög
ätkvalitet är för låg som
det ser ut idag. Det säger
Richard Hofbauer, sortiment- och importchef för kött vid grossisten Menigo.
Richard Hofbauer har jobbat på
Slakthusområdet ända sedan han var
16 år och idag har han sin arbetsplats
inne hos Servicestyckarna som numera
också ägs av Menigo. Hans största kunder när det gäller rött kött finns inom
restauranger och den offentliga sektorn
och han ser en klart ökad efterfrågan på

svenskproducerat jämfört med tidigare.
Samtidigt menar han att det svenska
köttet har en bit kvar för att klara de
höga krav på ätkvalitet krogarna ställer.
– Historiskt har vi i Sverige mest
använt mjölkkor för att producera kött,
men en mjölkko är det inte lika lätt att
få ätkvalitet på som till exempel en
kviga eller en stut. Vi tar heller inte fram
köttrasdjur i samma utsträckning som i
många andra länder, vi har ju också ett
annat klimat, säger han.
ÄNDA ANSER Hofbauer att det händer
mycket kring köttet i Sverige och att
industrin blivit bättre i sitt kvalitetsar-

bete, han lyfter gärna HKScan som ett
gott exempel.
– Idag finns en helt annan vilja och
känsla för produkterna där och man
selekterar till exempel det kött som
kommer in till Linköping på ett helt
annat sätt. Vi jobbar också betydligt
närmare HKScan än tidigare och har
i princip direktkontakt in till vårt sortiment. Det gör att vi kan förklara för
Scan hur våra kunder vill ha det och de
kan även skräddarsy köttet, det är en
häftig utveckling.
Cirka 68 procent av Menigos kött
är importerat och kommer främst från
Sydamerika och länder som Brasilien,

+

// För


oss gäller det att
dra nytta av hela djuret.
Richard Hofbauer, sortiment- och importchef Menigo
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INBLICK
Ett annat viktigt kundsegment,
förutom restaurangerna, är den
offentliga sektorn där man även är
rikstäckande.

+

Uruguay och Argentina. Richard Hofbauer menar att det finns bra och dåligt
kött både i Sverige och andra länder.
– Många restauranger profilerar
numera gärna det svenska köttet och
framhäver det, men min bild är att
ätkvaliteten för restauranggästen är det
viktigaste, oavsett ursprung. Går man
ut och äter vill man ha en upplevelse.
Och eftersom tillgången på svenskt kött
med riktigt hög ätkvalitet är så låg finns
ändå inte möjlighet för alla att använda det. Då använder restaurangerna
istället importerat kött där det finns ett
mycket större urval.
SAMTIDIGT BETONAR Richard Hofbauer att det finns svenskt kött som
verkligen håller hög klass.

– Om man jämför en svensk, gammal mjölkko som är gul i fettet, har hög
melleringsgrad och som får hänga i
vår hängmörningskyl i minst 21 dagar
med ett snabbväxande djur som går på
feedlots och slaktas efter 30-32 månader så vinner den svenska mjölkkon i
ätkvalitet alla dagar i veckan. Problemet är bara att volymen på det inte
finns, säger han.
Ett annat viktigt kundsegment,
förutom restaurangerna, i Menigos
köttaffär är den offentliga sektorn där
man även är rikstäckande. Av naturliga skäl är sortimentet gentemot det
offentliga enklare, det är skillnad på
ett dagis och en stjärnkrog. Richard
Hofbauer menar dock att restaurang
och offentliga sektorn kompletterar

SnoWin® LIN-X4
Kylning och Frysning med gas
LIN-X4 kan effektivt frysa och kyla
volymer från 100 kg upp till 250 kg/
timme.

Kontakta oss på 0775-206500
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varandra på ett väldigt bra sätt.
– För oss gäller det att dra nytta av
hela djuret. En ko har många olika delar
och detaljer, vissa som filé och entrecote passar för krogen medan andra, till
exempel framdelskött, lämpar sig bättre
för dagiset eller skolan. På så sätt är det
offentliga otroligt viktigt för hela vår
affär.
Klimatdebatten och den pågående
diskussionen om att minska på köttet
märker inte Richard Hofbauer av särskilt mycket i sin dagliga verksamhet.
– Man ser ju att det kommer en del
innovationer, kanske främst chark där
kött blandats med mera vegetabilier.
Men i vår försäljning eller volymerna
på kött ser vi inga tendenser till att det
skulle vara på väg neråt. //

VINJETT

Alltid nära en god jul
Sedan 1925 har Gudruns tillverkat kött- och charkprodukter av allra
högsta kvalitet. För oss är det en självklarhet att du ska veta var våra
produkter kommer från. Därför har Gudruns svenska uppfödare,
eget slakteri, egen förädling och egen distribution. Vi tar helt enkelt
inga omvägar, allt går raka vägen från hage till mage.

Godare Jul önskar vi på Gudruns!

gudruns.se
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Jürgen Körber är en av Eldrimners
återkommande experter. Vid årets
SM i Åre var han ordförande i juryn
som bedömde lufttorkad korv och
värmebehandlad korv.

KRITERIER
BEDÖMNING AV KORV

////////////////////////////////////////////////////
Utseende: _ Enhetlighet hos fjälstrets
färg samt snittyta. _ Fettets mängd
och fördelning. _ Håligheter eller
andra deformationer. _ Brist på
sammanhållning. _ Form.

Konsistens: _ God sammanhållning
mellan magert och fett innehåll.
_ Färsens saftighet. _ Fettets konsis
tens. _ Trådighet. _ Hårda bitar.
_ Tjocklek.
Smak och doft: _Grundsmaker sötma,
sälta, syrlighet och beska.
_ Smaksättning som kryddor, alkohol.
_ Intensitet i smakaromer.
_ Karaktär. _ Eftersmak. _ Balans.
_ Defekter som härsken smak. _Ren
doft. _ Intensitet i doft. _ Defekter
som härsken eller obehaglig lukt.

Vid det närmaste bordet sitter
juryn för pastej/paté/leverkorv/sylta/blodprodukter och
övrig inälvsmat. Längst till
vänster ordföranden, kocken,
matskribenten och Kött &
Charks krönikör Jens Linder.
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Delar av juryn för lufttorkad korv:
Anna Lind-Lewin, Christina Möller
och Jürgen Körber.

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

norden
lockas av sm
i mathantverk
_ÅRE 2017

års öppna SM i mathantverk lockade fler
deltagare än tidigare. Mer än 500 produkter från
181 företag fanns med i startfältet. I avdelningen
charkuterier deltog 27 företag. Och juryn var nöjd
med utvecklingen, men undrar vart patéer, pastejer
och syltor tagit vägen.

TEXT OCH FOTO BJÖRN LUNDBECK

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

I VANLIG ORDNING arrangerades
tävlingen av Eldrimner, som numera
har status som Sveriges nationella
centrum för mathantverk. Syftet med
tävlingen är att göra mathantverket
känt, att stimulera dess utveckling samt
att ge mathantverkarna motivation i sitt
arbete. Varje tävlingsklass har sin egen
jury med en dokumenterat sakkunnig
expert som ordförande. Genom juryns
bedömningar, och efterföljande återkopplingar, får producenterna värdefull

kunskap och därmed också inspiration
till utveckling av sina produkter och sitt
företagande.
Eftersom det var ett öppet SM fick
även mathantverkare från andra länder
vara med och tävla. Det fanns deltagare
från Danmark, Finland, Åland och hela
13 norska företag.
I anslutning till tävlingen hålls
alltid också ett idé- och kunskapsforum, kallat Særimner efter den galt i
den fornnordiska mytologin som man

kokade och åt varje dag men som ändå
var välbehållen igen på kvällen. Det
hölls även seminarier med talare som
stjärnkocken Magnus Nilsson, läkaren
och professorn Agnes Wold samt Carlo
Petrini, grundare av den så kallade Slow
Food-rörelsen.
Charkuteriprodukterna vid SM i
mathantverk var indelade i sex olika
tävlingsklasser; Färskkorv, lufttorkad
korv, lufttorkat kött, pastej/paté/sylta/
lever- och blodprodukter, värmebehandlad korv samt värmebehandlat
kött. Vid bedömningen var klasserna
fördelade på tre olika juryer, som med
hjälp av noggrant specificerade bedömningskriterier gav omdömen samt
korade vinnare och övriga medaljörer.
När det gällde bedömningen av lufttorkad korv uppmanades jurymedlemmarna särskilt att ta hänsyn till korvens
tjocklek, eftersom en tjockare korv är
svårare att torka.
JÜRGEN KÖRBER VAR ordförande i
juryn för lufttorkad och värmebehandlad korv. Han är chef för slakt, styckning
och chark vid företaget Hermansdorfer
Landwerkstätten i Bayern och en av
Eldrimners återkommande charkexperter, många ser honom närmast som
en guru på området. Körber var väldigt
nöjd med årets tävling. Under många tidigare SM har han misströstat och ställt
sig frågan varför den genomsnittliga
nivån på produkterna inte höjts.
+

KRITERIER SYLTA/LEVEROCH BLODPRODUKTER

KRITERIER
LUFTTORKAT KÖTT

KRITERIER
VÄRMEBEHANDLAT KÖTT

Utseende: _ Enhetlig och regelbunden
färg, utanpå och eventuellt fjälster, på
snittyta. _Form anpassad till aktuell
produktjämnhet. _Håligheter – andra
deformationer. _ Sammanhållning, bind
ning. _Fettets mängd och fördelning.

Utseende: _ Enhetlig och regelbun
den färg; utanpå och på snittyta.
_ Form anpassad till aktuell produkt
jämnhet.

Utseende: _Enhetlig och regelbunden
färg; utanpå och på snittyta. _Form
anpassad till aktuell produktjämnhet.

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

Konsistens: _Sammanhållning, bind
ning._Homogenitet. _Textur. _ Saftig
het. _Bredbarhet/skivbarhet. _ Seghet,
gummiaktighet. _Smältande i munnen.
Smak och doft: _Grundsmaker sötma,
sälta, syrlighet, beska. _ Intensitet i
smakaromer. _ Smaksättning, kryddor.
_ Karaktär. _ Eftersmak._Balans.
_Defekter som härsken smak. _ Ren
doft. _ Intensitet i doft. _ Defekter
som härsken eller obehaglig lukt.

Konsistens: _ Homogenitet.
_Torrhet. _Tuggmotstånd. _ Seghet.
_ Smältande i munnen.
Smak och doft: _Grundsmakerna
sötma, sälta, syrlighet och beska.
_ Intensitet i smakaromer.
_ Karaktär. _ Eftersmak. _Balans.
_Defekter som härsken smak.
_Intensitet i doft. _ Defekter som
härsken eller obehaglig lukt.

Konsistens: _ Homogenitet.
_Saftighet. _Trådighet. _Seghet.
Smak och doft: Grundsmaker: sötma,
sälta, syrlighet och beska. _ Intensitet
i smakaromer. _ Smaksättning som
kryddor, alkohol. _Karaktär.
_Eftersmak. _Balans. _Defekter som
härsken smak. _Ren doft. _Intensitet
i doft. _Defekter som härsken eller
obehaglig lukt.
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TÄVLANDE
SM I MATHANTVERK
//////////////////////////////////////////////////////
Charkuteridelen vid SM i mathantverk lockade 27 företag som ställde
upp med produkter fördelade på sex
klasser. Kött & Chark träffade några
av producenterna vid inlämningen av
produkter.
Martin Bergman, Bergmans Fisk &
Vilt i Vilhelmina:
– Vi tävlar med en älgstek och sidfläsk. Tidigare har vi haft tyngdpunkten i vår verksamhet på fisk, men nu
ställer vi om till att mer och mer ägna
oss åt vilt. När det gäller sidfläsket så
finns det ingen grisproducent i närheten av Vilhelmina, men vi samarbetar
med en grisbonde längre utåt kusten i
Västerbotten.
Leif Persson, Bjärhus Gårdsbutik i
Klippan:
Driver egen uppfödning av lamm
och nöt, medan man köper in gris och
vilt. Här tävlade företaget med flera
produkter, bland annat lammchorizo
och äppelfläsk.
– Det är kul att få en måttstock
och en bedömning av proffs på hur
man ligger till. Vad är vi bra på och
vad bör vi ändra? Vi brukar tävla med
olika produkter vid varje SM och det
är fantastiskt roligt att få pris, sa Leif
Persson.
Leif Jonsson, Görviks Lantbruk,
tävlade med lufttorkad skinka.
– Det är trevligt att vara med här
och få synpunkter från sakkunniga
personer. Vi använder oss enbart av
våra egna grisar, vi har 30 suggor
som producerar cirka 600 slaktgrisar per år. Slaktar och styckar gör
vi själva, sedan säljer vi köttlådor till
privatpersoner samt till butiker och
restauranger i Jämtland.
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SM i mathantverk besöktes bland annat av
italienaren Carlo Petrini, initiativtagare till
den så kallade Slowfood-rörelsen. Här tillsammans med Bodil Cornell, verksamhetsledare för Eldrimner.

+

– Men nu kan vi klart säga att vi nått
en högre snittnivå. Jag ser tydliga tecken på att det vi lärt ut på våra kurser visar sig både när det gäller utseendet och
den hantverksmässiga tillverkningen.
Körber hoppas nu att genomsnittsnivån nu ska fortsätta höjas varje år.
– Det skulle vara en bekräftelse på att
vårt jobb har skördat framgångar och
då kommer mathantverkarna också att
kunna öka sin försäljning.
Han konstaterar att ekologiska produkter blir allt mer populära.
– Här sker en utveckling och det
gäller att hoppa på tåget. En viktig del
i denna utveckling blir att förknippa
ekologiskt ännu mer med hantverk.
EN ANNAN AV Eldrimners återkom-

mande charkexperter är Sven Lindauer,
även han från Tyskland och med en
mycket gedigen bakgrund i branschen.
Han driver familjens charkföretag och
har tysk mästarutbildning inom slakt,
styckning och charkuteri. Sven Lindauer är även utbildad inom gastronomi
och ekologisk lantbruksproduktion och
i Åre var han ordförande i juryn för värmebehandlat kött och lufttorkat kött. I
likhet med Jürgen Körber noterade han
förbättringar.
– Salthalterna har blivit mycket bättre, optimal salthalt är det allra viktigaste för en produkt. Men många produkter
borde också mogna lite till, ungefär som
rödvin.

I klassen för pastej/paté/sylta/lever- och blodprodukter tävlade bara två
produkter. Segrare blev syltan ”Pressad
gris med pepparrot”, där juryns omdöme löd ”En skönt grönskimrande sylta
som anknyter till traditionella svenska
smaker”.
– För mig är det ett mysterium att
den här klassen lockar så få deltagare,
säger juryns ordförande, kocken och
matskribenten Jens Linder. Inte minst
därför att det tekniskt är lättare att göra
pastej än korv. Du behöver till exempel
inte alls maskiner i samma utsträckning. Men förmodligen är förklaringen att korv säljer mycket bättre, och
det i sin tur beror väl på att korv inte
innehåller några inälvor.
Trots detta något dystra konstateran-

de anser dock Jens Lind att utvecklingen bland mathantverkarna går framåt
även när det gäller inälvsprodukter.
– Det förekommer inte längre några
katastrofer och årets båda deltagande
produkter var alldeles utmärkta.
Jens Linder tycker att svenska
mathantverkare borde titta mer på det
stora matlandet Frankrike, där terriner
och pastejer räknas som de allra noblaste av kötträtter. Men för att nå dit tror
han att det krävs att, förutom mathantverkarskrået, även arrangörerna av till
exempel en tävling som Chark-SM drar
sina strån till stacken.
Han tycker också att leverns låga
status i Sverige är märklig, framförallt
mot bakgrund av hur nyttigt det faktiskt
är att äta leverprodukter. //

VINNARE SM I MATHANTVERK

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Klass

Produkt

Företag

Län/land

_Färskkorv

Salsicca

Diléns Saluhall

Gävleborg

_Lufttorkad korv
Tellicherry & Fänkål
		

Korvhantverk
Stockholm AB

Stockholm

_Lufttorkat kött

Fenalår villsau

Solundmat AS

Norge

_Pastej/Paté/sylta/
lever/blodprodukter

Pressad gris
med pepparrot

Högbo Gårds-	
handelförening

Gävleborgs län

_Värmebehandlad korv

Tomek grillkorv

Edgården AB

Västerbotten

Gullaskruvs
Delikatesser AB

Kalmar

_Värmebehandlat kött Rullsylta
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// Det är

ett fantastiskt
kött, i mitt tycke godare
än lamm

Ninna och Glenn Björne hoppas att deras
getkött har en framtid i Sverige.
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ett getöga
för kött
_HÖRBY Från

hyllade ostmakare till nyfikna köttbönder.
För ett år sedan avvecklade Ninna och Glenn Björne
sitt gårdsmejeri för att istället starta om som småskaliga producenter av högkvalitativt getkött – ett
kalorisnålt och smakrikt alternativ som de tror har
framtiden för sig.

TEXT OCH FOTO JOHAN JOELSSON

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

I FJORTON ÅR drev paret Björne Hvens

getost. Men till slut fick Ninna och Glenn
nog av det energikrävande arbetet. Men
kärleken till getterna bestod. Paret bestämde sig för att istället satsa på småskalig köttproduktion. Flera stjärnkockar – bland annat Titti Qvarnström – har
redan nappat på paret Björnes getkött.
– Det är ett fantastiskt kött, i mitt
tycke godare än lamm. Getkött är magert, kalorisnålt och ska lagas långsamt,
säger Ninna Björne.
Vi träffas på gården i skånska Funderset och går in i lösdriftstallet där de
cirka 50 getterna springer omkring.
Ninna och Glenn Björne stannar vid

bocken Diablo som betraktar oss med
lurig uppsyn. Diablo är en svensk lantras, men för att få upp slaktvikterna har
paret Björne börjat korsa in boerbock.
– Korsningsdjuren blir bättre än rena
mjölkgetter, de blir större och växer
fortare, säger Ninna Björne.
PARET BJÖRNES GETTER slaktas på tre

närbelägna slakterier. Djuren är oftast
runt 15 månader och väger då mellan
18 och 20 kilo. Köttet, som går under
namnet Chevon, säljs på marknader, saluhallar och genom så kallade rekoringar. Det innebär att kunderna beställer
kött på nätet och hämtar köttlådor på +
33
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Geten till vänster är en korsning
mellan svensk lantras och boerbock.
Därav de långa öronen.
Långsamt lagad getstek – pulled goat!
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Ninna och
Glenn Björne
har i dagsläget
ett 50-tal
getter.

+ speciella utlämningsställen där lokala
producenter samlas och säljer sina
produkter.
– Intresset för lokalproducerad
mat har ökat jättemycket. Jag tror att
rekoringar och liknande initiativ är
framtiden, säger Glenn Björne.

Grovmalen getleverpastej.

GETKÖTT ÄTS i stora delar av världen,

från Latinamerika till södra Europa,
Mellanöstern och Asien. Paret Björne
berättar att flera av deras kunder har
rötter i Afrika. Flera trendspanare i
både USA och Storbritannien menar
att kött och mjölk från get är på väg att
slå på bred front även i Nordamerika
och Europa. Men paret Björne sticker
inte under stol med att många svenskar
har fördomar mot getköttet. Paret gör
nu sitt yttersta för att försöka övertyga
folket om dess fördelar.
– Vi försöker upplysa folk, bland

annat genom att arrangera provsmakningar. Men också se till så att folk har
kunskapen att tillaga det på rätt sätt och
att de inte slänger det på grillen, säger
Glenn Björne.
För att demonstrera getköttets
förträfflighet har Glenn och Ninna
förberett en provsmakningsmeny inför
vårt besök. Glenn Björne dukar fram en
långsamt lagad och dubbelmarinerad
getstek i apelsin- och ananasjuice. Köttet är lent, magert och har en mild egen

smak. På en annan tallrik har han dukat
fram grovmalen getleverpastej. Även
pastejen har en mild och fin smak.
– Det tuffa jobbet är att övertyga den
breda massan, säger de samstämmigt.
Även om det idag är svårt att hitta
getkött i butik tror både Ninna och
Glenn Björne att köttet på sikt kommer
att leta sig in i de svenska köken.
– Det här är en fantastisk resurs
som inte tas tillvara idag, säger Ninna
Björne. //
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The Big Unit

Ingredienser:
Den största hot dog, eller annan milt
kryddad grillkorv, du hittar.
1 baguette
1 portion Nightmare chili* (recept nedan)
Cheddarostsås* (recept nedan)
pommes frites
syltade jalapeños
knaperstekt bacon
1 hackad tomat
sauerkraut
senap
ketchup
majonnäs
hackad eller rostad lök

Alice Cooper på sin restaurang
Cooper'stown.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

rockar fett
vid spisen

Ät som en rockstjärna är fylld likt ett familjealbum
med bilder och anekdoter som inte varit publice
rade tidigare. Anders Tengner har valt ut
50 favoritrecept, men också besökt och lagat
mat med världens mest legendariska rockstjär
nor. Bland andra Alice Cooper som öppnat res
taurangen Cooper´stown. Ett besök på Bon Jovis
restaurang Soul Kitchen i New Jersey, ett hos
Roger Glovers i Deep Purple, och hos "världens
första gitarrgudinna" Lita Fords - bara för att
nämna några. FÖRFATTARE: ANDERS TENGNER FÖRLAG: BOKFABRIKEN
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ALICE’S NIGHTMARE CHILI
500 g köttfärs
1 burk passerade tomater
2 tsk torkad oregano
2 tsk mald spiskummin
½ tsk vitlökspulver
1 msk milt chilipulver
1 msk paprikapulver
1 gul lök, hackad
salt efter smak
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Gör så här: _ Hacka och fräs
löken och köttfärsen i matolja i
omgångar. Tillsätt löken, kryddorna och tomaterna. Salta efter
smak. Lägg på ett lock och sjud
på mycket svag värme i minst
40 minuter. Rör om ibland. Är
chilin för tjock, späd med vatten.
Är den för lös, red den med lite
Maizena utrörd i lite vatten.

CHEDDAROSTSÅS
2 msk smör
2 msk vetemjöl
1 ½–2 dl mjölk
2 dl riven gul cheddarost
¼ tsk salt
¼ tsk chilipulver

Gör så här: _ Smält smöret i en
kastrull, tillsätt mjölet och fräs på
medelvärme i en minut. Tillsätt
mjölken och rör till såsen tjocknar. Blir den för tjock, späd med
mer mjölk. Låt osten smälta ner i
såsen, som nu inte får koka. Späd
med mer mjölk om såsen blir för
tjock. Den ska vara krämig. Krydda med salt och chilipulver.

RECEPT

Carroll Shelby’s Chili

Gör så här: _ Värm oljan i en stor stek
panna och bryn köttfärsen i omgångar.
Dela den i mindre, olika stora bitar och lägg
i en stor gryta. Tillsätt tomatsåsen, ölen,
löken och alla kryddor utom hälften av
kumminpulvret, och rör ihop. Koka upp och
sänk värmen rejält. Chilin ska bara sjuda,
utan lock i en timme. Häll på lite vatten om
den tjocknar. Rör om regelbundet. Smaka
av med chipotlen till önskad hetta och sjud
i ytterligare en timme. Späd med vatten
om det är nödvändigt och rör om regel
bundet. Tillsätt resten av kumminpulvret
och sjud ytterligare 30 minuter.

4 portioner
Ingredienser
½ dl majs- eller rapsolja
1 kg grovmalen köttfärs
1 burk krossade tomater, slätmixade
½ dl malen, mild chili
1 33 cl flaska öl, gärna mörk
2 klyftor vitlök, finhackade
1 gul eller röd lök, finhackad
1 ½ tsk torkad oregano
½ tsk mald paprika
1 ½ tsk mald kummin
1 ½ tsk salt
starkt chipotlepulver eller chipotlepasta
vatten att späda med

Uppläggning _Bottna uppvärmda tallrikar
med pommes frites. Häll en slev chili över
dem och toppa med riven cheddarost.
Ställ in tallrikarna i het ugn under grillen så
osten smälter. Servera med en kula créme
fraiche, en klick guacamole och färskhack
ad gul eller röd lök.

Tillbehör
guacamole
créme fraiche
pommes frites

GUCAMOLE
2 mogna avokado
½ gul eller röd lök, hackad
2 klyftor vitlök, grovhackad
½ tomat, urkärnad och hackad
1 msk crème fraiche
1 tsk finhackad, färsk koriander
¼ tsk chipotlechilipulver (eller vanlig chili)
en skvätt limejuice
salt
svartpeppar
Gör så här: _ Gröp ur avokadon och lägg
ned fruktköttet tillsammans med övriga
ingredienser i en skål och mixa med mix
erstav. Den ska bli krämig, men får gärna
innehålla en del småbitar. Smaka av med
mer salt, chili och limejuice efter smak.
Guacamolen ska vara stark men inte het.
Spartips: lägg avokadokärnan i överbliven
guacamole så mörknar den inte. Förvara
under plastfilm i kylen.

FOTO: MICHAEL JOHANSSON

Chili kan mycket väl vara den ultimata
Rock´n´roll-rätten, menar Anders Tengner.
Chili är lätt att laga, lätt att servera och
bara att slafsa i sig.

Anders Tengner

FOTO: TALLEE SAVAGE

Anders och Alice 1987
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branschregister
Kött & Charks branschregister är en unik
marknadsguide där du både kan synas med
ditt företag och på ett enkelt sätt kan hitta
kontaktuppgifter till olika aktörer i branschen.
Vill du också synas här? Kontakta Kött &
Charks annonsavdelning på 08 - 662 75 04
eller fredrik@annonshuset.se

_Utb. & Tillbehör
_ Kött
_ Fläsk
_ Chark
_ Slakterier
_Analys
_ Ben
_ Blod
_ Fettvaror
_ Förpackning

34
34
34
34
36
36
37
37
37
37

_ Maskiner
37
_Tillbehör
37
_ Tarmar
39
_ Kryddor
39
_Ingredienser
39
_ Tillsatser
39
_ Etiketter & Märkning3 9
_ Rengöring
39
_ Hygien
39

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

Gå in
på vår hemsida

Alltid gott, alltid hög kvalitet.
VÄRLDENS SMAKER

Utbildning
&
Tillbehör

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

www.direktchark.se
031 - 33 77 600

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

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

Cook It
Just

Kött
Fläsk
Chark

Annonser
Tel 08-662 75 00

Den magiska världen av
charkuteriprodukter!
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Kött & Chark

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

033-48 72 00 www.allmans.se

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

www.hemgardenchark.se

och läs om en
god historia

Annonser
Tel 08-662 75 00

Globe Select

Globe Select

Cook It
Just

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

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

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

- En del av Gudruns-familjen -
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SEDAN

H. Karlssons Charkuterier AB
Flygplatsvägen 1 • 438 92 Härryda
Tel: 0301-31525

Adress: Stenbrovägen 2

www.kottmastarna.se

SEDAN

A S M UN

0418-43 24 00
www.spchark.se

Annonser
Tel 08-662 75 00

www.karlssonschark.se

A S M U N DTO R P

CHA

1927

Tel: 042-29 58 50

KR

CHARK
SEDAN

A S M U N DTO R P

CHA
SEDAN

A S M UN

1927

Specialiteter:
Argentinsk chorizo
Tyska korvar m m av högsta kvalitet

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

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

CHARK
SEDAN

Telefon
040-49 75 30
www.markoschark.com

Legotillverkning
rökning
www.hissas.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KR

Kvalitetschark från Halmstad

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

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

Kött ifrån finska
familjegårdar

KR

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

A S M U N DTO R P

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:

Rune Persson • 010-456 133 • 073-027 70 63
rune.persson@scandistandard.com • www.kronfagel.se

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

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

www.narkekott.se

Vaggeryds Chark AB
SPECIALITÉ

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

Färdigstekta köttfärsprodukter såsom:
KR

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

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

Partistyckning av nötkött

Analyslaboratorium inom
livsmedelsindustrins egenkontroll.

Analys

Livsmedel – vatten - hygien
Ackrediterade trikinanalyser

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

Slakterier
36
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KÖTT & CHARK
FRÅN UPPLAND
andersson-tillman.se

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

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

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

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

BRANSCHREGISTER

Kundanpassade
förpackningslösningar

VACUUMPÅSAR
KRYMPPÅSAR

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

Tel:+46 (0)60 15 18 90

1991

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

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

Ben
Blod
Fettvaror

sedan

www.lietpak.se

Tel. +46 (0)54 53 34 90

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

- Förpackningsfilmer
Vakuummaskiner
Trågförpackare

Djupdragare

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

08-659 01 30
040-19 16 00

www.wipak.com

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

Vakuumpåsar & laminatfilmer
Egen produktion sedan 1965!
Förpackning

Branschregister:

Annons Maskiner
Beg
Maskiner

KR

köper
svinsvål

Maskiner
Tillbehör

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

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

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

Annons Vakuumpåsar
KNIVAR FÖR PROFFS

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

Ett lätt och rätt sätt att förpacka

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

END-TO-END

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

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

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

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

Slakt, styckning, chark
butik, ost och fisk

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

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

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

Leading Scandinavian Food Machinery

Systemlösningar, maskiner, service
och reservdelar till köttindustrin.

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

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

www.garos.se

- 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
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TÖREBODA
FLIS AB

Komplett
sortiment

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

ALFLIS • ALSPÅN
BOKFLIS • BOKSPÅN
RÖKKÄPPAR
I ALUMINIUM

www.bmgprosanitas.se

Telefon 0506-520 25

END-TO-END

Tarmar

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

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

hemsida:
www.casmo.fi

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

Beställningar:
e-post: info@casmo.se

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

Etiketter
&
Märkning

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

40 x 40mm

Rengöring
Hygien

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

www.arenakemi.se

Annonser
Tel 08-662 75 00

IT
Produktsäkerhet

Kontaktuppgifterna i Sverige:

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

Peder Fischer (teknisk support):

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

Mattias Nilsson (service):

Kompletta rengöringssystem
för livsmedelsindustrin

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

Stefan Björk (service):

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

Hygiene solutions that
make a difference

och i Finland:
Mauri Saarenketo (produktchef):

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

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

40 x 40 1

05-10-07, 11.57.54
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Ny vd för Atria i Sverige
_FOLK Jarmo Lindholm blir ny vd för Atria i Sverige efter Tomas
Back. Jarmo Lindholm kommer närmast från rollen som vd för
Atrias ryska verksamhet. Dessförinnan arbetade han som marknadsdirektör för hela koncernen och kommersiell direktör för Atria
Finland. Han börjar sin nya tjänst den 1 januari. Samtidigt kommer
Atria att strukturera om sin verksamhet i Skandinavien och Sverige
blir ett eget affärsområde. Atria Scandinavias nuvarande vd Tomas
Back får en ny roll som finansdirektör (CFO) och vice vd för Atria
Plc samt det övergripande ansvaret för Atrias danska verksamhet.
Inom Atria Scandinavia finns bland annat varumärken som Lithells,
Sibylla, Pastejköket och Lönneberga. Bolaget har ca 1 000 anställda,
nio produktionsanläggningar och en omsättning på ca 3,5 miljarder
svenska kronor. Den börsnoterade finska koncernen Atria Group
har 4 715 anställda och en omsättning på ca 12,5 miljarder.
NYTT JOBB
Björn Hellman,
51, blir ny vd för
Livsmedelsföretagen, han är idag
vd på Måleriföretagen och har
tidigare bland annat arbetat
på ICA, Cloetta och som vd för
Sveriges bagare & konditorer.
- Det känns fantastiskt kul
att bli en del av Livsmedelsföretagen. Vi har en stark
industri i Sverige med högt
förtroende hos allmänheten
och stora framgångar på
exportmarknaden. Potentialen
är stor och jag ser verkligen
fram emot att vara med och
bidra till en fortsatt positiv
utveckling av industrin, säger
Björn Hellman.
Livsmedelsföretagens
förhandlingschef Anders
Canemyr fortsätter som tf vd
till dess att Hellman tillträder
till våren.

Julskinka
får ny etikett
_FÖRETAG Svenskt Butikskött har tillsammans med KRAV infört
ny etikett på den ekologiska julskinkan hos de stora dagligvarukedjorna. Tanken är att etiketten ska guida konsumenterna till att
hitta skinka från gårdar med hög krav på djuromsorg och få dem
att välja ekologisk julskinka. Färdig julskinka innehåller nitrit vilket
gör att den inte får märkas med KRAV. Däremot får själva råvaran
(skinkan) märkas med KRAV i ingrediensförteckningen. Syftet med
etiketten är att uppmana konsumenten till att läsa innehållsförteckningen och uppmärksamma den KRAV-märkta skinkråvaran.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Årets
nötköttsföretag

_FÖRETAG Norränge lantbruk
i Söderala utanför Söderhamn
har utsetts till Årets nötköttsföretag 2017. Lantbruket drivs av
paret Nordlund och Cederblads
som har köttproduktion med ett
60-tal nötdjur. Köttet säljs via
köttlådor. Till gården hör också
20 får, ett 30-tal grisar, hästar
och höns men även entreprenadtjänster, gårdsbutik och en
öppengårdsverksamhet.
Motiveringen löd: ”På årets
nötköttsföretag kombineras
framgångsrikt dikalvsproduktion i form av uppfödning och
gårdsförsäljning av kött med
ytterligare djurhållning, entreprenadkörning och flera andra
verksamheter. Företagarnas
varma engagemang omfattar
besökare till gården, men också
kollegor i behov av stöd och
omsorg.”
Årets nötköttsföretag utsågs
i samarbete mellan LRF Regioner och regionala köttklubbar
inom Sveriges Nötköttsproducenter, SNP.

ÄvenToMTen giLLar rökT korv!
n oss
God Jul frå
på Protech.
0479-213

33

önskar

God Jul & Gott Nytt År!
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FOLK & FÖRETAG

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

NYA MEDLEMMAR KCF
Kött och Charkföretagen (KCF)
har fått två nya medlemmar:
köttproducenten Fåddman AB
och handelsföretaget Globe
Foods AB. Fåddman AB är ett
genuint familjeföretag med
50 års erfarenhet av rimmade
och rökta oblandade kött-och
charkprodukter, huvudsakligen av nöt, gris och lamm. Det
ordinarie sortimentet omfattar
drygt 20 produkter varav
kassler, bacon och stekfläsk är
de tre största. Globe Foods AB
arbetar sedan 1997 med import och export av animaliska
livsmedel. Kunderna utgörs av
storköksgrossister, detaljhandeln och livsmedelsindustrin.
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HKScan utvecklar grisstall
_FÖRETAG HKScan har det
senaste året i samarbete med
företaget Abetong utvecklat en
ny typ av stall för grisproduktion.
Utgångspunkten för smågrisstallet är en ritning som tagits
fram inför tävlingen Framtidens
stall som Jordbruksverket utlyst.
Slaktgrisstallet har utvecklats
för att komplettera smågrispro-

duktionen och är anpassat och
hållbart för en god produktion
och djuromsorg
- Det är viktigt att stallar som
byggs är hållbara ur ett djurvälfärdsperspektiv, men också att
de är kostnadseffektiva och att
det bedrivs en produktion som
är klimatsmart, säger Victoria
Ohlsson, Development mana-

ger på HKScan.
Ritningarna som tagits fram
ska lätt kunna anpassas utifrån
den produktion som finns på
gårdar som vill investera i
svensk grisproduktion. Ritningarna ska kunna användas både
för den som bygger ut befintlig
produktion, men också för den
som nyinvesterar.

nya Nettobutiker
i Sverige
_FÖRETAG Den danska lågpriskedjan Netto planerar att
storsatsa i Sverige och Polen
de närmaste åren. Planen är att
starta 25 nya butiker i Sverige
och 40 i Polen fram till år 2022.
Netto har idag totalt 160 butiker
i Sverige och 360 i Polen. Kedjan ägs av Dansk Supermarked
efter att ICA 2007 sålde sitt
ägande på 50 procent.

Vill du också skapa
framtidens julmat?
Välkommen.
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Charkuterier från Italien tog plats
på Stockholm Food & Wine.

I smålandsföretaget Ello i Lammhults
monter stod produktionschefen Joakim
Svensson och hans son Jonathan.

Food & Wine med win-win-möten
Nordens största konsumentmässa för mat, vin, dryck och
köksutrustning, Stockholm
Food & Wine, lockade i år 250
utställare och över 35 000
besökare.

_ På mässan deltog även
några av branschens kött- och
charkföretag. Ett av dem var
Johan i Hallen som startades
1916 i Saluhallen i Göteborg och

som idag drivs av fjärde generationen Andersson.
– Det är första gången vi är
med på den här mässan. Vi ville
slå ett slag för vår webshop i
Stockholm och tala om för
stockholmarna att vi finns inte
bara i Göteborg utan också här,
sa Joakim Geigert, säljare och
marknadsförare.
Johan i Hallen har ett mycket
brett kött- och charksortiment.

Specialité

Köttråvara till
korvindustrin

Cirka 75 procent av omsättningen är egen produktion och man
har anläggningar i Göteborg
och Stockholm. Webshop har
man haft sedan 2010 och affärerna på nätet har ökat sakta
men säkert sedan dess.
– Vi lanserade vår webshop
när det bara var i sin linda
och det har varit en lång resa.
I början var konsumenterna
ganska tveksamma, men idag

Vi på Moab vill tacka för ett ﬁnt
sammarbete under det gång�a året
och önskar kunder och
leverantörer

God Jul & Gott nytt år

019-58 70 70
Tel 040- 93 01 71
Käglingevägen 27
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l
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Fax 040 - 29 35 65
213 76 Malmö

är acceptansen betydligt större.
Folk känner sig tryggare i att
betala med kreditkort över
nätet och har överlag större
tillit till hur det fungerar, säger
Joakim Geigert.
Han tycker dock fortfarande
att systemen kring logistik och
förpackning i samband med
näthandel av färskvaror som
kött och chark lämnar en del
övrigt att önska.

info@moab.se

www.moab.se

FOLK & FÖRETAG
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Börje Westin
från Basturökeriet
Sverige AB
hade mycket
att stå i under
mässan.

Johan i Hallen var med på mässan
för första gången. Magnus Lyrbo
och Joakim Geigert visade upp
företagets breda sortiment på kött
och chark.
// Min


dröm är att någon
kunde uppfinna en kombinerad
kyl- och fryslösning.

– Min dröm är att någon
kunde uppfinna en kombinerad
kyl- och fryslösning så att produkterna kunde hålla sig i minst
24 timmar.
På Stockholm Food & Wine
fanns också småländska Ello
i Lammhult som bland annat
ståtade med sina riksbekanta
isterband. Ello har deltagit i
mässan i många år.
– Detta är nästan det enda

tillfället för oss att träffa
konsumenterna direkt och få
höra vad de tycker om det vi
gör. Dessutom är det en trevlig
tillställning och relativt billig
marknadföring för oss, sa produktions- och kvalitetschefen
Joakim Svensson.
Ello i Lammhult jobbar fortfarande mest med traditionella
recept och beprövade tillverkningsmetoder.

– Vi är till exempel de enda i
Sverige som ägnar två dygn åt
att tillverka isterband vilket är
något inte många har tid med
idag. 90 procent av all chark i
Sverige röks idag med vätskor
(återskapad rök), men vi röker
fortfarande allt med alspån,
sa produktions- och kvalitetschefen Joakim Svensson som
jobbat på företaget i 36 år.
Även om Ello i många år varit

ett stabilt företag så beskriver
Joakim Svensson läget inom
charkbranschen i stort som
tufft och pressat.
– Det finns inte många som
tjänar pengar idag. Filmer,
råvaror, tarm och löner, allting
stiger. Och någon gång kommer man till en gräns, det gäller
för alla, säger han. //
BO LINDMARK

Vi tackar för
ett fantastiskt 2017
och önskar alla våra
kunder

God Jul
och
Gott Nytt År!

FP Service AB

Åsbovägen 3
513 34 FRISTAD

033-269520
www.fpservice.se
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KALENDER KÖTT&CHARK

16 januari
Från idé till succé: Seminarium
för hela livsmedelsindustrin
om kunskap och nya idéers
betydelse för att nå ut till nya
marknader. Målgruppen är livsmedelsindustrin och företrädare
för myndigheter och departement. Företag som lyckats med
sin export delar erfarenheter
och kunskaper. Det blir också en
lägesrapport från arbetet med
regeringens livsmedelsstrategi.
Företag, politiker och myndigheter medverkar
Plats: Myntkabinettet,
Stockholm.
Arr: Jordbruksverket.

31 januari – 1 februari
Fastfood & Café: Nordens största mötesplats för yrkesverksamma inom restaurang och
café. Trender, maskiner, råvaror
och olika lösningar exponeras.
Seminarier och aktiviteter med
kockar och inspiratörer.
Plats: Malmömässan.

15–17 februari
Lantbruksmässan Mila: Mäs�sans inriktning är alla produkter och tjänster kopplade till
djurhållning. Stor satsning på
djurbedömningar med fokus på
köttdjur, både när det gäller får
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och nöt. Målgruppen är lantbrukare och upptagningsområdet
är södra Sverige.
Plats: Malmömässan i Hylie.
Arr: Numera Mässor AB,
Info: numeramassor.com

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

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

19 mars

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

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

18 april
Pack Point Nordic: Mötesplatsen för dig som är beroende av
förpackningar för din verksamhet. Trender inom handel, konsumentbeteende och förpackningar, ansvarsfulla förpackningar
för en cirkulär ekonomi, lyckade
förpackningslösningar som
vunnit kommersiell framgång,
förpackningsdesign som adderar
värde genom kundnytta. Talare,
utställare och kollegor från olika
branscher. Mötesplatsen är en
vidareutveckling av konferensen
Livsmedelsförpackningar i Fokus.
Tid: 08.30 – 17.00.
Plats: Cirkus, Stockholm.

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

16–17 maj
Free from FoodExpo: Internationell mässa för laktos-, gluten-

och tillsatsfria produkter.
Plats: Kistamässan, Stockholm.

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

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

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

8 november
Den stora Charkdagen: Sveriges bästa charkuterier utses i
tävlingen Chark-SM som även
firar 10-årsjubileum. Heldag med
konferensprogram, branschmässa, lunchmingel, föreläsningar
och branschdiskussioner
Plats: Göteborg.
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NYTT SAMARBETE

Hus med charkanor till salu

_FÖRETAG På adressen Västra Gatan 40 i Kungälv utanför
Göteborg är en fastighet till
salu där det en gång i tiden
låg ett charkuteri. Efter en stor
brand som inträffade 1836 stod
tomten länge öde. 1880 bebyggdes den och 1915 tog den
då 35-åriga Hjalmar Olsson
från Ytterby över huset och

öppnade ett charkuteri där
från att tidigare ha haft det
några nummer bort på samma
gata. Verksamheten bedrev
Hjalmar i källaren till sin och
hustrun Svea Konstantias
bostad ända fram till början
av 1940-talet, parallellt med
sina uppdrag som ledamot i
Stadsfullmäktige och Drätsel-

DAT-Schaub förvärvar

kammaren. De senaste 45 åren
fastigheten varit bostadshus,
men nu är det till salu för
ett utgångspris på cirka sex
miljoner kronor. Huset som
byggdes 1885 är ombyggt och
renoverat, men har kvar tidstypiska detaljer som fiskbensparkett, dörrhandtag och två
kakelugnar.

Dalaföretaget Gustafs
som tillverkar den välkända
Gustafskorven av hästkött
inleder nu ett samarbete med
Närkes Slakteri som innebär
att Närkes Slakteri övertar
Gustafs styckningsverksamhet
i Stockholm. Gustafskorv AB
förvärvade 2015 häststyckningslinjen ur Kvalitetskött
Sverige AB:s konkursbo.
Enligt Lars Edvinsson, vd på
Gustafskorv AB, så blir detta
en bra lösning för båda företagen, inte minst därför att
Närkes Slakteri redan idag har
en fullt fungerande hästslakt
och häststyckning.
– För vår del innebär detta
att vi får tillgång till fler hästar.
Vi kommer också att kunna
frigöra lite styckningskapacitet på Närke Kött i och
med att alla hästar skickas
till anläggningen i Stockholm
säger Göran Björklund, vd på
Närkekött.

Finnvacum tar över i Norrland

_FÖRETAG Förpackningskoncernen DAT-Schaub satsar på framti-

_FÖRETAG Förpackningsföretaget Finnvacum Sverige AB har tagit

den och planerar att växa genom förvärv av andra företag.
- Vårt mål för framtiden är att vi ska bli om inte världens största
så i alla fall världens bästa leverantör av naturtarm, säger DATSchaubs vd Jan Roelsgaard till Global Meat News.
Enligt honom finns det i dagsläget två sätt för bolaget att växa,
antingen genom organisk tillväxt eller genom förvärv.
- Men möjligheterna till organiskt tillväxt inom den här sektorn
är begränsad därför att kontrakten och avtalen för att handla med
råvaror är så långsiktiga, därför tror jag att vår utveckling främst
kommer att ske genom förvärv, vi tittar nu i länder över hela världen på nya möjligheter, säger Roelsgaard.

över Lars Norin AB:s verksamhet och försäljning. Lars Norin AB är
ett familjeföretag som under många år har försett den svenska
livsmedelsindustrin, främst i Norrland, med förpackningsmaskiner
och förpackningsmaterial. Genom övertagandet etablerar Finnvacum ett säljkontor i Sundsvall, där Patrik Norin blir ansvarig säljare.
– Vi fortsätter vår resa mot att bli den starkaste leverantören av
förpackningsmaterial, förpackningsmaskiner och service till den
svenska livsmedelsindustrin, säger Joakim Petersén, vice vd på
Finnvacum.
Tidigare i år utökade Finnvacum sin närvaro även i södra Sverige
genom att anställa serviceteknikern Per Sörensson.

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi på
Svensk Charksupport AB
Vi skickar inga julkort i år, vi skänker i stället
pengarna till välgörande ändamål
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KRÖNIKÖR JENS LINDER

Köttet julens
mest anrika mat
_ Redan på vikingatiden firades jul här i landet. Eller juul
som det hette då. Det var ett
midvinterblot där man skulle få
solen att vända tillbaka genom
offergåvor och festande. Man
åt rikligt med kött och drack
och bad gudarna om lycka
med jakt och jordbruk. Det är
från denna hedniska tid vi har
ordet jul som kan ha betytt
"snöstormarnas tid", "glädjefest" eller "trolldom" - vilket är
forskarna inte säkra på.
Från denna tid härstammar
bruket av doppa bröd i spad,
som vi känner igen i Dopp
i grytan. I vikingakvädet "Sången om Rig" står det "Edda
hon tog tätbakad brödlev,
som var fast och tung, full av
sådor; mitt på brickan bar hon
brödet, på bordet ställde hon
en bunke med spad". Decemberhögtiden togs sedan över
av de kristna missionärerna. En
förändring var att tiden innan
jul blev en fasteperiod då man
var tillåten inte äta kött och
härifrån stammar lutfisken och
risgrynsgröten - som alltså

från början inte alls var festmat
utan katolsk fastemat. Under
fastan förbereddes julen: ölet
bryggdes, kål kokades, bröd
bakades och – inte minst – djur
slaktades när djuren var som
fetats och annat jordbruksarbete klingade av.
I det gamla bondesamhället, intakt fram till början av
1800-talet, var det oftast slakt
två gånger om året: en gång
på våren och en gång i gränslandet mellan höst och vinter.
Grisslakten väntade man ofta
med till strax innan jul. En hel del
av köttet röktes, saltades och
torkades, men somligt festades
upp färskt under julen. I gamla
uppteckningar tyder på att det
var ganska hårdsaltade och
även hårt rökta och torkade
charkuterier man beredde.
Somliga stycken var så hårda
att man fick laga till dem eller
blöta upp dem. En tradition som
anses mycket gammal är det
syrade korvarna, som isterband
och stångryttare, liksom korvar
som syrades med finskuren lök.

Så småningom tillkom grynkorv,
potatiskorv, bräckkorv och
många lokala varianter.
Men på själva julen lär det
ha varit mest färskt nyslaktat
kött. Så att vi numera ställer
fram rimmad skinka, rökta
korvar, syltor och pastejer på
julbordet är en nymodighet som
mer speglar hur man åt under
vårvintern när man levde på reserven i visthusboden. Mycket
på julbordet idag har tillkommit
senare. Sillen fick sin kryddiga
söta karaktär under 1800-talet.
Även sillsallad och rödbetssallad tillkom då. Apelsiner, kalkon,
rostbiff, ägghalvor och prinskorv infördes under 1900-talet.
Men köttet, framförallt är julens
mest anrika mat. //

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

SVERIGES BÄSTA

JULSKINKA
HITTAR DU HOS BJÖRK & CO FÄRILA
Öppettider butiken:
Måndag-fredag
10.00-17.00
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God jul &
gott nytt år!
önskar

VINJETT

/

GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR
Varje år är det likadant. Julen börjar någon gång efter
semestern och sen är det högsta fart in i det sista. Både
för dig och för oss. Mitt i ruschen vill vi ändå passa på att
tacka våra kunder, leverantörer och samarbetspartners
för ett riktigt gott år. Vi ser med glädje fram emot nästa.
Till dess önskar vi alla en riktigt skön och trevlig helg!
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B

VINJETTPOSTTIDNING

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

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar
familjen på

BERKOS 1975

www.berkos.se
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