
Fött & uppfött i Sverige

Kontrollerat i Sverige

Förädlat i Sverige

Förpackat i Sverige



Om Kött från Sverige-märket
Kött från Sverige-märket är en 
ursprungsmärkning som används på 
svenskproducerat kött och charkuterier. 

Du hittar det på kött från bland 
annat nöt, gris, lamm och vilt och 
på  charkuterier som exempelvis korv, 
leverpastej, skinka och bacon. 

Regler vid flera ingredienser 
För en märkt produkt med flera ingre-
dienser, som till exempel en korv, gäller 
särskilda regler. 

Minst 75 procent av innehållet ska 
vara svenskt, medan kött, ägg, mjölk, 
fågel, fisk och skaldjur alltid utan 
undantag är svenskt. Det betyder att 
det är svensk ost i en ostkorv som är 
märkt Kött från Sverige, men den kan 

HANDLA UTMÄRKT! 
Kött från Sverige-märket betyder att köttet och charkuterierna 

kommer från djur som är födda och uppfödda i Sverige. Styckning, 
förädling och förpackning har gjorts i Sverige och produkten är 

kontrollerad i Sverige. Det kan vara tryggt att veta!

exempelvis innehålla kryddor som inte 
odlats här.

Svenskt kött är ett bra val
Sverige har friska djur och friska djur 
behöver inte antibiotika – Sverige har 
EU:s lägsta användning av antibiotika.  

Svenska bönder jobbar förebyggande 
för djurskydd, smittskydd och god 
 djurhälsa och vi har världens mest 
om fattande djurskyddslagstiftning.  

Visste du att…
... om en korv innehåller ost är 
det alltid svensk ost i korven som är 
märkt med Kött från Sverige!



#FRÅGA I DIN BUTIK
Fråga efter Kött från Sverige-märkta produkter i din butik.

#FRÅGA PÅ DIN RESTAURANG
Fråga efter svenskt kött när du äter ute på restaurang.

#TÄNK HÅLLBART NÄR DU KÖPER KÖTT
Att köpa svenskt kött är ett hållbart val. Men köp inte bara biff, filé och 

entrecote, använd även andra delar, till exempel nötfärs, fransyska, grytbitar, 
bog, bringa och skinka. Och korv, köttbullar och hamburgare. Allt på ett djur 
måste användas för att den svenska köttproduktionen ska gå ihop och vara 

konkurrenskraftig.

#SVENSKT KÖTT – ALL VÄRLDENS MAT
Med svenskt kött kan du laga all världens mat, till exempel vietnamesisk 

nudelsallad med biff, italiensk bolognese eller japansk yakiniku.  

#TA REDA PÅ MER OM SVENSKT KÖTT
På frånsverige.se och svensktkott.se hittar du mer information om 

svenskt kött och svenska charkuterier.

5 TIPS

”Självklart är priset en viktig del för mig 
som student, men samtidigt så tänker man 
ju även till utanför priszonen. Jag väljer till 
exempel alltid svenskt kött även fast priset 
kan vara dyrare.”
Man, 21 år (Kvalitativ undersökning YouGov 2019)

Ursprungsmärkningen  
Från Sverige 

har hög kännedom 
(84%) och högt

förtroende bland 
 konsumenterna (78%).

(Demoskop 2020)

Visste du att…
... en stor del av det svenska köttet 
används till charkuterier, som korv.



frånsverige.se
Här hittar du fakta om ursprungsmärkningarna Från Sverige, 
 Kött från Sverige och Mjölk från Sverige och inspiration kring 

svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter.

Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF är initiativtagare till 
ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige 
och ägare till Svenskmärkning AB, som hanterar Från Sverige-märkningen.

Telefon: 010-184 25 00. info@svenskmarkning.se 
Postadress: 105 33 Stockholm
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HANDLA UTMÄRKT!
Titta efter Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige 

när du handlar nästa gång. Odlat, fött och uppfött, förädlat,  
förpackat och kontrollerat i Sverige.


