
INSPIRATION & RECEPT:
Från Sverige-drinken 

Rödbetshummus  
Äppelpaj  

Japansk råbiff  
Kantarellmacka  

Granola  
Ugnsbakade tomater  

Äppelpizza  
Tortillabröd  
Kale & egg  
Kåltacos  

Lammkorv
Galette

Handla svenskt  
- du får mycket 
gott på köpet!
Läs mer om alla 
mervärden.

utmÄrkt gott 



Med rekordhögt förtroende från 
svenska konsumenter och med mer än 
9 500 märkta produkter underlättar 
ursprungsmärkningen Från Sverige 
valet för alla som letar efter livs medel 
och växter med svenskt ursprung i 
 butiken.

Vi firar med att  bjuda på recept  
på god mat och dryck skapade av 
svenska råvaror.  
   Följ oss och tipsa oss gärna om dina 
bästa recept med svenska råvaror  
på Facebook och Instagram  
@frånsverige.

Välj svenskt – du får viktiga 
mervärden på köpet!

TACK
FÖR ATT DU GÖR ETT  

MEDVETET VAL I BUTIKEN!
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April 2017: Premiär för  
ursprungsmärkningen  

Mjölk från Sverige.

Mars 2018:  
Så klart ska även våra säll-
skapsdjur kunna serveras 
svensk mat. Premiär för 
ursprungsmärkt   
katt- och hundmat! 

Att inspirera kockar 
och matlagare över hela 
Sverige till att använda 
svenska livsmedel är både 
viktigt och roligt!  
Från Sverige-märket stöttar 
Årets Kock, Dagligvaru-
galan, Korvfestivalen och 
Chark-SM. 

Nu kan även 
 restauranger visa sina 

gäster matens ursprung 
genom att använda 
Från  Sverige-märket 

på menyns råvaror och 
maträtter.

Nu kör vi igång!
April 2016: Initiativet till ursprungsmärk-
ningen kommer från Livsmedelsföretagen, 
Svensk Dagligvaruhandel och LRF.  
 I Finland och Norge har ursprungsmärk-
ning av ländernas produkter redan funnits 
i många år. 

Bröd och bullar – bakade på mjöl, som odlats, skördats, malts och 
sedan förpackats i Sverige. Från Sverige-märket gör det enkelt att 
hitta goda grejor till både frukostmackan och fikastunden.

Januari 2017: Flera företag ersätter importerade 
ingredienser med svenska råvaror för att kunna 
ursprungsmärka produkten, till exempel glass.

Raketfart redan från start!
Idag hittar du ursprungsmärkta varor i nästan alla hyllor och avdelningar i din butik: Grönsaker, frukt, 
mjölk – ja, allt från kanelbullar, ekologiska örter och äppelmust till svenskt nöt-, lamm- och griskött, 
svenska charkuterier och glass. Här har vi gjort några nedslag för att visa att det har hänt mycket sedan 
 ursprungsmärkningen Från Sverige lanserades 2016.

2016 2017 2018 2019

Alla företag som har produkter godkända att 
märkas med Från Sverige, Kött från Sverige och 
Mjölk från Sverige hittar du på frånsverige.se.

Dagligvarugalans middagstallrik, komponerad av kocken  
Fredrik Eriksson, Långbro värdshus och Nationalmuseum.  

Mars 2017: Kockar och äppelodlare samlas 
för att sprida kunskap om svenska äpplen och 
de smarta lagringsmetoder som gör att vi nu 
kan äta svenska äpplen en större del av året.

Början av 2018:  
Nu hittar du Från Sverige- 
märket även på fisk och 
skaldjur.

September 2017: Tydliga märken på 
butikshyllorna, under kampanjen ”Titta 
efter märket”, hjälper dig att göra 
medvetna val.

Slutet av 2017:  
From Sweden-märket, för  

svenska livsmedel på export.

Maj 2018: Under parollen 
”Med kärlek för svenska 
tomater” samlas tomat-
odlare och kockar för att 
bjuda på kunskap om 
svenska tomaters smaker 
och egenskaper.

Mars 2018:  
Närodlade blommor håller 
länge och har kortare 
transporter till butik.    
Nu börjar odlare av blommor 
och växter att ursprungs-
märka sina produkter.

Mars 2018: Från Sverige-märkta 
ägg är säkra ägg. Den rosa checken 
på ägget, står för certifierad svensk 
äggkvalitet. Den garanterar att hante-
ringen uppfyller världens hårdaste krav 
inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, 
smittskydd och produktkvalitet. 

Klimatet: Svår torka i Sverige
Många visar sin kärlek till de svenska odlarna 

och bönderna genom att öka sina inköp av 
svenska produkter, som till exempel svenskt 
nötkött. Från Sverige-märket bidrar med ett 

upprop till svenska restauranger för att de ska 
handla och servera mer svenskt kött.

Oktober 2016: Säsong för 
viltkött och från och med nu Från 
 Sverige-märks även vilt- och renkött.
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2019: Med kampanjen Utmärkt vill vi visa att 
vi får så mycket gott på köpet när vi väljer 

svenska råvaror, livsmedel och växter.

på köpet får du...
#öppnalandskap

#biologiskmångfald 
#resursklokhet

#arbetstillfÄllen 
#friskadjur 
#hållbarhet  

Svenska àpplen  
året runt

SERVERA  
SVENSKT KÖTT PÅ 
DIN RESTAURANG!

Stötta en långsiktig svensk djuruppfödning



FRÅN SVERIGE: MATEN SVENSKA RÅVAROR – ALL VÄRLDENS SMAKER

”Svenskt kött med  
asiatiska smaker:  
trenderna kommer 
från Korea och Japan.”

frånsverige.se

frånsverige.se frånsverige.se frånsverige.se

Sverige har friska djur och friska djur 
behöver inte antibiotika – Sverige har 
EU:s lägsta användning av antibiotika. 
Antibiotika får inte användas i förebyg-
gande syfte, endast individuell behand-
ling av sjuka djur efter ordination av vete-
rinär är tillåten. Svenska bönder jobbar 
förebyggande för djurskydd, smittskydd 
och god djurhälsa och vi har världens 
mest omfattande djurskyddslagstiftning. 

Djuren får behålla sitt naturliga beteende. 
Grisarna får sysselsätta sig med halm eller 
torv, de har knorren kvar eftersom svans-
kupering inte förekommer och större 
utrymmen bidrar till friska djur. Får är 
flockdjur som hålls i par eller i grupp i 
lösdrift och precis som mjölkkorna betar 
de ute under sommaren. Djur får inte 
transporteras längre än 8 timmar enligt 
lag och de bedövas alltid innan slakt.

Petter Danielsson, kock, 
restaurang Asplund i Solna

GÖR SÅ HÄR: 

Blanda soja, senap, citronsaft, sesamfrön, wasabi och ingefära till en 
marinad. Platta ut det finmalda köttet och droppa över hälften av 
marinaden ca 10 min före serveringen.  

Skala och hyvla morötterna och strimla övriga grönsaker till 
salladen, lägg dem i en skål och blanda med resten av marinaden.

Gör majonnäsen: Blanda äggulor, senap, salt och limesaft i en 
skål. Tillsätt oljan, först droppvis och sedan, när majonnäsen börjar 
tjockna, i en tunn stråle under ständig vispning. Smaksätt med 
ingefära och ev mer limesaft och salt. 

Lägg kött och grönsaker på ett fat, spritsa eller klicka på majonnäs 
och strö över svarta sesamfrön.

300 g platt fransyska, finmalen
½ dl japansk soja
1 msk dijonsenap
pressad saft av 1 citron
1 tsk svarta sesamfrön
1 tsk wasabi
1 bit färsk, skalad ingefära,  
fint riven
1 vitlöksklyfta, finhackad

Sallad
1–2 morötter
100 g färska sockerärtor
½ purjolök
2–3 pak choi

4 port

Majonnäs
2 äggulor
1 tsk dijonsenap
2 krm salt
1/2 msk pressad lime
1 dl sesamolja
2 dl neutral rapsolja
färsk, riven ingefära
saft av pressad lime

2 tsk svarta sesamfrön

Japansk råbiff med säsongens sallad
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GÖR SÅ HÄR: 

Häll rabarberjuice och rödbetssockerlag i ett stort vinglas, 
fyll upp med is och tonic och rör om. Garneras med 
rabarber och polkabeta.

Recept ”nästan” osötad rabarberjuice:

Skär 300 g rabarber* i bitar och lägg i en kastrull. Häll 
över 0,75 liter vatten, låt koka under lock 15–20 minuter. 
Sila rabarberjuicen och koka upp den. Tillsätt 1 dl svenskt 
socker och låt koka tills det löst sig. Rör om då och då. 
Häll rabarberjuicen i väl rengjorda, varma flaskor. Låt 
dem svalna och förvara i kyl.
*Fryst rabarber går också bra.

Recept rödbetssockerlag på färska svenska rödbetor:

Skala 8 rödbetor och behåll skalen. Ställ undan de skalade 
röd  betorna och använd vid annat tillfälle (ska ej användas 
till drinken). Lägg rödbetsskalen med ca 300 gram svenskt 
socker i en skål. Låt stå och dra i ca 24 timmar i kyl. Rör 
om då och då. Sila av, häll upp på flaska och förvara kylt.

Recept rödbetssockerlag på förkokta svenska rödbetor:

Dela 6–8 förkokta rödbetor. Lägg de delade rödbetorna 
med ca 250 g svenskt socker i en skål. Låt stå och dra i 
ca 24 timmar i kyl. Rör om då och då. Sila av och häll 
upp den nu sockrade rödbetssaften i en kastrull koka 
upp tillsammans med ytterligare 100 g socker. Låt svalna, 
häll sedan upp på flaska och förvara kallt. Använder du 
rödbetssockerlag av förkokta rödbetor kan färgen bli 
något ljusare på drinken. 

Rabarber & rödbetsdrink – en blandning av sött och surt  
(alkoholfri)
30 ml "nästan" osötad rabarberjuice
20 ml rödbetssockerlag
80 ml tonic (t ex Nordic Tonic från Ekobryggeriet)
is

Från Sverige-drinken

FRÅN SVERIGE: DRINKEN

Erik Olsson, barmästare

”Från Sverige-drinken har både 
 riklig syra och sötma – vilket ger en 
frisk och fräsch smak upplevelse som 
känns ny och spännande.”

frånsverige.se

frånsverige.se frånsverige.se frånsverige.se

I Sverige har vi gott om rent vatten och 
är ett av länderna inom EU med lägst 
belastning på grundvattnet; vi använder 
5% varav jordbruket står för 3%. 

Svenskodlade frukter och grönt bidrar 
till minskat svinn i livsmedelskedjan 
tack vare vårt kalla klimat. Korta avstånd 
mellan odling och konsumtion minskar 
belastningen på klimatet och förnybar 

energi sänker klimatpåverkan från den 
svenska växthusodlingen.

Kött från djur som också har producerat 
mjölk ger lägre klimatavtryck. I Sverige 
kommer mer än hälften av nötköttet från 
mjölkkor. Regnvatten står för 94% av det 
vatten som behövs för att producera kött 
och betesdjuren utnyttjar marker som inte 
kan användas för annan matproduktion.

1 skiva surdegsbröd
2 skivor hårdost, exempelvis 
 Svedjan Gårdsost
1 dl smörstekta kantareller
färsk persilja
strimlade sockerärter
flingsalt
grovmalen svartpeppar

Karamellig  
kantarellmacka  
med ost

FRÅN SVERIGE: MATEN

Tipsa oss gärna om din bästa  
#Från Sverige-macka på Facebook  

och Instagram! @frånsverige.  
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Om alla svenskar bara skulle äta 
svenskproducerad ost, i stället för 
importerad, så skulle utsläppen 

av växthusgaser från ostkonsum-
tionen minska med 16 procent. 
Det visar beräkningar från LRF, 

baserade på siffror från SCB och 
Jordbruksverket.

Källa: Falbygdens Ost

1 drink

GÖR SÅ HÄR: 

De blommiga kolatonerna i Svedjan 
Gårdsost lyfter en kantarellmacka till nya 
höjder. Bred en skiva surdegsbröd och lägg 
på några skivor ost. Fortsätt med smör-
stekta kantareller, färsk persilja och strim-
lade sockerärtor. Fullborda smakbomben 
med flingsalt och nymalen svartpeppar.
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#svenskagrönsaker  
#svenskaväxter #svenskmat

Titta efter ursprungsmärket i butiken!

FRÅN SVERIGE: MATEN FRÅN SVERIGE: MATEN

frånsverige.se

frånsverige.se frånsverige.se frånsverige.se

Drygt 60% av den svenska matkon-
sumtionens klimatpåverkan sker genom 
livsmedel som produceras utomlands 
– att välja svenska livsmedel ger lägre 
klimatpåverkan. Utsläppen från svenskt 
nötkött är 25% lägre än medelproduk-
tionen i EU och utsläppen i EU är cirka 
60% lägre än den globala medelproduk-
tionen. Svensk mjölkproduktion ger 44% 
lägre utsläpp av växthusgaser jämfört 

med världssnittet. För svenskt griskött 
är utsläpp av växthusgaser lägre jämfört 
med genomsnittet i EU, läckage av kväve, 
fosfor och ammoniak är 38% lägre än 
genomsnittet i EU. Läckage av kväve 
och fosfor per hektar svensk åkermark är 
cirka hälften av medeltalet i övriga länder. 
Genom omfattande regler och frivilliga 
initiativ arbetar de svenska bönderna för 
att minska övergödningen.

kontrollerat ursprung

GÖR SÅ HÄR: 

Mixa kikärtor, vitlöksklyftorna, de 
kokta rödbetorna och tahini. Tillsätt 
sedan citronsaft och salt och peppar.

Ett paket kokta kikärtor
Ett paket kokta rödbetor 500 g
3 vitlöksklyftor
2 msk olja 
1,5 msk tahini 
2 citroner
salt och peppar

Du kan självklart även använda 
färska, kokta rödbetor.

Smakrik  rödbetshummus på 
svenska förkokta  rödbetor
Med förkokta rödbetor är det enkelt och 
går snabbt att slänga ihop en riktigt god 
och färgglad hummus – ett perfekt till-
behör till det mesta. Den tillför en god 
mild hummussmak och är en ren fröjd.

4 port
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Källa: SydGrönt
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FRÅN SVERIGE: MATEN FRÅN SVERIGE: MATEN

GÖR SÅ HÄR: 

Sätt ugnen på 165 grader.
Hacka nötterna grovt.
Blanda nötter, havregryn, solrosfrön och 
kanel i en bunke.
Rör ihop honung, äppeljuice och rapsolja i 
en separat bunke.
Blanda ihop allt och strö ut blandningen på 
en plåt med bakplåtspapper.
Sätt in plåten mitt i ugnen i 15–20 minuter.
Rör om efter halva tiden så att granolan blir 
jämnt gräddad.
Ta ut plåten och låt svalna, förvara i en 
lufttät burk.

Ca 8 dl färdig granola
1 ½ dl hasselnötter
4 1/2 dl havregryn
1 1/2 dl solrosfrön
2 tsk malen kanel
½ dl flytande honung
1/2 dl koncentrerad äppeljuice
2 msk rapsolja

Granola
Att börja dagen med en egenblandad granola ger en god start på 
dagen. Som den här, med havre, nötter, honung och annat gott. 
Det härliga är att du kan variera den efter tycke och smak och 
testa dig fram med det du har hemma i skafferiet. Gott att äta 
tillsammans med fil eller yoghurt.

Frukost
Bjud på frukost med ett plock av säsongens 
svenska godsaker: Hallonsmoothie, slungad 
honung, äppelmust, rågbröd och knäcke-
bröd, ost och smör och stekta ägg med tomat 
och färska örter, till exempel...

Biologisk mångfald innebär stor artrike-
 dom med olika organismer, växter, 
insekter och djur och är en förutsättning 
för ett fungerande ekosystem. Betande 
djur och ett levande lantbruk bidrar till 
att skapa förutsättningar för att bevara 
artrikedomen. Man brukar säga att det 
behövs ungefär en ko per hektar för att 

bevara biologisk mångfald. Sverige har 
cirka 450 000 hektar mark som kan 
utnyttjas för betande djur. Vi har goda 
förutsättningarna för att odla vallväxter 
som grovfoder till djuren, och vall-
odlingen hjälper till att binda luftens 
koldioxid och ökar markens mullhalt.

#Biologiskmångfald

frånsverige.se

GÖR SÅ HÄR: 

Sätt ugnen på 175 grader.
Lägg tomaterna på en plåt med bakplåts-
papper, dela några av tomaterna på mitten.
Skiva vitlöken och fördela skivorna över 
tomaterna.
Lägg på timjan och ringla på olivoljan.
Sätt in plåten på falsen näst längst ner i 
ugnen i ca 20 minuter.
Ta ut plåten och strö över flingsalt och 
malen svartpeppar.
Servera direkt från plåten eller lägg upp dem 
på ett serveringsfat.

500 g cocktailtomater
3 vitlöksklyftor
1 kruka timjan
3 msk olivolja
flingsalt
malen svartpeppar

Ugnsbakade tomater 
med färska örter
Trolla fram tomaternas härliga smaker tillsammans med färska 
örter i ugnen och ät dem rakt upp och ned, ha dem som tillbehör 
eller som bufférätt när du bjuder många. Du kan prova dig fram 
med andra svenska örter och hela bredden av svenska tomatsorter 
för att få fram olika smaker, färger och former.

4 port

grön buffé
Bjud på grönt med ett plock av säsongens svenska godsaker: 
Zucchinipasta, marinerade morötter, ugnsrostade tomater, 
polkabetor, rödbetshummus och kronärtskocka, till exempel...
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Tips! Testa även att ugnsbaka tomaterna på låg temperatur,  
ca 100 grader i två timmar. Det ger en koncentrerad och söt smak.  



GÖR SÅ HÄR: 

Pajdegen
Skär smöret i bitar och blanda med vetemjöl och 
socker till en smulig deg.
Blanda i mjölken och salt, arbeta ihop till en pajdeg.
Låt pajdegen vila i en plastpåse i kylen 1 timme.
Baka sedan ut pajdegen i en stor pajform, 26 cm i 
diameter.
Nagga botten med en gaffel.

Fyllning
Riv mandelmassan fint och strö över pajbotten.
Kärna ur och skär äpplena i klyftor.
Blanda ihop socker och kanel.
Vänd äppelklyftorna i kanelsockret.
Lägg klyftorna i ett cirkelformat mönster på 
pajdegen.
Klicka på smöret.

Pajdeg
200 g smör
4 1/5 dl vetemjöl
1 1/2 msk strösocker
1 1/2 msk mjölk
2 kryddmått salt

Fyllning
250 g mandelmassa
6 äpplen
4 msk strösocker
1 msk malen kanel
50 g smör

Äppelpaj på grillen med svenska äpplen

Hembakade tortillabröd

Äppelpaj med svenska äpplen på grillen är en toppenavslutning på en skön sommarkväll, och visst är 
det perfekt att utnyttja grillvärmen när maten är tillagad och glöden är som bäst. Servera med glass, 
grädde eller annat gott – eller precis som den är. 

Varför inte imponera med egna tortillas till fredagsmyset? Lätt som 
en plätt att baka och jättegoda. Sedan kan du fylla dem med det du 
gillar bäst och variera fyllningarna så att alla kan äta det som passar 
dem – grönsaker, röror, strimlat kött eller köttfärs, kyckling, fisk och 
skaldjur, ja allt som bidrar till en skön kväll.

Gör ett paket av folie runt pajformen. 
Lägg ett stort ark aluminiumfolie under pajformen 
och vik ihop ändarna som en topp.
Lägg ytterligare ett stort ark aluminiumfolie omlott 
under pajformen och vik ihop på samma sätt och 
forma till en topp och vik ner den. Se till att det är 
dubbelt med aluminiumfolie så att inte vätska läcker 
ut. Picka några hål i folien så att ångan från pajen 
kommer ut.

Grilla!
Sätt pajformen på grillen och sätt på locket, grädda i 
ca 20 minuter. Man får passa under tiden så att inte 
undervärmen är för hög.
Ta ut pajen och lossa på folien och titta om den är 
färdig, fortsätt annars och grädda några minuter 
extra, äppelklyftorna ska vara mjuka.
Låt den svalna något.
Servera med vaniljsås, vispad grädde eller vaniljglass.

FRÅN SVERIGE: MATEN FRÅN SVERIGE: MATEN

Grilla! Bjud på bbq med ett plock av säsongens svenska godsaker: 
 Revbenspjäll, bbq-sås, grillad kyckling, rostade rotfrukter, grillad 
majs, grillad lök och en sallad med groddar, till exempel...

Ca 12 bitar

Odling och djuruppfödning skapar 
arbeten på landsbygden och i senare led 
av värdekedjan. Ungefär 70 procent av 
det jordbruket producerar vidareförädlas 
av de svenska livsmedelsföretagen.
Livsmedelsföretagen är Sveriges tredje 
största industrigren och de är en av 
Sveriges geografiskt mest spridda 

industrier. Jordbruket sysselsätter idag 
cirka 177 000 personer och runt 50 000 
personer arbetar i livsmedelsindustrin.
Genom att välja svenskproducerade varor 
vet du att produktionen har skett under 
goda arbetsförhållanden som lever upp 
till svensk lagstiftning.

#arbetstillfÄllen

frånsverige.se

Fredagsmys!
Bjud på grönt med ett plock av säsongens svenska godsaker: 
Tortillabröd, ärtpesto och nachochips, strimlat nötkött, jala-

penos, tomatsalsa med äpple och rödlök, till exempel.....

GÖR SÅ HÄR: 

Blanda de torra ingredienserna i en 
 degblandare.
Skär smöret i tärningar och blanda ner det.
Häll i det varma vattnet under tiden maskinen 
är i gång.
Arbeta sedan degen smidig med händerna.
Låt degen vila under en bakduk i 20 minuter.

Vänd upp degen på ett lätt mjölat bakbord och 
dela upp degen i 20 bitar.
Forma varje bit till en rund bulle och kavla ut 
dem ca 3 mm tjocka.
Låt dem vila i 5–10 minuter.

Grädda bröden i en het, torr stekpanna på 
båda sidor tills de fått fin färg.
Låt de svalna under en bakduk.

Tortillas
1,4 l vetemjöl
1 tsk salt
1 tsk bakpulver
60 g smör
6 dl hett vatten

Ca 20 stycken

M
ER

VÄ
R

D
E 

SO
M

 G
Ö

R
 G

O
TT

1514



En kryddig äppelpizza med lite potatis, blåmögelost 
och chili paste! Hur gott som helst till middag eller 
varför inte som drinktilltugg? 

GÖR SÅ HÄR: 

Rör ut jästen i ljummet vatten i en bunke, 
tillsätt övriga ingredienser. Knåda till en 
smidig deg. Täck bunken med en handduk 
och låt jäsa ca 40 minuter.
Sätt ugnen på 250 grader.
Kavla eller tryck ut 2 pizzabottnar och lägg 
på plåtar med bakplåtspapper. Bred på 
crème fraiche och ett tunt lager chili paste. 
Lägg på äppel- och potatisskivor, smula 
över osten. Baka pizzorna mitt i ugnen ca 10 
minuter.
 
Chili paste
Dela, kärna ur och skär chilifrukterna i små 
bitar. Fräs bitarna tillsammans med vitlök 
och hälften av oljan i en stekpanna i några 
minuter. Lägg över blandningen i en mixer-
skål, tillsätt resten av oljan och mixa med 
stavmixer. Häll upp i en burk med lock, 
förvara i kylskåp.

20 g jäst
2 dl vatten
½ dl rapsolja, kallpressad, 
närproducerad
½ tsk salt
5–6 dl vetemjöl, närodlat
 
1–1 ½ dl crème fraiche (av 
svensk mjölk)
2 msk chili paste*
3 äpplen, Frida, tunt 
skivade
75 g blåmögelost som är 
gjord av svensk mjölk
3 potatisar, kokta, skivade

*Chili paste
8 röda chilifrukter
1 vitlöksklyfta, finhackad
3–4 msk rapsolja

2 pizzor

Äppelpizza med  
svenska Frida-äpplen

Konsumenterna  
vill ha svenskt kött
Svenska konsumenter är noggranna 
när de ska köpa kött och de är villiga 
att stödja den svenska produktionen 
som de anser är bättre. Det finns en 
förståelse för varför svenskt kött
ska kosta mer än utländskt och en 
majoritet är beredd att betala mer för 
kött från Sverige. Det visar en under-
sökning som Svenskt Kött och YouGov 
gjort. De som endast köper svenskt 
kött har gått från 40% till 55%.

FRÅN SVERIGE: MATEN

SVENSKA ÄPPLEN 
ÅRET RUNT

Nu finns det svenska äpplen att köpa under 
hela året. Det är tack vare utvecklade metoder 
för odling och skörd, att tillgången ökar samt 
nya lagringsmetoder. I långtidslagren bevaras 
äpplenas smak och konsi stens i flera månader.  

SVENSKA TULPANER
Rekord för svensk tulpanodling

De senaste tio åren har den svenska tulpan-
odlingen ökat från cirka 120 miljoner till strax 
över 160 miljoner tulpaner. 80 procent av de 
tulpaner som säljs i Sverige är svenskodlade.

Det framgår av senaste attitydundersökningen som visar en kännedom på 84 
procent för märkningen Från Sverige och på mycket högt förtroende (78 procent) 
bland konsumenterna. Hela 90 procent anser att en svensk livsmedelsindustri är 
viktig, mer än 70 procent menar att köttet ska vara svenskt, det syns även en tydligt 
växande positiv attityd till ägg, mejeriprodukter, grönsaker och spannmålspro-
dukter med svenskt ursprung. (Källa: Demoskop 2019)

VÄXANDE SVENSK  
ÄPPELODLING

Den svenska odlingen av äpplen 
har vuxit med en fjärdedel 
de senaste tio åren och den 

fortsätter att växa. Idag är vart 
fjärde äpple odlat i Sverige och 

andelen ökar.

FRÅN SVERIGE: SIFFROR

KONSUMENTER TYCKER 
ATT URSPRUNGSMÄRK-

NINGEN ÄR VIKTIG OCH ATT 
DEN UNDERLÄTTAR NÄR DE 

HANDLAR MAT.

8 av 10

glÄdjande SIFFERPLOCK

MÄrkningens 5 kriterier
h Alla djur är födda och uppfödda i Sverige

h Odling har skett i Sverige

h All förädling och förpackning har gjorts i Sverige

h Kött, mjölk, ägg, fågel, fisk och skaldjur är alltid utan 
undantag 100% svenskt, även i en produkt med flera ingre-
dienser, som en korv eller fruktyoghurt

h För produkter som består av fler än en ingrediens gäller 
speciella regler, minst 75% är svenskt. Müsli, leverpastej, korv, 
fruktyoghurt eller en bulle med kanel är några exempel

+25 %
70%

160 000 000

av de svenska konsumenterna tycker att det 
är viktigt att det kött de köper är svenskt.

Från 0-84% på tre år: Hög kännedom för  
ursprungsmärkningen Från Sverige

Källor för fakta i broschyren: Arbetsmiljö-
verket, Blomsterfrämjandet, Demoskop 2019, 
Jordbruksverket, Livsmedelsföretagen, LRF, 

 Naturvårdsverket, Svenska ägg, Svenskt Kött.
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”Galetten är en av våra  favoriter. 
Det är också ett bra sätt att 

 servera det godaste i säsong, den 
frasiga smördegen möter rostade 
tomater som är lite lätt penslade 

med vitlöksolja.”
Marion Ringborg och Linn Söderström

FRÅN SVERIGE: MATEN

Sverige har gynnsamma odlingsförhål-
landen. Tack vare kalla vintrar har vi 
ett lågt tryck från skadegörare. Vi har 
strikta regler för växtskyddsmedel och det 
är förbjudet med efterbehandling efter 
skörd. Istället arbetar man förebyggande, 
bland annat med nya bättre lagrings-
metoder. Det gör att svenskodlad frukt, 
grönsaker och spannmål har låga halter 
av restsubstanser. För djur har Sverige 

ett lågt sjukdomstryck, exempelvis har vi 
nolltolerans mot salmonella. Du kan utan 
oro äta en råa äggula på pyttipannan eller 
låta barnen smaka på sockerkaks smeten 
utan risk att smittas av salmonella. 
Företag som producerar Från Sverige-
märkta produkter är certifierade och 
kontroller görs av fristående certifierings-
bolag för att säkra att kriterierna följs.

#tryggsÄkermat

frånsverige.se

FRÅN SVERIGE: MATEN

GÖR SÅ HÄR: 

Skölj grönkålen, torka den snabbt i en 
handduk och riv den i lagom stora bitar. 
Lägg den i en skål och ringla över olja 
och salt. Massera i cirka två minuter så 
att kålen mjuknar något. Skiva rödlöken 
tunt, gärna med mandolin och blanda 
i salladen tillsammans med ägg. Toppa 
med riven hårdost och några drag med 
pepparkvarnen. Färdigt!

350 g grönkål
0,5 dl rapsolja
1 tsk flingsalt
4 ägg
250 g cocktailtomater (en ask)
1 rödlök, tunt skivad
 
Topping
riven hårdost, t ex riven  
lagrad Prästost
nymalen svartpeppar

4 port

Kale & egg:  
Grönkålssallad med ägg

Svenska ägg i  
sammansatta produkter
Efterfrågan på svenska produkter ökar hela tiden. 

Fler och fler livsmedelsföretag väljer därför att 
använda svenska ägg även till sammansatta 

produkter, som till exempel i majonnäs, och färdiga 
rätter, som till exempel pannkakor.

 Titta efter Från Sverige-märket, då vet du att 
produkten utan undantag innehåller svenska ägg. 
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VITAMINRIKT
Ett enda normalstort ägg ger mer än en tredjedel 
av vårt dagsbehov av selen, vitamin E och B12. 
Merparten av alla vitaminer och antioxidanter 

finns i äggulan.

1918

GÖR SÅ HÄR: 

Sätt ugnen på 215 grader. Rulla ut den färdiga smör-
degsrullen och lägg den på en plåt med bakplåts-
papper. Gör en tunn linje i degen runt om, ca 3 cm 
innanför kanten.
Skiva tomaterna tunt och lägg skivorna omlott på 
smördegen, innanför linjen.
Strö över lite salt, vik in kanten på smördegen och 
pensla degkanten med ägg.
Sätt in galetten mitt i ugnen och grädda i ca 20 
minuter eller tills smördegen blivit gyllenbrun och 
tomaterna är lätt rostade.

1 rund, kyld smördeg på rulle
4–6 svenska kvisttomater 
(antalet beror på tomaternas 
storlek)
1 ägg

Örtsallad
3 krukor bladpersilja
3 krukor mynta
1 dl olivolja
1 citron

Vitlöksolja
1 dl olivolja
2 vitlöksklyftor
salt

Tomatgalette med örtsallad

4 port

Kockarna Marion Ringborg 
och Linn Söderström driver 
pop up-restaurangen Garba 
on tour. Här har de skapat 
en tomatgalette för att 
hylla de svenska tomaterna.
Fler recept hittar du på 
frånsverige.se.

Gör salladen och vitlöksoljan när galetten står i ugnen:
Skölj persilja och mynta, plocka av bladen och lägg dem i 
en skål. Blanda 1 dl av olivoljan med rivet skal och saft av 
citron, blanda dressingen med örterna. Salta lätt.

Vitlöksolja:
Skala vitlöksklyftorna, hacka dem grovt och mixa med 1 dl 
av olivoljan i en mixer eller med mixerstav.

Ta galetten ur ugnen, dela den i fyra bitar och pensla med 
vitlöksolja. Toppa med örtsallad.



FRÅN SVERIGE: MATEN

GÖR SÅ HÄR: 

Ärtstomp:
Koka ärterna ca 2 timmar enligt anvisning 
på förpackningen. Låt dem rinna av i 
durkslag och mosa dem lätt med hjälp av en 
gaffel. Blanda samman med vitlök, olivolja 
och mynta. Krydda med salt och peppar.

Gurksallad:
Skala och skär gurkan i tärningar. Vänd ner 
mynta, lime och olivolja. Krydda med salt 
och peppar. 

Stek lammkorvarna i smör. Skär upp dem 
i bitar. Lägg upp korven med gurksalladen 
och stomp. 

4 lammkorvar
smör till stekning

Ärtstomp:
1 dl gula ärter
1 vitlöksklyfta
1 msk olivolja
1 tsk hackad färsk mynta
salt och malen vitpeppar

Gurksallad:
½ slanggurka
1 tsk hackad färsk mynta
½ msk pressad limesaft
salt och malen vitpeppar

4 port

– Det är ett otroligt hedrande 
och roligt uppdrag att få ta 
fram Årets Rätt 2019. Jag 
landade i tre helt fantastiska, 
svenska råvaror – spetskål, 
portabello och svarta bönor – 
och en hejdundrande massa 
asiatiska smaker. Det här är 
verkligen min favoriträtt och 
jag hoppas att den kommer 
att bli det för många fler, 
säger David Lundqvist, Årets 
Kock 2018, som har tagit fram 
Årets Rätt 2019.

FRÅN SVERIGE: MATEN FRÅN SVERIGE: MATEN

Spetskålen – ”tacoskalen”
1 ekologisk spetskål
2 liter vatten
2 msk salt
Isvatten

Svarta bönor
250 g svarta bönor, blötlagda 
över natt och kokade, eller 
svarta bönor på burk
1/4 röd chili – urkärnad och fint 
skuren
1 msk sesamolja
1 msk korianderstjälkar, fint 
skurna
1 msk japansk soja
1 msk limejuice

Kimchimajonnäs
2 äggulor
1 msk dijonsenap
1 msk kimchibas, svenskprodu-
cerad och utan tillsatser
1 msk limejuice
2 1/2 dl rapsolja
Cirka 1 msk soja
salt

Årets Kock lanserar Årets Rätt: Kåltacos

Kryddig lammkorv  
med stomp på gula ärter 
och gurksallad

Med ambitionen att vidareutveckla svensk matkultur och skapa nya matklassiker lanseras Årets Rätt 2019: 
Kåltacos. Den är skapad av David Lundqvist, Årets Kock 2018, svensk mästare i professionell matlagning.

GÖR SÅ HÄR: 

Börja med ”tacoskalen”, alltså bladen av 
spetskål som ska fyllas. Plocka de yttre 8 
bladen och skär bort cirka 2 centimeter av 
den grova bottnen. Koka upp vatten och 
salt i en vid kastrull. Blanchera (snabb-
koka i hett vatten) bladen hastigt, cirka 
10 sekunder, ta upp bladen och kyl dem i 
isvatten. Lägg bladen på ett papper för att 
torka upp vattnet. OBS! Spara resten av 
kålen, den ska användas till en slaw.

Svarta bönor. Använder du torra bönor, 
blötlägg dem över natten och koka dem 
mjuka. Ett annat alternativ är att köpa 
färdigkokta bönor på burk. Sautera (stek 
hastigt) bönor och chili i sesamolja tills 
bönorna är genomvarma. Tillsätt kori-
ander, soja och limejuice.

Gör kimchimajonnäsen. Blanda ihop 
äggulor, senap, kimchibas, limejuice och 
soja till en jämn smet. Ringla i oljan under 
kraftig vispning tills majonnäsen har fått 

Årets Kock har format svensk matkultur sedan starten 1983 med visionen att leda svensk gastronomi in i 
 framtiden. Syftet är att skapa en matkultur som utvecklar och utmanar förväntningar och baseras på ett 
hållbarhetstänk. Varje år arrangeras tävlingen Årets Kock, SM i professionell matlagning. Det är Sveriges mest 
prestigefulla matlagningstävling där de främsta kockarna gör upp om segern. Läs mer på aretskock.se.

4 port

Portabellosvamp
4 stora portabello
1/2 liter olivolja
1 röd chili, urkärnad och 
skivad
2 klyftor vitlök, skalade, 
krossade och hackade i 
mindre bitar
50 g ingefära, skalad och 
hackad i mindre bitar
2 msk japansk soja
Juice från 2 limefrukter
100 g finriven cheddar
salt

Tillbehör
25 g koriander, grovhackad
200 g böngroddar, sköljda
2 rödlökar, skalade, tunt 
hyvlade och lagda i isvatten
1 röd chili, urkärnad och tunt 
strimlad
2 salladslökar, tunt strimlade
Flingsalt
Olivolja
Nymalen svartpeppar

Tips! Om du vill prova en 
annan smak – eller inte får tag 
på kimchibas – på majonnäsen, 
prova att använda sriracha 
eller chilisås tillsammans med 
limejuice eller risvinäger.

en krämig konsistens. Smaka av med salt och 
eventuellt lite mer soja. Finstrimla resterna 
av spetskålen och vänd ner i majonnäsen till 
en spetskålsslaw.

Nu till portabellosvampen. Lägg svamp, 
olivolja, chili, vitlök, ingefära, soja och lime-
juice i en kastrull och koka upp under lock. 
Sjud på medelvärme till oljan klarnat, cirka 
15-20 minuter. Lyft upp svampen. Grilla 
den hastigt på kolgrill eller i grillpanna. 
Lägg portabello på ett fat, strö över finriven 
cheddar, låt osten smälta och skär sedan 
portabellon i tjocka skivor. Ringla över lite 
olja och salta lätt.

Servering: Fyll bladen med varma svarta 
bönor i botten. Toppa med spetskålsslawn 
och sedan den grillade svampen. Avsluta 
anrättningen med böngroddar, koriander, 
rödlök, salladslök, chili, flingsalt, olivolja 
och nymalen svartpeppar.

En läcker liten förrätt med 
 lammkorv, gurksallad och ett 
härligt stomp på gula ärter.

En förutsättning för att Sverige ska kunna behålla öppna, 
vackra landskap och bevara natur- och kulturvärden, är att 
det finns bönder som brukar åkermarkerna och att vi har 
betande djur i hagarna. Förutom öppna landskap bidrar 
lantbruket till sysselsättning på landsbygden och till att nå 
miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

#öppnalandskap

frånsverige.se
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GÖR SÅ HÄR: 

Mixa majonnäs, äppelcidervinäger, gräddfil och örter 
med mixerstav. Smaka av med salt och peppar.

God som dressing till pastasallad, grillad kyckling, 
lax eller till en matig sallad. 

1/2 dl majonnäs
2 dl gräddfil
1 tsk äppelcidervinäger
1 knippa persilja
1/2 kruka basilikablad
1 msk repad timjan
1/2 knippa gräslök
salt, peppar

Örtdressing
Tack för att du gör ETT 
MEDVETET val i butiken!

På köpet får du...
#öppnalandskap  #biologiskmångfald  #resursklokhet

#arbetstillfällen  #friskadjur  #hållbarhet 

frånsverige.se

FRÅN SVERIGE: VÄXTER

svenskodlade  
vÄxter och blommor
Det finns många anledningar att välja svenskodlade växter och blommor.  
Närodlade blommor och växter håller bättre, vilket är bra för miljön, blommorna 
och växterna och du stödjer svensk odling så att hantverket lever vidare. 

Allt fler växter märks med Från Sverige, så titta efter 
märket när du handlar för rabatten, krukan, vasen och 
fönsterbläcket.

22

Svenskodlade kryddväxter finns både för  utplantering och för fönster-
brädan. Egen odlade kryddor kan skördas direkt innan tillagning och 
eftersom de växer lite långsammare hinner de utveckla en rik smak. Vill du 
inte odla själv så hittar du fina Från Sverige-märkta kryddväxter i butiken.

Ett urval svenskodlade kryddväxter 

• Citronmeliss ger sommarlikt grönt på nästan allt, dekorativt och gott! 

• Dill är den svenska sommarkryddan framför andra. 

• Gräslök med strån som förgyller vardagen! Även blommorna är ätliga. 

• Persilja finns både krus- och slätbladig. 

• Salvia finns i många sorter med vackra och goda blad och blommor. 

• Timjan – kockarnas favorit! Traditionella rätter får ny klang. 

• Mynta sprider sig lätt och finns i många sorter. 

•  Rosmarin är en välkänd krydda från antikens dagar, som ger lamm, 
pasta, potatis och tomat klassisk smak.

Foto: Lina Arvidsson
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för en hållbar framtid  
jobbar vi tillsammans

Allt fler vill veta varifrån maten kommer. För att hjälpa dig att göra medvetna val 
ursprungsmärker både stora och små företag sina varor med Från Sverige,  

Mjölk från Sverige och Kött från Sverige. I butikerna hittar du Från Sverige-märkta 
grönsaker, frukt, mjölk, kött och charkuterier – ja, allt från kanelbullar, ekologiska 

örter och äppelmust till yoghurt och glass. För att bara nämna några exempel. 

Det kommer mycket gott på köpet när du handlar Från Sverige-märkta varor:  
Öppna landskap där djuren betar, biologisk mångfald med växter, humlor och  

andra insekter, kött från friska djur – från ett lantbruk med EU:s lägsta 
 antibiotikaanvändning. Det är resursklokt och hållbart. 

Kraven på svensk råvara som grund för ursprungsmärkningen Från Sverige har 
 bidragit till att många livsmedelsproducerande företag sett över ingredienserna 
i sina recept och bytt från importerad till svensk råvara, till exempel mjölkpulver, 

 vasslepulver och äggråvara. Det bidrar till ökad efterfrågan, arbetstillfällen i  
Sverige och på sikt en mer hållbar livsmedelsproduktion. 

Titta efter märket när du handlar och tack för att du gör ett medvetet val! 

Initiativet till den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige kommer 
från Livsmedelsföretagen LI, Svensk Dagligvaruhandel och LRF, som gemensamt äger Svenskmärkning AB. 

Svenskmärkning AB utvecklar, kontrollerar och kommunicerar ursprungsmärkningen.


