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Sveriges första Exceptionella råvaror utsedda
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21 september korades nötkött från Fullblodswagyu från uppfödaren Anders Larson, iWagyu/
Värmvik säteri tillsammans med nötkött av rasen Angus från uppfödaren Lars-Erik
Andersson på Naturbeteskött som de första råvarorna någonsin till Exceptionell Råvara.
På Högberga gård på Lidingö samlades några av Sveriges mest välkända kockar och
producenter för tre smakmöten för nöt, gris och kyckling. Fem produkter av varje råvaruslag
provades utifrån utseende, mörhet, saftighet, smak och doft.
På nivån Utmärkt Råvara placerade sig i nötköttsklassen Simgus från Ejmunds gård och en
Anguskorsning från Gröna Gårdar. Bland fågeln valdes Smålandshöna från Bokeslundsgården,
Pärlhöna från Blekslättens gård samt Hedemorahöna från Ockelbo kyckling som Utmärkt
Råvara.
Exceptionell middag med råvaror från bönder i projektet lagades av gästspelande Pascal
Barbot från Astrance och Björn Frantzén.

Mattias Kroon och Björn Frantzén.

Exceptionell Råvara startades 2011 av kocken Björn Frantzén och
matjournalisten Mattias Kroon. Genom att samla några av Sveriges
bästa kockar lade man grunden för utvecklingsarbetet. Idag är runt
tjugo kockar och fyrtiotalet producenter anslutna till projektet och nya
ansluts löpande. Under regelbundna Smakmöten har man diskuterat
smak, konsistens, doft och utseende. Både griskött, kyckling, nöt, smör
och grädde, och det senaste året även grönsaker, har provats.
Lista på kockar						
Lista på producenter
Läs mer om initiativtagarna
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På Smakmöten har de utvalda producenterna fått noggranna omdömen om sina råvaror och de har själva beskrivit de utmaningar som
finns i produktionen. Samtalen har handlat om vilka råvaror kockarna
på Sveriges topprestauranger vill ha i förhållande till den utveckling
och kvalitetshöjning bönder och odlare kan åstadkomma.
Läs mer om Smakmöten
Läs mer om iWagyu
Läs mer om Naturbeteskött

Lars-Erik Andersson på Naturbeteskött och Anders Larson på iWagyu.

Läs mer: exceptionellravara.se
Hämta högupplöst bild: exceptionellravara.se/press
Kontakt: Auni Hamberg, LRF, auni.hamberg@lrf.se, 070-277 00 85.
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