Smakmöte 28 november 2016, Torsåker Slott
Den 28 november samlas några av Sveriges mest välkända kockar och bästa livsmedelsproducenter på
Torsåkers Slott, Upplands Väsby för att utse årets exceptionella råvara. Då ska den bästa svenska
råvaran av gris och nöt utses. I juryn ingår bland andra kocken Björn Frantzén. Under dagen testas ett
urval av produkter av varje råvaruslag utifrån olika egenskaper som t.ex. utseende, mörhet och smak.
De olika nivåerna är Bra råvara, Utmärkt råvara och Exceptionell råvara.
Smakmötets syfte är driva utveckling av högkvalitativa råvaror och ge återkoppling på produktens
egenskaper. I mötet deltar 10 – 15 kockar och uppfödare. Mötet sker i en öppen dialog mellan
kockarna och närvarande producenter och omfattar test av rå och tillagad produkt. Inbjudan riktas till
gris och nötköttsproducenter. Till de gris och nötköttsproducenter som vill medverka i provningen är
det viktigt att informera om detta nu för att de ska hinna slakta och stycka och hänga köttet
Program i korthet måndag 28 november.
09.00 - 10.30 Introduktion till provning Stefan Eriksson, Råvaran AB.
10.30
Provning av gris.
12.30
Provning av nöt.
I samband med utnämningen serveras en lunch med råvaror från Sveriges bönder.
Inlämning av produkter den 23 november.
Leverans av kotlettrad eller biffstock som går direkt till Smakmötet. Produkten skall vara noggrant
märkt. Märk försändelsen med: ”Exceptionell Råvara – Mattias Dernelid”
Postadress: Elektravägen 15, 126 30 Hägersten. Leveransadress: Drivhjulsvägen 15, 126 30 Hägersten
Förprovning den 25 november
Leverans av råvara (kotlettrad eller biffstock) till förprovning senast 23 november. Produkten skall
vara noggrant märkt. Märk försändelsen med: ”Exceptionell Råvara – Mattias Dernelid”.
Postadress: Elektravägen 15, 126 30 Hägersten. Leveransadress: Drivhjulsvägen 15, 126 30 Hägersten
Detaljinfo Gris:
Det är viktigt att få studera den råa biten och dofta på. Till detta önskas en sågad visningsbit av
kotlettrad ca 10 cm på ben med fett och svål som ska stå display. Från samma kotlettrad
resterande ca 35-40 cm på ben med fett o svål, den är till provsmakningen. Är det en mindre gris
behövs två kotlettrader.
Tips: Vi har tidigare fått bra resultat när kotletten varit marmorerad med intramuskulärt fett. Det är
också intressant med tyngre/äldre djur. Hängmörning har gett positivt resultat. Undvik
vacuummörning.
Detaljinfo Nötkött:
Det är viktigt att få studera den råa biten och dofta på. Till detta önskar vi en sågad visningsbit av
biffstock på ca 10 cm på ben med kappa som ska stå display. Från samma biffstock resterande del,
minst ca 35-40 cm på ben med fettkappa, den är till provsmakningen.
Tips: Vi har tidigare fått bra resultat när biffstocken varit välmarmorerad (klass 4-5 på den nya
marmoreringsskalan). Äldre djur, exempelvis äldre kor med bra formklass har tidigare också gett bra
resultat. Undvik vacuum mörning.

Så här går det till att anmäla råvaror:
1.

Läs och fyll i dokumentet ”Råvarufakta” som innefattar viktiga parametrar som kan påverka
råvarans kvalitet.
2. Fyll i ”Företagspresentation” om du är ny uppfödare eller om dina företagsuppgifter är
ändrade. Dokumenten finns att ladda ner på exceptionellravara.se.
3. Maila din ”Råvarufakta” och ”Företagspresentation” till auni.hamberg@lrf.se, ange ”Anmälan
till Smakmöte 28 november”.
Råvarufakta är ett bra stöd under presentation av produkten och är en viktig del av
bedömningen. Under provningen görs en bedömning av utseendet på de råa köttdetaljerna, därefter
smaktest av tillagade produkter. Producenten presenterar de parametrar som har betydelse för
råvarans kvalitet som ras, kön, ålder, uppfödningsvillkor, foder, slakt och transportuppgifter.
Om du inte kan närvara personligen men vill att din produkt skall vara med i provningen, kontakta
auni.hamberg@lrf.se
Hitta till Torsåker Slott
Koordinater: 59°33.16′N 17°55.76′Ö
Klicka på länk för vägbeskrivning
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=sv&pagename=Tors%C3%A5ker_slott&pa
rams=59_33.16_N_17_55.76_E_type:landmark
Frågor om
Logistik – leveranser – råvaror kontakta mattias.dernelid@gronsakshallen.se
Tillagning – provning och anmälan kockar kontakta stefan@ravaran.se
Anmälan till möten kontakta auni.hamberg@lrf.se
Ideella föreningen Exceptionell råvara kontakta ordförande Soren.persson@lrf.se

