
Matmässigt innebär det mustiga grytor 
och långkok med tända ljus och mysiga 
hemmakvällar.

Då är det gott att leva och umgås med 
vännerna över en enkel middag. För det är 
enkelt att sätta en mustiggryta på spisen. 
Men det enkla och oförställda ställer också 

högre krav på råvarorna. Det är därför vi 
skapat Smak av Gotland. 

Passa på att förlänga hösten med fina 
råvaror av lamm och nötkött med smaker 
från de ört- och kalkrika markerna på 
Gotland. 

Ta del av våra matnyttiga tips för att 

bli säker i bland kött och kokkärl. 
Och glöm inte att lyssna i lurarna på ”den 
goda smaken av riktigt kött”

– Lycka till med grytorna.
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VÄLKOMMEN TILL 
VÅR KÖTTDISK!
Här hittar du kött främst från vår egen 
region Gotland men även från olika 
håll i Mälardalen. Dessutom kommer vi 
att dela med oss av mycket matnyttigt 
både i skrift och rörligt. I displayen 
kan du nu ta del av bilder på våra djur, 
uppfödare och gårdar.

I hörlurarna berättar vi mer och 
försöker ge känslan av landet mitt i 
stan. Och på väggtidningen går det att 
läsa om aktuella händelser, intervjuer 
och ett och annat mattips.

Längst ner hittar du recept till goda 
middagar.

Visste du att?
• På Gotland kallas alla får för lamm 
   och deras barn för lammungar. 
• Tackan föder två lamm per år.
• Gotlandsfåret gör ett viktigt arbete 
   för att bevara de typiska gotländska 
   änget.
• Gotlandsfåret är den dominerande 
   rasen på Gotland.

SMAK AV GOTLAND
Smak av Gotland är kött från djur som 
fötts upp på öns ört- och kalkrika 
marker. Med mest sol i Sverige och en 
prunkande flora är ön idealisk för upp-
födning. Här får djuren växa sig starka 
och friska. Alltid under översyn av 
uppfödarna som ofta haft samma arbete 
i flera generationer. Och är det inte 
bonden själv som odlat fodret köper 
man det nästgårds. På Gotland är allt 
nära och våra uppfödare, som ofta kän-
ner varandra, har gårdar från Sundre 
nere i söder till Fårö uppe i norr. 

Så när du köper Smak av Gotland får 
du inte bara ett ypperligt kött. Du 
får dessutom den unika smaken 
av en hel region. Det är vårt 
bidrag till vad som kallas Det 
Nya Matlandet Sverige. Men 
det är också ett alldeles 
ypperligt bidrag till dina 
goda middagar. 

Nu ÄR DET hÖST pÅ RIKTIGT 
– En förväntansfull och vacker tid
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SORBy GÅRD
Gotländsk ekologisk lammuppfödning 
när den är som allra bäst

På Sorby Gård på norra Gotland 
bedriver Britta och Per Henrik ett 
ekologiskt lantbruk med gotlandsfår 
och biffkor. Gården har gått i arv sedan 
1880, då produktionen bestod av utes-
lutande mjölkkor. Drygt 100 år senare 
tar Britta och Per Henrik över gården 
och sadlar om från mjölkdjur till att 
föda upp gotlandsfår och köttfår. 

Sedan i mitten av 90-talet är gården 
helt omställd till ekologisk produktion 
fritt från handelsgödsel och kemisk 

bekämpning.
På vårkanten börjar en hektisk period 

för familjen Sorby. 
– Under april månad arbetar vi 

praktiskt taget dygnet runt med allt 
som har med lammning att göra, säger 
Britta.

Vid sidan om lammen finns ett 
40-tal Charlolais-kor som också dom 
kalvar under våren. 

Ett fantastiskt men hektisk period på 
Sorby Gård.

långkok
Högrev
Bog eller märg-
pipa
Ytterlår
Grytbitar

snabba grytan
Fransyska
Rostbiff

långkok
Bog
Lägg
Hals
Grytbitar

snabba grytan
Stek benfri

långkok
Lägg
Bog
Karré

snabba grytan
Skinka
Kotlett

Nöt Lamm Gris

TRycKKOKARE
Med en tryckkokare förvandlar du höst-
grytan till rena snabbmaten.

I en vanlig kastrull försvinner mycket 
av smaker och näring med ångan. 

I en tryckkokare däremot stannar de 
mesta kvar i grytan eftersom den tillagas 
under ett tätslutande lock.

En vanlig kalops får därför en kraftig-
are smak till halva tiden. 

Så prova vårt fantastiska kött från 
högrev eller bog och laga till en klassisk 
gryta på mindre än 30 minuter.
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