Ett exceptionellt projekt
Så samarbetar bönder och kockar
för att utveckla svensk gastronomi
exceptionell råvara 2014
samarbetspartners: lrf, martin & servera, svenskt kött, svenskt sigill,
jordbruksverket och visit sweden.

En svensk lantrashöna från
Ockelbo kyckling som fick goda omdömen på flera av Smakmötena.

Det började med en fransk höna
Sören Persson på LRF berättar hur kocken Björn
Frantzén 2011 kom till honom med ett tydligt önskemål:
– Jag och mina kockkollegor vill servera svenska råvaror
på våra restauranger.

Kocken Björn Frantzén berättar
hur idén till Exceptionell Råvara
uppstod när han och journalisten
Mattias Kroon ställde sig frågan:
Varför finns det inga svenska
grisar och kycklingar på de
finaste krogarna i Sverige? Är det
verkligen omöjligt att föda upp
djur med tillräckligt bra kvalitet
om det finns köpare som är
villiga att betala?
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Björns restaurang Frantzén i Gamla Stan i Stockholm är klassad som
den 12:e bästa krogen i världen, och de femton kockar han samlade i
projektets början representerar några av de bästa restaurangerna i Sverige.
Man kan säga att dessa restauranger är Matlandet Sveriges ansikte mot
omvärlden.
– När jag frågade vad problemet var, berättade Björn att nästan ingen
av topprestaurangerna hade serverat svensk kyckling eller svensk gris på
länge, utan importerar dyrt från Frankrike och Spanien. Sverige har bra
standardprodukter men kockarna vill ha ett kött som verkligen smakar
som gris eller fågel, och det hittade de inte i Sverige.
Björn Frantzén berättar själv hur han haft gäster som rest till Sverige
och blivit besvikna då de fått samma råvaror som i resten av världen.
– Jag insåg då att jag kan servera mina gäster de fina franska Bressekycklingar som jag får tag på, men det kan de lika gärna äta hemma i Paris
eller på andra lyxrestauranger världen över. Det är ju inte därför mat–
älskare från hela världen kommer hit till Sverige – då vill de smaka det
bästa som producerats här. Vi kockar vill kunna bjuda på svenska råvaror
av yppersta kvalitet.
Detta fick LRF att utveckla projektet Exceptionell Råvara tillsammans
med VisitSweden, Svenskt Kött och Martin & Servera med syfte att öka
produktutbudet inom gris och fågel. Projektet fick stöd via medel från
Sverige – det nya matlandet och Jordbruksverket.
Idag är runt tjugo kockar och nära femtio producenter anslutna till
projektet, och man har provat nöt, gris, fågel, grönsaker, smör och grädde.

Råvaran är hjärtat
i modern gastronomi
Idén med projektet Exceptionell Råvara är att utöka kontakterna och
fördjupa relationerna mellan kockar och producenter i Sverige och på så
vis skapa en långsiktig plattform för utveckling.
Kockarna har delat kunskap, bedömt råvaror och gett feedback till producenterna. Producenterna å sin sida, samarbetar och delar erfarenheter
i syfte att leverera en större mångfald av produkter av exceptionell kvalitet.
Istället för att varje kock lägger tid och energi på att hitta ambitiösa
bönder, kan de här dela sina kontakter, och på så skapa efterfrågan och
lönsamhet åt en större krets odlare, uppfödare och bönder. Producenterna,
å sin sida, kan samarbeta och dela erfarenheter för att kunna ta fram en
större mångfald av produkter av exceptionell kvalitet.

”Ett viktigt sätt att bygga attraktionskraft
och skapa marknad för det svenska.
Utan spets ingen bredd, på matmarknaden
gäller samma regler som inom idrotten.”

Sören Persson på LRF och Ami
Hovstadius från Visit Sweden
var från början viktiga för att få
projektet till stånd. Likaså Mattias
Dernelid på Smakriket som skött
all logistik inför smakmötena.
Alla samarbetspartners har det
gemensamma målet att utveckla
exceptionella svenska råvaror.

Projektet är ett kvalitetsorienterat, brett och inkluderande initiativ för att
utveckla modern gastronomi och förse den växande skaran restauranger på
toppnivå med råvaror som är unikt svenska. Strävan är inte att ta fram en
statisk definition av begreppet exceptionell råvara eftersom plats, säsong,
sort och ras spelar stor roll, och det är just den variationen kombinerad
med en mycket hög kvalitet som projektet eftersträvar.
Sören Persson menar att svenska råvaror måste kunna utmana de bästa
råvarorna på den internationella arenan.
– Det är ett viktigt sätt att bygga attraktionskraft och skapa en marknad
för det svenska. Utan spets ingen bredd, på matmarknaden gäller samma
regler som inom idrotten.
Ami Hovstadius på VisitSweden menar att projektet ökar världens intresse
för Sverige som matdestination.
– Ett matland i världsklass behöver råvaror i världsklass. Utländska
besökare vill uppleva den lokala matkulturen, svenska råvaror och smaker.
Därför är det bra med projekt som driver på utvecklingen för råvaror av
högsta kvalitet till restaurangerna och samtidigt bidrar till en mångfald.
Samarbetet mellan kockar och bönder ökar möjligheten att erbjuda
turister unika helhetsupplevelser. Idag handlar det inte bara om att njuta
av en exceptionell måltid på restaurang – restauranggästerna vill få berättelsen ”bakom tallriken” som förhöjer upplevelsen och ger besökaren
ett matminne att ta med sig hem.
Ami berättar hur utländska besökare ger ökade intäkter för Sveriges
restauranger, caféer och gårdsbutiker.
– Idag spenderar man 38 miljarder kronor på mat och dryck, en ökning
med över 30 procent de senaste åren, och vi noterar att efterfrågan ökar.
Man ser Sverige som en dynamisk matdestination dit man reser för att
upptäcka nya smaker och upplevelser. Ju mer vi produktutvecklar, desto
mer har vi att sälja och erbjuda den matintresserade resenären.

“...lately the reputation and
influence of Swedish cooking
have spread beyond the country’s
borders. Considering that
Swedish cuisine is so strongly
tied to locally sourced ingredients
(be it seafood, game, berries,
herbs or regional cheeses),
it makes perfect sense to go to
the source of all this fine food.”
Lonely Planet puts Sweden
as the 4th best destination
to visit in 2014.
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Utan böndernas engagemang
– ingen utveckling
Arbetet började med skapandet av Smakmöten med olika råvaror i fokus.
Mötena planerades utifrån producenternas produktion och varje bonde
erbjöds att ta med sig sina mest lämpade produkter för bedömning av smak,
doft, mörhet och utseende.
Genom detta skapades möten och samtal där producenterna fick direkt
information om marknadens behov av exceptionella råvaror. De fick personlig återkoppling från kockarna på sina befintliga produkter vilket gett
dem möjlighet att anpassa råvarans kvalitet efter detta. Utvecklingen kan
bestå i att prova olika kombinationer av foder, ras, jordmån, tid för sådd
och skörd samt andra variabler som slakt och hängning som också kan
påverka smakupplevelsen.
På Smakmötet 21 september 2014 berättade några bönder om sina erfarenheter från projektet. Siw Persson på Ockelbo kyckling var förvånad
över att hennes Hedemorahöns fått ett sådant gensvar från kockarna.
– Kycklingarna jag föder upp har vuxit upp utomhus och ratar sina hönshus. Det livet gör dem magrare men också mer smakrika.
Märta Jansdotter på Gröna gårdar vill ta med sig alla erfarenheter från
Smakmötena i sitt fortsatta arbete med djuren.
– Det unika med oss bönder är att vi måste planera allt så långt i förväg
– vi jobbar ju med biologi.
Erika Olsson, Vreta gård, menade att djuruppfödning är en spännande
men tålamodsprövande bransch.
– Man kan ge likadant foder till djur med samma stamtavla och ändå
få helt olika resultat. De är unika, helt enkelt. Mitt mål är att fortsätta
utveckla det system vi har byggt upp och sedan experimentera lite vid
sidan av med nya raser och uppfödningsmetoder. Det bästa bollplanket
för detta är våra medvetna kunder.
Mattias Dernelid på Smakriket har ansvarat för logistiken i projektet och
sett till att rätt råvara levererats vid rätt tidpunkt. Han har haft täta kontakter med bönderna och han betonar att resultatet från smakmötena inte
bara ska ses som en topplista.
– Även de varor som inte är exceptionella kommer att hitta sina kunder
på marknaden och bönderna och odlarna blir efterhand mer och mer
trygga i att de kan få sålt sina kvalitetsråvaror. Så samarbetet mellan
producenterna och toppkockarna driver utvecklingen för alla.
Gästföreläsaren och kocken Pascal Barbot som driver restaurant Astrance
i Paris, betonade på Smakmötet 21 september 2014 hur viktigt det är att
ha en relation till sina odlare och uppfödare.
– Jag vill att mina leverantörer ska kunna överleva och bli framgångs-rika och sammanför dem därför med mina kollegor som har större krogar än
min som bara har 20-talet platser. På så vis kan jag vara säker på att de har
möjlighet att fortsätta producera exakt de topprodukter jag vill ha. Jag har
respekt för att de investerar mycket pengar för att ta fram sina kvalitetsråvaror, som också är grunden för mitt arbete. Utan bönder inga råvaror,
utan råvaror inga krogar.

Lars-Erik Andersson och Anders Larson.

Producenter på Smakmöte 21 september.

Exceptionella Råvaror
Smak- och bedömningsmöte
hölls 21 september 2014.
Nötkött av rasen Angus från
Lars-Erik Andersson på Åkerby
säteri och nötkött från fullblodswagyu från uppfödaren
Anders Larson på Värmvik säteri
blev de första råvarorna någonsin
att väljas till Exceptionell Råvara.
Simgus från Ejmunds gård och en
Anguskorsning från Gröna Gårdar
placerade sig som Utmärkta
råvaror, liksom Smålandshöna
från Bokeslundsgården, Pärlhöna
från Blekslättens gård samt Hedemorahöna från Ockelbo kyckling.

Mattias Dernelid på Smakriket.
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Så här skapades projektet
arbetsmodell
Projektet har utarbetat en modell
i tre steg i syfte att testa, klassificera och utveckla exceptionella
råvaror:
1. Introduktionsmöte, genomgång
av mål, syfte och arbetssätt.
2. Utvecklingsmöte, grundlig test
av produkt för att ge en djupare
analys av produktens egenskaper.
3. Syfte med smakmötet:
– att testa och klassificera råvaror.
– tillföra kunskaper om hur exceptionella råvaror kan utvecklas,
(även internationella).
– inspirera producenter att
utvecklas.

kvalitetsnivåer
Inom projektet har vi utvecklat
nedanstående klassificeringsnivåer av råvaran:
35–50 = Exceptionell råvara
30–34 = Utmärkt råvarukvalitet
25–29 = Hög råvarukvalitet
20–24 = Standardråvara
Protokollen har utvecklats tillsammans med kocken Gert Klötzke.
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Regelbundna möten har hållits där man diskuterat smak, konsistens, doft
och utseende. Första åren koncentrerade man sig på griskött, kyckling,
smör och grädde, senare har även nötkött och grönsaker provats.
De utvalda producenterna fått noggranna omdömen om sina råvaror
och har själva beskrivit de utmaningar som finns i produktionen. Samtalen
har gett kockarna en bild av vad en exceptionell råvara kan vara, samtidigt som självförtroendet och modet hos producenterna ökat när de mött
kockar som är villiga att betala för exceptionella råvaror.
Som underlag för sin bedömning har kockarna haft företagspresentationer och detaljerad produktbeskrivningar med information om plats, ras,
foder, ålder, kön samt slakt och hängning. För grönsaker har sort, ursprung
och skörd varit viktiga parametrar.
Vid uppstarten av arbetet med grönsaker hölls två föreläsningar av
Lena Nygårds och Agneta Börjesson från Programmet för odlad mångfald,
POM, där de berättade om arbetet med att bevara äldre kulturväxter.
De har också funnits ett behov av att förstå hur svenska råvaror och
svensk gastronomi ligger till i en internationell jämförelse. De gästföreläsare vi bjudit in har gett oss en bild av hur man arbetar med råvaror,
odling och köttuppfödning i andra länder.
Syftet med att bjuda in internationella föreläsare till smakmötena har
också varit att skapa viktiga relationer för framtida idé- och kunskapsutbyten och att visa upp den kreativa höjden hos de svenska kockar som
medverkar i projektet.
Läs mer om de olika smakmötena i respektive nyhetsbrev:
exceptionellravara.se/smakmoten

Yumiko Aihara.

Juliette Protino.

Potential och möjligheter
Projektet har samarbetat med producenter som föder upp unika lant- och
kulturraser. På det viset har kunskapen hos kockarna ökat om det utbud
som idag finns inom svensk kyckling och gris, och även gett en bra bild
av vilken utvecklingspotential som finns. Inom råvarugruppen nötkött
har producentera redan gjort ett stort utvecklingsarbete vilket lett till
stor uppskattning hos kockarna. Exempel på detta är de nya, intressanta
produkterna wagyu och naturbeteskött som också placerade sig som de
första Exceptionella råvarorna i Sverige.
Projektet har skapat värdefulla möten där kockarna har kunnat
hitta leverantörer av kvalitetsråvaror till sina restauranger. Genom
samarbetet med Martin & Servera finns vidare möjligheter att utveckla
distributionen av exceptionella råvaror från producent till kock.
De inbjudna internationella gästerna har bidragit till att föra ut budskapet om projektet i internationella media, men fungerar även som
ryktesspridare i olika sammanhang i sina respektive hemländer, vilket
leder till nya kontakter utanför Sverige. Projektet ger en mycket god bild
av var svensk gastronomi står just nu, och vilka möjligheter det finns att
vidare lansera projektets medverkande kockar och bönder ute i världen.
Flera av produkterna som ännu inte placerat sig har klar potential och
kan efter ytterligare utveckling mycket väl placera sig som exceptionella
råvaror.

Lena Nygårds.

Gästföreläsare
På Smakmötet i mars 2014 berättade Lena Nygårds om gamla
kulturväxter och arbetet inom
POM, Programmet för odlad
mångfald.
Till Smakmötet 21 september
kom Yumiko Aihara, specialist
på wagyukött och Juliette Protino
som arbetar med Label Rouge,
sedan 1967 ett framgångsrikt
projekt för kvalitetscertifiering
i Frankrike.
Köksmästaren Pascal Barbot från
Astrance i Paris lagade tillsammans med Björn Frantzén en
middag för 70-talet gäster med
råvaror från flera av bönderna
i projektet.
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Mål och resultat i projektet
Smakmöten i siffror:
8 Smakmöten under 2014
109 rävaror testades, varav
31 grisprodukter
39 kycklingprodukter
21 nötprodukter
18 grönsaker
Medverkande i Smakmöten:
50 företag
18 nytillkomna företag, varav
10 nötuppfödare
3 grisuppfödare
1 kycklinguppfödare
6 grönsaksodlare

Smakmöten

Det allra första smakmötet
genomfördes den 20 oktober
2013. På sikt bör åtminstone två
smak- och bedömningsmöten
hållas varje år.

Bedömning

Provningen har tre kriterier:
– Utseende och egenskaper
i rå form
– Mörhet och saftighet
– Smak och doft

ut värdering Gris

– Uppfödning och test av tung gris
och konventionell treraskorsning.
– Sortering och test av kött från
sugga och so-gylta.
– Test av grisar som fått olika
fodertyper (rapsgris, solrosgris).
– Test av Linderödsgris olika kön
och ålder.
– Uppfödning och test av
Linderödsgris/Svensk Lantras.
– Uppfödning och test av
Hampshire/Duroc.
– Test av renrasig Hampshire.
– Test av Berkshire.
– Test av Ekologisk gris som fått
en stor andel vallensilage under
uppfödningstiden.
– Test av kött som fått långsam
nedkylning efter slakt i kombination av bäckenhängning.
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Huvudinriktningen i projektet under 2014 var att fortsätta utveckla grisoch kyckling tillsammans med kockar och producenter, liksom att utvidga
arbetet inom kategorierna nötkött och grönsaker. Ambitionen var också
att utveckla Exceptionell råvara till ett permanent koncept med provsmakning och klassificering.
Projektet har utarbetat en modell i syfte att testa, klassificera och utveckla exceptionella råvaror.
Introduktionsmötet omfattar information om projektets mål, syfte och
arbetssätt. Där redovisas också de egenskaper som kockarna frågar efter
och vad som krävs för att uppnå exceptionell råvara. Gästföreläsare bidrar
med faktakunskap inom ett visst produktområde.
Utvecklingsmöten har utvecklats under 2014 för att få mer tid för
dialog mellan kockar och producenter. Syftet är att grundligt testa
produkterna och ge en djupare analys av deras egenskaper. På mötet
deltar 3–5 kockar samt producenter och odlare. Mötet sker i öppet samtal
mellan kockar och producenter och omfattar test av såväl rå som tillagad
produkt.
Trettio producenter har medverkat under 2014. Vi har genomfört åtta
möten, varav ett större smak- och bedömningsmöte med föreläsningar.
Två nöttköttsuppfödare uppnådde kvalitetsnivån Exceptionell råvara,
två producenter uppnådde nivån Utmärkt råvara på sina respektive
produkter. En viktig framgångsfaktor är att få igång samarbete med
slakteri- och styckeriföretag för att kunna optimera kvalitetsutvecklingen
till exempel vid kylning eller mörning.
Inom grönsakskategorin har projektet genomfört två möten och initierat
provodling av elva sorter. Vi har hittills testat fem av dessa. Andra mötet
inleddes med att bland annat testa de kulturväxter som odlarna hade
odlat fram och undersöka på vilket sätt de kan användas av ambitiösa
kockar. Smakmässigt upplevdes flera sorter bland rovor och bönor som
intressanta, och det finns en potential till fortsatt utveckling. Ett bättre
odlingsutfall kommer att kunna uppnås när det finns färskt utsäde, och
större kunskap om hur man hanterar frön från genbanken.
Bland grisproducenterna har flertalet idag en gynnsam affärsutveckling
med försäljning till restaurangsektorn. Det är tydligt att projektet lett till
en betydande kvalitetsmedvetenhet, trots att det finns ganska betydande
kvalitetsvariationer som ibland förbryllar uppfödarna.
Inom kycklingkategorin har projektet fokuserat på lant- och kulturraser
som Hedemorahöna, Isbar, Fiftyfive flowery, Queen Silvia och Smålandshöna samt tester av äldre importraser som Leghorn, Rhode Island,
Ungersk Nakenhals och Wayendotte. Vi har också testat Pärlhöna från
två uppfödare.
Affärsutvecklingen inom kycklingkategorin går långsammare än för
grisproducenterna på grund av stora prisdifferenser, vilket skapar ett
tydligt köpmotstånd. En viss försäljning till restaurangsektorn har
etablerats men fortfarande är kunskapen hos kunderna bristfällig.

Fyra råvarugrupper under 2014
Ut vecklingsresultat
Projektet Exceptionell Råvara har
bidragit till gastronomisk utveckling och hållbar ekonomisk lönsamhet ända ner på gårdsnivå.
Här är några exempel:
• Ockelbo Kyckling har framgångs-

rikt satsat på uppfödning av
lantraser, som Hedemorahöna
och utvecklat hängmörning och
plockningsteknik.

• Hagby Gård har gjort tester av

Kyckling

Nötkött

Kockarnas målbild var att ta fram
en svensk kyckling som kan mäta
sig med de bästa franska. Kulturrasen Smålandshöna och lantrasen
Hedemorahöna fick tillsammans
med Pärlhöna gott betyg i smakprovningarna.

Nötkött är den råvara där man
snabbast kunnat se en utveckling
utifrån samarbetet mellan kock
och bonde. Uppfödarna har varit
engagerade och lyhörda vilket
ledde till exceptionell utveckling
för flera uppfödare.

olika fodertyper och uppfödning
av olika kycklingraser samt hängmörning och slaktteknik.

• Bjärefågel har utvecklat sitt

sortiment.

• Johan Widing på Bokelunds-

gården samarbetar med
Martin & Servera kring kommersiell uppfödning av kultur- och
lantraser.
Även utveckling av uppfödnings,
hängmörning och plockningsteknik,

• Böle Gård har provat att

föda upp sugga och kastrat
av Linderödsgris.

• Vreta gård har provat en
korsning av Linderödssvin
och Svensk lantras.

• Halla gård har provat olika kön
och ålder på Linderödsgris.
• KLS Ugglarp har sorterat ut
högkvalitativt kött av sugga.
• Scan har testat tung rapsgris.

Griskött

Grönsaker

På provningarna för griskött
förvånades uppfödarna ibland
över kockarnas preferenser: de vill
ha mer fett, mer smak och större
grisar än vad som förväntades.
Ofta betonade kockarna hur de
strävade efter en smakupplevelse
där kött, fett och köttsaft upplevs
i samma tugga.

I samarbete med odlare har ett
utvecklingsarbete kring gamla
kulturväxter inletts. Man har
provat sorter som Lokförare
Bergströms jätteärt och Gammal
Svensk rova, bondbönan Nylandnisse och gotländska linser. Målet
är att uppnå variation och mångfald under årets alla säsonger.

• I samarbete med POM har
11 äldre kulturväxter odlats.
.
• Flera producenter och uppfödare har blivit nya leverantörer
till restauranger.
• Företagarna inom de respektive

produktområdena vill fortsätta
träffas och nätverka för att bättre
kunna möta marknadens framtida behov.
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Råvaror som testats i projektet
GRISKÖTT
Tunggris, 180–200 kg
Svensk Lantras/Yorkshire,
ungsugga
Treraskorsning Lantras/
Yorkshire sugga/
Hampshire galt
Producent: Ingemar Olsson,
Alkvetterns Herrgård
Berkshire, gylta
Berkshire
Producent: Stefan Sellin,
Domta Grisen
Svensk Lantras/Hampshire
Hampshire/Duroc
Svensk Lantras
Hampshire
Producent: Jan Johansson,
Flistad Skattegård
Pigham på rapsgrisfoder
Linderödsgris
Linderödsgris, ung hangris
Producent: Anders Gunnarsson, Halla gård, Kvänum
Linderödsgris, unggris
Linderödsgris
Producent: Anette Darberg,
Kalvenäs
Vildsvin/Svensk Lantras/
Yorkshire/Hampshire
Vildsvinskorsning/Svensk
lantras
Producent: Sven Olsson,
Lillehems Utegrisar
Linderödsgris/Svensk Lantras
Linderödskorsning med
svensk lantras, sugga
Producent: Erika Olsson,
Onsberga gård
Solrosgrisen
Producent: Bo Arvidsson,
Varberg
Svensk Lantras/Yorkshire/Duroc
Producent: Rocklunda Gård,
Sköldinge
Eko gris, treraskorsning
Yorkshire/Lantras/Hampshire
Producent: Bengt Edsgård,
Edsbergs gård
Linderödsgris, sugga
Linderödsgris, kastrat
Producent: Emelies Utegrisar
Kotlettrad, Svensk Lantras/
Yorkshire/Hampshire
Producent: Gun Ragnarsson,
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Kärragärde
Tung rapsgris
Producent: Scan
Kotlettrad
Producent: KLS Ugglarps

NÖTKÖTT

Ross, hönskyckling/
majskyckling
Producent: P-O Ingemarsson,
Bjärefågel i Torekov
Cobb, majskyckling)
Producent: Tore Svensson,
Klasaröds gård, Blentarp

Fullblodswagyu, stut
Producent: Anders Larsson,
Värmvik säteri

Sussex, Bresse
Producent: Ulf Duell, Chicken
Delivery Sweden

Hereford, kviga
Producent: Inger Gauffin
Carlson, Upplandsbondens

Bresse, Maran
Producent: Lina Laurin,
Laurins Gård

Hereford, stut
Producent: Lennart Westerdahl, Gröna hagars kött

Ross, (fruktfoder, ungtupp)
Ross, (örtfoder, ungtupp)
Ross, ungtupp
Rhode Island
Ungerskt nakenhöns
Maran/Leghorn
Wyandotte höna
Producent: Jenny Lundgren,
Hagby Gårds Fågel

Highland Cattle/Angus ungko
Producent: Märta Jansdotter,
Gröna gårdar
Simgus, kviga
Producent: Odd Ejmunds,
Ejmunds gård
Angus, ko
Producent: Torbjörn Eriksson,
Naturbeteskött i Mellansverige
Angus, ko
Producent: Lars-Erik Larsson,
Åkerby Säteri/
Naturbeteskött i Närke
Wagyu/Angus
Producent: Hans Erik Holmqvist,
Reco meat/Böle Gård
Black Angus, ko
Producent: Åke Wikström,
Norrbete ek förening/
Rafna Slakt

Fifty Five Flowery Guld, tupp
Fifty Five Flowery, höna
Isbar, tupp
Isbar, höna
Blommetupp
Queen Silvia, tupp
Gammal Svensk Vit Leghorn,
tupp
Smålandshöns, tupp
Rhode Island Red, tupp
Dansk Pärlhöna
Gammal Svensk RIR
Producent: Johan Widing,
Bokeslundsgården
Orpington
Producent: Oskar Hasselmo,
Oskars Orpington

Mjölkrasstut
Producent: Bernt Andersson,
Ärnamåla

Åsbohöns, tupp
Producent: Jonas Ivarsson,
Ullmarka gård, Lönshult

KYCKLING

Pärlhöns
Producent: Maria Ekholm,
Blekslätten gård

Hedemora, höna
Hedemorahöna, skållad
Hedemora tupp skållad
Hedemoratupp, torrplockad
Hedemoratupp, hängmörad
tre dygn, torrplockad
Ross, ungtupp
Producent: Siw Persson,
Ockelbo Kyckling
Ross, ungtupp
Producent: Krister och
Karin Karlsson,
Fridhills/Raskarums kyckling

SMÖR OCH GRÄDDE
Smör original Emå
Smör Special Emå
Syrad grädde, Original
Syrad grädde, Special
Producent: Patrik Evertsson,
Emåmejeriet
Smör Oviken
Fårsmör
Syrad Grädde

Producent: Kristina Åkermo,
Oviken Ost
Smör Löfsta
Producent: Marie Backrud
Ivgren, Löfsta Säteri
Opastöriserat smör
Producent: Elisabeth
Andersson, Påverås Mejeri
Jungfrusmör
Ljummet smör
Kungssmör
Syrad grädde
Natursyrad grädde
Producent: Patrik Johansson,
Vallmobackens Mejeri
Buffelgrädde
Producent: Linda Elvingson,
Ängsholmens gårdsmejeri

GRÖNSAKER
Solberga bondböna
Lokförare Bergfälts jätteärt
Gotländsk lins
Lins av puytyp
Gurka Spångbergs vit
Gurka Arboga vit
Producent: Jan Andersson,
Malmköpings Gourmetgrönt
Arne Bondböna
Nylands Nisse bondböna
Korova
Gammal Svensk Rova
Gurka Spångbergs vit
Lång gulbeta
Producent: Ulrika Ivergård,
Forsbergs gris och grönt
Bondböna Arne
Purpurspetskål
Vit libanesisk squash
Armenisk vildgurka
Kabucha, japansk pumpa
Mangold Bright Light
Producent: Gunnar Backman
och Tomas Erlandsson,
Ulva Park
Gurka Miniature White
Gurka Geltroises
Gurka Vorge Birgerstaruber
Gurka Gergana
Producent: Mauritz Larsson,
Karshamra, Mat & trädgård

Deltagare i projektet
Kockar

Bönder

Anders Johnsson, Katrinelunds gästgiveri
Björn Frantzén, restaurant Frantzén
Claes Grännsjö, Nook
Daniel Berlin, Daniel Berlin krog
Fredrik Eriksson, Långbro Värdshus
Frida Ronge, restaurang vRå
Henrik Norström, Lux restauranger
Jacob Holmström, Gastrologik
Jonas Dahlbom, På Torget/Ölbaren i Åre
Magnus Ek, Oaxen krog
Magnus Nilsson, Fäviken Magasinet
Mathias Dahlgren, restaurang Mathias
Dahlgren Matbaren & Matsalen
Mikael Einarsson, Djuret
Mikael Jönsson, Hedone in London
Niklas Ekstedt, Ekstedt/Niklas
Sayan Isaksson, Esperanto
Sebastien Boudet, Brödpassion
Stefan Eriksson, Råvaran
Titti Qvarnström, Bloom in the Park
Tommy Myllymäki, restaurang Sjön
Viktor Westerlind, restaurant Frantzén

Anders Gunnarsson, Halla gård
Anders Larson, iWagyu, Värmvik säteri
Bengt Edsgård, Edsbergs gård
Bernt Andersson, Ärnamåla
Elisabeth Andersson, Påverås mejeri
Emelie Eriksson, Emelies Utegrisar
Erika Olsson, Onsberga gård
Gunnar Backman, Ulva Park
Gun Ragnarsson, Kärragärde
Hans de Waard, Skabrams gård
Hans-Erik Holmqvist, Reco Meat/Böle gård
Ingemar Olsson, Alkvetterns herrgård
Inger Gauffin Carlsson, Upplandsbondens
Jan Andersson, Malmköpings gourmetgrönt
Jan Johansson, Flistad gård
Jenny Lundgren, Hagby gårds fågel
Johan Widing, Bokeslundsgården
Jonas Ivarsson, Ullmarka gård
Katrina af Wetterstedt, Preben Andersson,
FoodArt, Goa gård
Krister och Karin Karlsson, Fridhills kyckling
Kristina Thorstensson, Stefan Jönsson,
Olinge utegrisar
Kristina Åkermo, Oviken ost
Lars Erik Andersson, Åkerby säteri
Lennart Westerdahl, Carina Wahlgren,
Gröna hagars kött
Lina Laurin, Laurins gård
Linda Elvingsson, Ängsholmens gårdsmejeri
Marcus Söderlind,
Söderlinds ekologiska grönsaker
Maria Ekholm, Blekslättens gård
Marie Backrud Ivgren, Löfsta gårdsmejeri
Mauritz Larsson, Karshamra mat och trädgård
Märta Jansdotter, Gröna gårdar
Niklas Markie, Nyttogården
Odd Normark, Ejmundsgård
Oskar Hasselmo, Oskars Orpington
Patrik Evertsson, Emå mejeri
Patrik Johansson, Vallmobackens mejeri
Per-Olof Ingmarsson, Bjärefågel
Rolf-Axel Nordström, Ängavallen
Siw Persson, Ockelbo kyckling
Sven-Erik Johansson, Nibble gårdsgris
Stefan Sellin, Domta-Grisen
Sven Olsson, Lillehems utegrisar
Torbjörn Eriksson, Martin Beme,
Naturbeteskött
Tore Svensson, Klasaröds gård
Thorsten Laxvik, Norrbete/Rafnaslakt
Ulf Duell, Chicken Delivery
Ulrika Ivergård, Forsberg gris & grönt
Åke Wikström, Norrbete

föreläsare
Lena Nygårds, Programmet för odlad mångfald, POM
Agneta Börjesson, POM/SLU
Pascal Barbot, köksmästare restaurant Astrance, Paris
Juliette Protino, Label Rouge
Yumiko Aihara, journalist
Cecilia Ekfeldt, tolk, Ambassade de France en Suède
Barbot team: Indra Carrillo, Justin Rethore, Manom Fleury

finansiärer och referensgrupp
Christina Gezelius, Martin & Servera
Lennart Nilsson, LRF
Linda Cederlund, Svenskt Sigill
Maria Forshufvud, Elisabeth Qvarford, Svenskt Kött

samarbetspartners
Alice Brax, Michael Ålbrant, LRF kommunikation
Bo Thorstorp jurist, LRF
Erik Olsson och Love Strandell, fotografer
Anna Lind Lewin, skribent
Lind Lewin kommunikation, hemsida och nyhetsbrev
Carl Berg, logistik, Fällmans kött
Margareta Åberg, grisexpert, LRF
Anneli Crichlow, VisitSweden
Stefan Eriksson och Viktor Westerlind, tillagning/handledning

projektgruppen
Sören Persson, livsmedelsstrateg LRF
Auni Hamberg, projektledare LRF
Mattias Kroon, omvärldspaning, internationella kontakter
Ami Hovstadius, kommunikationschef VisitSweden
Mattias Dernelid, logistik & samordning Martin & Servera
Björn Frantzén, köksmästare restaurant Frantzén
Parasto Atrchi, projektekonomi LRF

adress
LRF, www.lrf.se

Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm. Telefon 0771-573 573.
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exceptionellravara.se

text: anna lind lewin.

foto: erik olsson, på sidan 7 , 8, 12 även love strandell.

grafisk produktion: lind lewin kommunikation.

