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• Kunskap & inspiration 

 

• Svenskt kött –  
Nöt, gris, lamm 

 

• Märket Svenskt kött 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



svensktkött.se 



Inspiration, tillagning och 

kunskap om råvaran 
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1% av EUs produktion 

 

 

 2,5 miljoner grisar 

400 000 storboskap  

30 000 kalv 

260 000 får & lamm 
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Sund uppfödning och  

friska djur ger  

låg antibiotikaförbrukning.  

Sverige förbjöd antibiotika som fodertillsats  

1986 - EU 20 år senare 



 



Stort intresse för mat 
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För kött 

Råvarorna är i fokus 



Kockarna påverkar 
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”Udda styckningsdetaljer” 

 i TV4 Nyhetsmorgon 
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POLARISERING 
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En vanlig tisdagkväll 
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Nördigt vetgirig. 

 



Vi vill veta varifrån maten kommer 
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URSPRUNG HAR BETYDELSE 

7 av 10 
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Svenskt är basen 

16 Differentiering breddar  



Differentiering breddar 
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Svenskt kött i färdigmat 
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Högrev  
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..så här?  …eller så  här?  

…eller rent av så här? 



Sanningens ögonblick 

En butiksstudie - eyetracking 
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• Den genomsnittlige  

kunden spenderar  

14 minuter per butiksbesök! 

• 5,5 minuter används till att shoppa 

– Resten är transporttid, leta, ringa, stå i kö etc 

• En av fem har kontakt med 

butikspersonalen… 

• …och denna sker i princip bara vid 

köttdisken! 
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Varför vill vi ha  

kontakt vid  

köttdisken? 
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Mörning och marmorering 



Dagligvaruhandeln har en  

nyckelroll 
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Ambassadörer 

för svenskt kött  
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    ”Det sker en långsiktig     

    värderingsförskjutning  

    till fördel för svenskt kött.” 

 
 
Åsa Domeij,  

chef miljö och socialt ansvar, 

Axfood 
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”… över tiden kommer 

krav på certifiering av 

svenskt nötkött” 



Utmaningar och  

affärsmöjligheter 
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Ko mer än mjölk… 

Bild, VäxaSverige 
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Öka andelen marmorerat kött 

• Standard på plats 

• Jordbruksverket utför kontroller from 1 januari 2015   

• Utveckla betalningsmodeller och rådgivning 29 



Utnyttja mångfalden 

Dra nytta av 

olikheter.  

Sortera mera. 

• Detaljer  

• Ras 

• Kön 

• Ålder 

Berätta!  
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LÄR DIG MER OM KÖTT! 
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Ny utbildning: 

Fråga mig om charkuterier 

 Handledarledd 

halvdagsutbildning 

 –  motsvarar ca 4 timmar 

 Kan genomföras lokalt 

eller  centralt 

 Minst 10 deltagare/tillfälle, 

700kr/deltagare 

 Smaktester 

 

 

 

En svensk charkuteritallrik 



Butikskampanj sommaren -14 

Fokus charkuterier & pålägg 

 

• 800 butiker  

• Tydlig märkning ger 
effekt 

• Märkta varor sålde mer 

 

 

 

 



TACK! 
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