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”Liggmörat” 
kött i vår nya 
förpackning
Alla våra förpackningar och tråg är 
noga utvalda för att behålla smak och 
kvalitet. Vårt nya tråg skinpack, har 
en unik egenskap att möra köttet ända 
fram tills förpackningen bryts. Det in-
nebär att ju närmare bäst-före-datumet 
man kommer, desto mörare är köttet. 
Vi kallar det för ”liggmörat”.

Nu är det lätt att längta till vår, sol och 
värme. Men innan det ljusnar kan vi 
förgylla vardagen med goda middagar 
och trevligt umgänge. Varför inte testa 
den amerikanska trenden med matlag 
och bjuda in grannar och vänner för att 
laga mat, äta och diska tillsammans. 

Ett trevligt sätt att få avlastning mitt i 
vardagspusslet.

thomas östlund
vd svenskt butikskött

HärLig är 
vardagen!

BuLLetin

årets kock 2012
Smak av Gotland – stolt leverantör av köttråvara

Visste du detta om 

köttfärs
Mager nötfärs innehåller max 10% fett.
För saftigare köttbullar eller biffar, 
blanda i fläskfärs. En hamburgare måste 
bestå av minst 80% nötkött. Köttfärs 
får förvaras i högst +4°C. Se därför över 
temperaturen i ditt kylskåp. Djupfryst 
håller färsen i 3-5 månader.

fläskfärs passar till
• Kåldolmar 
• Frikadeller 
• Järpar

lammfärs passar till
• Moussaka
• Shepherds pie 
• Olika typer av färsspett

Vi sorterar köttet 
för bättre kvalitet
Vi har blickat tillbaka 50 år i tiden och 
återupprättar nu kunskapen kring det 
”glömda hantverket”.

Genom att sortera kött på ett tradi-
tionellt sätt, kan vi nu erbjuda kött-
kvaliteter som tidigare bara var ämnade 
för restauranger och krogar. För det är 
skillnad på kött och kött, stor skillnad.
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Sedan 2010 är vi delägare i ett stort 
slakteri på Gotland, gotlands slag-
teri ab.

Syftet med köpet är att kunna vara 
med och påverka hela kedjan från foder 
och uppfödare till styckning, sorter-
ing och slutresultatet på tallriken. Allt 
kött som styckas på slagteriet kommer 
att säljas under varumärket smak av 
gotland. Så håll utkik efter smaker 
från en hel region.

Nu kan vi vara 
med och påverka

Besök vår nya hemsida för att läsa mer 
om kött och smaker från en hel region, 
smak av gotland.

På Ringvide gård på norra Gotland 
arbetar Bo och Maria Jansson tillsam-
mans med sonen Alexander med att 
föda upp köttrasdjur.

Gården som gått i arv sedan mitten 
av 1800-talet utvecklades från att vara 
ett enkelt lantbruk fram tills Bo Jans-
sons far tog över och förädlade verk-
samheten genom att satsa på mjölk-
produktion.

Redan då såg han fördelarna med att 
korsa mjölkdjuren med den betydligt 
tyngre köttrasen charolais.

I början av 80-talet fick Bo chansen 
att ta över verksamheten från sin far 
och det fanns en tydlig ambition att 
arbeta med köttrasdjur.

Gården med sina 200 hektar mark 
odlar så gott som allt foder på den egna 
gården. Som proteinkälla odlar man 
ärta.

Från april till november går djuren 
ute och betar på stora hammars som 
ligger vackert beläget vid havet. Betet 

och naturen sätter en tydlig smak på 
det gotländska köttet vilket gör den till 
en unik råvara som efterfrågas allt mer 
för dess goda egenskaper. 

2012 började spännande för familjen 
Jansson. Deras köttråvara blev uttagen 
till årets kock. I finalen fick några 
av Sveriges skickligaste kockar sätta 
kniven i en enkelbiff från Charolais-
kviga som fått hängmöra i 17 dagar.

– Det var en märklig känsla att gå 
från vårt dagliga arbete på gården till 
att bli en del i Sveriges största mat-
tävling. Under en intensiv period blev 
det stort fokus på vår råvara som vi fick 
en chans att följa hela vägen fram till 
tallriken säger Bo. Idag har arbetet
återgått till det vanliga på gården om 
än lite lättare med alla positiva om-
dömen efter tävlingen. Lite stoltare 
och än mer övertygade om att deras 
satsning på kvalitetskött från Gotland 
verkligen ligger rätt i tiden.

Bos Bästa tips!

köp gotLändskt 
för den natur-
Liga smaken ocH 
titta aLLtid efter 
insprängt fett.

1. Den storslagna juryn.
2. De stolta finalisterna.
3. Vinnande hängmörad biffrad.
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