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Kostval
KÖTT I EN MÅNGSIDIG KOST 



Vad blir det för mat?

Varje dag gör vi matrelaterade val. Vad styr när du eller familjen 
väljer mat? Är det smaken, hälsoaspekterna, tillagningsmetoden, 
priset eller kanske utbudet, dvs. det du råkar hitta hemma eller i 
butiken, som avgör? Många olika faktorer inverkar på våra kostval.

Många finländare väljer kött på sina tallrikar. Cirka fyra av fem 
finländare äter kött flera gånger i veckan och anser att kötträt-
ter är god mat som passar både till vardags och till fest. Nästan 
hälften av dessa, 40 procent, svarar att de äter kött på grund av 
smaken. Kött väljs även utifrån egna vanor, mångsidighet eller på 
grund av ett bra näringsinnehåll.

Finländarnas köttkonsumtion har vuxit något år efter år. År 
2019 sjönk dock köttkonsumtionen cirka 1,8 procent från föregå-
ende år. Det året åts det totalt 79,8 kg kött med ben per person. 
Det motsvarar cirka 40 kg tillagat kött utan ben. I Finland äts det 
mycket måttligare mängder kött än i andra europeiska länder. Till 
exempel i Spanien, Portugal och Danmark äts det årligen mer än 
100 kg.

De senaste åren har det ätits mer fjäderfäkött, dvs. kyckling 
och kalkon. Särskilt kyckling har blivit en populär och trendig 
råvara. Dess popularitet i Finland har ökat i synnerhet under de 
senaste åren. Kycklingkonsumtionen har ökat med cirka 31 pro-
cent under åren 1995–2018.

Eftersom kött är vardagsmat för många är det bra att ta hän-
syn till vilken typ av kött man väljer att lägga på tallriken. Även 
om du inte äter kött eller oavsett om du gillar kyckling, fläsk, nöt 
eller vilt är det inte betydelselöst var och hur köttet produceras.

Den konsumerade köttmängden anges som 
kött med ben. Det här innebär att svinn som 
uppkommer vid matlagningen eller benens vikt 
inte har räknats bort. 

Ätbart 80 %, ben 20 %

Hantering och tillagning i hemmaköket 
minskar andelen ätbart med 10–30 %.

Nöt eller ko? Med kor avses bara 
honor bland nötkreatur. Ordet 

används ofta fel för att beskriva 
all nötkreatur, oavsett om det är 

honor eller hanar, alltså tjurar. 

Har du tänkt på det här? Till 
vardags pratar vi ofta om höna när 
vi egentligen menar kycklingkött 

på tallriken.

SÅ HÄR MYCKET FLÄSK, FJÄDERFÄ 
OCH NÖTKÖTT ÄTS DET I FINLAND*

Fjäderfä

2019 26,6 kg/pers.

2018 25,6 kg/pers.

2017  24,9 kg/pers.

Fläsk

2019 30,8 kg/pers.

2018 32,5 kg/pers.

2017  33,4 kg/pers.

Nöt

2019 18,8 kg/pers.

2018 19,3 kg/pers.

2017  19,4 kg/pers.

*Källa: Naturresursinstitutet, konsumtionen i 
Finland i kg/pers. Mängden som har uppgetts 
är kött med ben.
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HEMMAKOCKENS MATEMATIK. Du har fått i uppdrag att laga kycklingklubbor på 
risbädd till familjen. Familjen består av fyra personer och rekommendationen är att du 
reserverar cirka 200 gram kyckling per person till huvudrätten. Hur mycket kött behöver 
du reservera när köttmängden som har uppgetts är med ben?

FAVORITKÖTT! Jämför konsumtionen av nöt-, fläsk- och fjäderfäkött i Finland under de 
senaste tre åren. Hur har konsumtionsmängderna av olika köttsorter utvecklats? 

VECKANS VAL! Observera din kost under en vecka. Ta hjälp av nedanstående frågor när 
du antecknar. Ange svaren i avsnitt d först i slutet av veckan.

Vad styr ditt val av mellanmål, måltider eller 
råvaror i affären eller kylskåpet hemma? 

Ibland äter du säkert mat som någon annan 
bjuder på med råvaror du inte har valt själv 
eller som du inte har tillagat, till exempel i 
skolmatsalen, hemma hos en kompis eller när 
du hälsar på hos släktingar. Brukar du då vara 
intresserad av olika perspektiv när det gäller 
maten? 

Förändras principerna som dina val 
baseras på om du äter på restaurang, 
snabbmatsställen eller väljer 
hemleverans av mat?

Förändrade dagboksobservationen ditt tankesätt 
på något sätt? Gjorde du mer medvetna val?

1

2

3

A

B

C

D

Hur har maten tillverkats? 
Vilka råvaror innehåller den? 
Vad har ingredienserna för 
ursprung? 

Pris
Matens ursprung
Smak
Näringsinnehåll
Vana
Nyfikenhet
Nyttighet
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Kött ger kraft

”Barn som växer behöver mångsidig kost” kan låta som en kly-
scha, men det stämmer! Framför allt på de ungas tallrikar är det 
viktigt att samla tillräckligt med färska grönsaker och frukt, och 
mat som innehåller kolhydrater, fibrer, protein och fetter.

Vi berättar mer om näringsämnen i kött, men vare sig du äter 
kött eller inte är det viktigt att sörja för intaget av olika vitaminer 
och mineraler. En allsidig och balanserad vanlig vardagsmat ger 
tillräckligt med kraft för hjärna, muskler, benstomme och psyke.

Kött ingår i Livsmedelsverkets offentliga näringsrekommen-
dationer eftersom det är en enastående källa till protein och lätt-
upptagligt järn. 

Proteiner är byggmaterial för muskler och organ och stärker 
även benstommen. Köttproteiner innehåller alla aminosyror som 
människokroppen inte kan producera på egen hand.

Över hälften av fettet i kött är hälsosamt mjukt fett.  
Fjäderfäkött har inte så hög total fetthalt och cirka 70 procent av 
det är mjukt fett. Cirka 60 procent av fettet i fläskkött och knappt 
hälften i nötkött är mjukt fett. Kött innehåller även hårt fett som 
man ska undvika att konsumera för mycket av. I en mångsidig 
och balanserad kost är andelen dock måttlig.

Bra kost bygger på mattriangeln! Tanken är att vi ska konsumera mest 
av råvarorna längst ned i triangeln. Enligt rekommendationen ska vi 
äta cirka 500 gram kött i veckan (benfritt tillagat kött) och ett halvt kilo 
grönsaker, frukt och bär om dagen.

Frukt och bär

Bröd, gröt, müsli

Mjölkprodukter med 
låg fetthalt

Fisk och fjäderfä

Köttprodukter, 
rött kött, 

växtprotein, ägg

Tillfälligheter

Grönsaker

Fullkornstillbehör 
och potatis

Vegetabiliska oljor, 
margarin, nötter, 

frön

KÖTT = MÅNGA NÄRINGSÄMNEN I EN TUGGA!

Kött innehåller selen som bidrar till att kroppens enzymer och 
andra proteiner fungerar. En varierad kost är viktigt för intaget 
av selen. 

Järnet i kött är hemjärn som absorberas snabbare än icke-he-
mjärn som finns i grönsaker. Järn fungerar som byggmaterial för 
hemoglobin som transporterar syre i blodet. Hos kvinnor ökar 
järnbehovet i tonåren på grund av menstruationsblödningar och 

förblir högt ända fram till medelåldern. 
Vitaminer är föreningar som är livsviktiga för kroppen. De 

reglerar ämnesomsättningen och bidrar till att enzymerna 
som spjälkar andra näringsämnen fungerar. B12-vitamin 

finns endast i produkter från djurriket, till exempel 
kött, fisk, ägg och mjölkprodukter. B12-brist kan orsa-

ka anemi, värk, minnesstörningar och depression. 
Därför måste veganer ersätta det med tillskott.

FE
SE

B12
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NÄRINGSÄMNEN HULLER OM BULLER!  
Para ihop näringsämnena med rätt förklaring.

TA HJÄLP AV TRIANGELN NÄR DU KOMPONERAR TALLRIKEN! Läs mer om kosttriangeln 
och planera mat för en dag utifrån den: frukost, lunch, mellanmål, middag och 
kvällsmål.

1

2

B12-vitamin

Järn

Selen

Protein

Bidrar till att kroppens enzymer och andra 
proteiner fungerar.

Fungerar som byggmaterial för hemoglobin 
som transporterar syre i blodet.

Byggmaterial för muskler och organ som 
även stärker benstommen.

En viktig förening. Brist på den kan orsaka 
anemi.

Frukost

Lunch

Lunch

Mellanmål

Kvällsmål

Till exempel en vanlig nötköttsbiff 
innehåller alla B-vitaminer, järn, zink, 
selen och många andra vitaminer och 

mineraler. 
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Livsmedels- 
produktion och miljö



Hur påverkar 
livsmedelsproduktionen klimatet?

All livsmedelsproduktion påverkar miljön och därigenom klima-
tet. Till exempel hamnar inte köttet på tallriken utan grönsaks-
produktion eftersom produktionsdjuren behöver foder. Frukten 
och grönsakerna behöver vatten och näringsämnen för att växa 
och vi får inget bröd utan att mala spannmål till mjöl. Slutligen 
måste all producerad mat göras tillgänglig för oss, vilket kräver 
att den förpackas, transporteras och förvaras. Klimatpåverkan 
varierar dock beroende på hur och var maten produceras.

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FINLAND

År 2018 genererades utsläpp av växthusgaser motsvarande totalt 
56,5 miljoner koldioxidton. Utsläppen delas upp efter sektor en-
ligt följande:

Källa: Statistikcentralen, Utsläpp av växthusgaser i Finland 1990-2018

Energisektorn är den som står för största andelen av utsläppen. 
Här ingår bland annat bränslen och el som används inom indu-
strin, i trafiken, hemmen och inom jordbruket. Dikväveoxid står 
för majoriteten av utsläppen av växthusgaser inom jordbrukssek-
torn. Den genereras ur gödsel som är viktig för växtodlingar. 

Växterna binder koldioxid i atmosfären. Den frisläpps tillbaka 
i atmosfären genom deras cellandning, när växterna förmultnar 
och genom att människor och djur som har ätit dem andas ut. 
Eftersom skogen binder och lagrar mer kol än grässlätter bör man 
undvika att skövla skog och omvandla det till åkrar för djurfoder 
eller att använda det som betesmarker. Gräs som växer på befint-
liga grässlätter lämpar sig dock inte som människoföda. Därför 
är det bra att det nyttjas av idisslarna. Dessutom binder gräs nä-
ringsämnen i jorden och förhindrar att de rinner ut i vattendrag.

Just nu lämpar sig endast 14 procent av fodersäden som odlas 
runt om i världen som människoföda. 57 procent av den markyta 
som används för att odla foder skulle inte lämpa sig för andra 
typer av odling. 

Produktionsdjuren är en viktig del av den cirkulära ekono-
min. Vid produktion av djurfoder används livsmedelsindustrins 
näringsrika sidoflöden som inte lämpar sig som människoföda.

Utsläppen är en helhet. I livsmedelsproduktionen be-
hövs även energi, till exempel el för uppvärmning och 

nedkylning samt belysning på gårdar och fabriker samt bränsle 
för livsmedelstransporter. 

På individuell nivå belastas miljön mest av boendet, eftersom 
uppvärmningen av hem och användningen av elapparater orsa-
kar utsläpp. Måltider och trafik är de faktorer som belastar miljö 
mest efter boende. 500 kilometers körning med en personbil 
som går på fossila bränslen ger upphov till cirka 7 kg koldiox-
idutsläpp och uppvärmningen av genomsnittsfinländarens hem 
genererar koldioxidutsläpp på totalt 800 kg om året. Produktio-
nen av ett kilo nötkött i Finland genererar i genomsnitt utsläpp 
motsvarande mindre än 18 koldioxidkilo. På en del gårdar kan 
utsläppen uppgå till cirka 13 kg beroende på produktionsmeto-
den. Koldioxidutsläppen för kycklingkött är cirka 3 kg och 4 kg 
för fläskkött. Internationellt sett uppgår koldioxidutsläppen för 
nötköttsproduktion till i genomsnitt 46,2 kg. Utsläppen i fläsk- 
och kycklingproduktionen är i snitt 40 % högre än i Finland. Det 
är viktigt att ta fram lösningar som gör att nivån på utsläpp som 
genereras i produktionen blir ännu lägre.

I livsmedelsproduktens livscykel förekommer flera faser som 
alla binder energi och orsakar miljöpåverkan på sitt sätt. Exem-
pelvis finns det skillnader i odlings- och produktionsmetoder 
i primärproduktionen av råvaror. Transportsträckan påverkar 
utsläppsmängden och mat som blir dålig och slängs bort, dvs. 
svinn, är allt annat än en ekologisk gärning. I Finland slänger hus-
hållen 120–160 miljoner kilo mat per år. 

Vid tillverkning av livsmedelsprodukter är den största miljö-
belastningen förutom svinn förbrukningen av energi och vatten.

Oavsett vad du väljer för mat på tallriken är det bra att kont-
rollera var maten och dess råvaror har tillverkats.

Primärproduktion
Avel

Förpackning

Transport

Lagring

Förvaring

Matlagning Svinn

Energi 
75 %

Trafiken 
(27 %  

av energin)

Jordbruket

Övriga

Industrin

11 %

10 %

4 %
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VISSTE DU DET HÄR?  
NÖTKREATUR HAR FYRA MAGAR

Nötkreatur är idisslare. I samma kategori ingår även 
bland annat får, get och ren.  
Deras kropp avviker från andra däggdjurs – de har 
tre förmagar: våmmen, nätmagen och bladmagen, 
samt löpmagen som motsvarar människans 
magsäck. Det är våmmen som gör att nötkreatur 
kan äta kost som varken lämpar sig för människa 
eller andra djur. I våmmen finns bakterier som 
spjälkar näringsämnena i fodret. Samtidigt 
skapas metan och koldioxid som försvinner i 
nötkreaturens utandning. Det utgör ungefär en 
tredjedel av jordbrukets utsläpp, dvs. 3,4 procent 
av Finlands totala utsläpp av växthusgaser. Båda 
växthusgaserna genereras även på annat sätt än 
till följd av idisslande. 

TILLAGNINGSTIPS!

Uppvärmning av ugnen eller spisen förbrukar 
mycket energi – även att koka havregröt på 
spisen orsakar nästan 2/3 av grötens totala 
klimatpåverkan. 

Användning av mikro belastar miljön mindre. Det är 
energieffektivt att tillaga flera olika rätter genom att 
värma upp ugnen en gång och värma upp rester 
eller färdigmat i mikron. 
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VECKANS ENERGIVÄKTARE! Observera hur du lever under en vecka: vad belastar miljön 
eller vad förbrukar du energi på? Använder du till exempel hellre ugnen än mikron? 
Tar du långa duschar och sitter mobilladdaren alltid i väggen? Väljer du inhemskt eller 
utländskt kött och kommer du ihåg att undvika svinn?

SVINNKONTROLL! Ta en bild på all överbliven mat på tallriken som du slänger eller 
som blir dålig i kylskåpet under en vecka. Skriv kort hurdana tankar kontrollen väckte. 
Överraskade mängden?

1

2

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag
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Borta bra 
men hemma bäst

Kött eller annan mat kan visserligen inte produceras helt utan 
utsläpp. Därför är det bra att lära sig mer om vad som ge-
nererar utsläpp och vilka skillnader som finns mellan olika 
tillverkningsländer. 

FEM ANLEDNINGAR TILL 
BORTA BRA MEN HEMMA BÄST

1 GRÄSET KOMMER TILL NYTTA. 35 procent av Finlands 
åkerareal lämpar sig endast för gräsproduktion. Människan 
kan inte själv använda det som näring. Det kan däremot 
nötkreatur. Även om idisslare också genererar metan i luf-
ten i Finland finns det dock ur miljösynpunkt många goda 
anledningar att välja inhemsk nötköttsproduktion. Gräset 
växer och frodas i Finland och lämpar sig för landets klimat. 
Dessutom upprätthåller det habitatens mångfald. I Finland 
äter nötkreatur främst gräsbaserat foder som förutom gräs 
även innehåller spannmål och rybs.  Förhållandena i Finland 
skiljer sig markant från till exempel regnskogsområden.  

2 INHEMSK FODERSPANNMÅL. I Finland är utfodring-
en av svin och hönor baserad på inhemsk foderspannmål 
samt sidoprodukter från livsmedelsindustrin. Tack vare 
det nordiska klimatet finns mycket få växtsjukdomar eller 
skadedjur i Finland. Därför används endast en liten mängd 
bekämpningsmedel vid odling av foder. Mängden kraftfo-
der är mycket liten bland svin och hönor och nötkreatur 
äter det inte alls. Dessutom är husdjurens foderanvändning 
effektiv tack vare vårt goda hälsotillstånd. I många länder 
matas produktionsdjuren med soja som foder. Odlingen 
av soja leder till att regnskog och andra viktiga naturom-
råden skövlas. I Finland behöver man inte hugga ned skog 
för foderåkrar eller betesmarker eftersom största delen av 
åker- och betesmarkerna har använts i flera hundra år. Göd-
sel från husdjuren används vid åkerodling. Gödsel är även 
ett viktigt jordförbättringsämne eftersom det förbättrar jor-
dens sammansättning och bördighet.

3 I FINLAND FINNS DET GOTT OM VATTEN. Hos oss reg-
nar det mer än avdunstningen. I köttproduktionen behövs 
vatten, men mängden varierar i olika länder beroende på 
fodervegetationens bevattningsbehov. Här i tusen sjöars 
land finns ett överflöd av vatten, men i en del andra delar av 
världen tas det vatten som används vid köttproduktionen 
från de redan skrala vattenresurserna. Nötköttsproduktio-
nen kräver mer vatten än fläskproduktion eller kycklingpro-
duktion, men i Finland uppgår den vattenmängd som be-
hövs vid produktionen till hälften av genomsnittet i andra 
länder. På andra håll i världen krävs det i genomsnitt 15 400 
liter per kilo nötkött. I Finland är mängden cirka 7 000 liter.

4 EKOEFFEKTIV PARALLELLPRODUKTION. Produk-
tionsmetoderna spelar roll. 85 procent av det finländska 
nötköttet kommer från mjölkkor, dvs. nötkreatur avsett 
för mjölkproduktion. Det innebär att man får både mjölk 
och kött från samma gård.  När gårdarna kan producera 
två olika livsmedel samtidigt leder det till mindre tota-
la utsläpp. Ett annat exempel på samarbete mellan olika 

produktionskedjor är utfodringen av svin där man utnyttjar 
sidoprodukter från andra delar av livsmedelsindustrin, till 
exempel vassle och kornproteinfoder. Det minskar det to-
tala svinnet.

5 NÄR VI PRODUCERAR SJÄLVA HAR VI BÄTTRE KOLL 
PÅ VAR MATEN KOMMER IFRÅN. Med närproducerat 
kött känner vi till ursprunget och det är lättare att övervaka 
produktionen än om uppfödningen, slakten och tillverk-
ningen av köttprodukterna sker geografiskt sett långt bort i 
slutet av en lång produktionskedja. I den inhemska produk-
tionen tar vi själva ansvar för matens miljöpåverkan och ger 
inte över ansvaret till andra.

I Finland är målet att minska utsläppen av växthusgaser inom 
jordbruket med 16 procent senast 2020 och 39 procent senast 
2030 jämfört med 2005 års nivå. Utsläppen av växthusgaser inom 
produktionen minskar i takt med att produktionstekniken och 
metoderna utvecklas. Inom livsmedelsproduktionen utvecklas 
ständigt nya lösningar i Finland.

Finland är nästintill självförsörjande när det gäller kött. 80 
procent av köttkonsumtionen 2019 var inhemsk. Det innebär 
att upp till en femtedel av köttet vi konsumerar kommer från 
utlandet. 

Matens klimatpåverkan genereras i första hand i produktio-
nen. Utomlands kan produktionen belasta klimatet mer eftersom 
maten produceras i förhållanden som inte nödvändigtvis lämpar 
sig lika väl för köttproduktion som i Finland. Majoriteten av lan-
dets köttimport kommer från andra EU-länder, huvudsakligen 
från Tyskland, Sverige och Polen. Vi importerar relativt lite kött 
från länder i Sydamerika. Där är produktionen relaterad till be-
tydande miljöproblem. Till exempel i Brasilien skövlas regnskog 
för nötkött.

I Finland producerades totalt 400 miljoner kilo kött 
2019 och totalkonsumtionen samma år uppgick till 
427,2 miljoner kilo, varav 104 miljoner kilo nötkött, 170 
miljoner kilo fläskkött och 147 miljoner kilo fjäderfäkött.
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TÄNK PÅ URSPRUNGET! Titta efter ursprungslandet på fem produkter i kylskåpet 
hemma. Är märkningen lätt att hitta? Hittar du märkningen på alla produkter? Vilka 
produkter är inhemska och vilka utländska? Skriv in fynden nedan!

ANLEDNINGAR ATT VÄLJA FINLÄNDSKT. Gå igenom listan på föregående sida och välj vad 
du anser är de två bästa anledningarna till att använda finländskt kött. Skriv upp svaret 
och den korta motiveringen nedan och diskutera valet i par.

1

2

Produkt 1:

Produkt 3:

Produkt 2:

Produkt 4:

Produkt 5:
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Matens väg
DEN FINLÄNDSKA KÖTTPRODUKTIONSKEDJAN



1 000

10 000 300 000

190 3 200 + 5 800

Den inhemska 
produktionskedjan

TRE FAKTA OM DEN FINLÄNDSKA 
KÖTTPRODUKTIONSKEDJAN:

1 SPÅRBARHET. I Finland måste alla aktörer inom livsmed-
elskedjan veta var råvarorna som används kommer ifrån 
och vart de tillverkade produkterna levereras. 

2 HYGIEN I KEDJAN. Både på gårdarna och inom köttföräd-
lingen tar man hänsyn till hygien och livsmedelssäkerhet. 

3 EGENKONTROLL. Aktörer inom livsmedelsbranschen från 
produktion till handel måste enligt lag göra upp en plan 
för egenkontroll och redovisa genomförandet. Vid egen-
kontroll observeras bland annat livsmedlens temperatur, 
sidoprodukter, spårbarhet, förpackningsmärkningar och 
provtagning. 

+ Inom den finländska köttproduktionen tar man hänsyn till dju-
rens välbefinnande. Vi tar en närmare titt på det i nästa kapitel!

Köttindustrin sysselsätter direkt 10 000 finländare och 
indirekt upp till 300 000. Genom att vi främjar inhemska 
livsmedel kan människor behålla sina jobb även framöver 
och generera skatteintäkter till Finland.

Även på restaurangerna ska det vara enkelt 
att ta reda på köttets ursprungsland. Från och 
med maj 2019 är det nämligen obligatoriskt 
för restauranger att skriftligen meddela 
ursprungslandet för nöt-, fläsk-, får-, get- och 
fjäderfäkött. Köttets ursprungsland kan stå i menyn 
eller på en tavla på restaurangens vägg. Köttets 
ursprungsland ska även märkas på nöt-, fläsk- och 
kycklingförpackningar i butik.

LIVSMEDELSTRYGGHET

Inhemskt kött skapar livsmedelstrygghet. År 2018 
hade köttproduktionen i Finland en soliditetsgrad 
på cirka 91 procent. Det finländska köttet är 
närproducerat och fodret i den finländska 
köttkedjan kommer i huvudsak från egna åkrar. 
Ändå importerar vi miljontals kilon utländskt 
kött per år och nivån av inhemskt ursprung för 
köttet som konsumeras uppgår bara till cirka 80 
procent. Den starka egna husdjursproduktionen 
minskar beroendet av importerad mat. Det 
minskar riskerna för störningar i matförsörjningen 
i olika krissituationer, till exempel under 
coronaviruspandemin våren 2020. Den inhemska 
produktionen är central för att säkerställa den 
nationella livsmedelstryggheten.

I Finland finns det knappt 1 000 svingårdar, cirka 190 kycklinggårdar 
och 3 200 gårdar specialiserade på nötköttsproduktion. Det finns 
cirka 5 800 mjölkgårdar. Även därifrån får vi nötkött.
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Köttproduktionen kan delas in i fyra faser. 
Primärproduktionen omfattar djurets liv på gården. 
Sedan sker slakt och styckning, vidareförädling och 
förpackning samt försäljning. Nedan följer en kort 
beskrivning av nötköttets, fläskets och kycklingens 
väg från den finländska gården till butik.

1. PRIMÄRPRODUKTION

Suggan diar kultingarna i cirka fyra veckor. Sedan avvänjer man 
kultingarna och de får bo på en avvänjningsavdelning tills de 
är ungefär 11 veckor gamla. Då förflyttas de till slaktsvinstallet. 
Kalvar som föds på mjölkgårdar kan leva hela sina liv på samma 
gård eller så förflyttas de till särskilda kalvuppfödare efter de för-
sta veckorna där de får mjölkdryck ur nappautomater. Därifrån 
förflyttas de till slutuppfödaren. I dikoproduktionen diar kon 
sin kalv och de är ute på bete tillsammans tills kalven är ungefär 
ett halvår gammal.  Efter avvänjningen kan kalven antingen växa 
upp på samma gård eller förflyttas till slutuppfödaren. Kyckling-
honornas ägg värps på ett kläckeri där dunungarna kläcks ut. 
Dunungarna flyttas till uppfödningsgårdar där de får röra sig fritt 
på torvströ. Kycklingarna får äta, dricka, röra sig och bada i strö så 
mycket de vill. Alla djur är uppfödda i grupp.  

2. SLAKT OCH STYCKNING

Svinet uppnår slaktvikt när det är ungefär sex månader gammalt. 
Av nötkreaturen slaktas tjurarna vid 16–20 månaders ålder och 
kvigorna när de är 12–16 månader. Kycklingarna är ungefär 5–6 
veckor när de slaktas. I Finland kommer kycklingarna till upp-
födningsanläggningen och förflyttas till slakteriet samtidigt. Den 
tomma uppfödningsanläggningen tvättas och desinficeras innan 
nya djur tas emot. Resan till slakteriet är alltid kort i Finland. För 
fjäderfän rör det sig om i snitt 45 kilometer och 200 kilometer 
för nötkreatur och svin. Livsmedelsverkets myndighetsveterinär 
kontrollerar alla svin- och nötkroppar samt en del av kyckling-
arna. Endast felfria kroppar godkänns som människoföda. Efter 
nedkylning skickas de till styckning.

3. VIDAREFÖRÄDLING OCH FÖRPACKNING

Det styckade köttet vidareförädlas till diverse råa köttprodukter, 
köttfabrikat som korv eller färdigmat. Sedan packas och trans-
porteras produkterna till butiker eller storkök. En del av köttet 
levereras som grova bitar eller satser till andra produktionsan-
läggningar eller för vidareförädling för export. Delar som inte 
lämpar sig att bli mat utnyttjas på annat sätt. Fettet används till 
exempel i biobränslen, skinnet som klädsel i bilar och möbler, 
och andra delar inom foderproduktionen för pälsdjur. 

4. FÖRSÄLJNING

Köttets kvalitet kontrolleras även i butik. När produkterna tas 
emot kontrolleras relaterade dokument, uppfyllande av hygien-
krav, förpackningsmärkningar och produkternas skick. Butikerna 
ser i sin tur till att köttprodukternas kylkedja inte bryts. 

1
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DAGS ATT SYNA MATUTBUDET! Besök skolmatsalen eller en restaurang och försök ta 
reda på varifrån köttet eller de andra råvarorna kommer. Skriv kort om undersökningen – 
vad fick du reda på?

LIVSMEDELSPRODUKTIONENS OLIKA FASER Repetera vilka faser som ingår i 
livsmedelsproduktionen. Försök göra en lista med de olika faserna och beskriva 
dem kort. Mindes du alla? Vid behov kan du titta igenom minnesuppfriskaren i tredje 
avsnittet av första kapitlet ”Hur påverkar livsmedelsproduktionen klimatet?” 

EN NÄRMARE TITT PÅ DEN LOKALA GÅRDEN. Ta reda på var den svin-, nöt-, eller 
kycklinggård som finns närmast skolan ligger. Och var finns närmaste slakteri? Ni 
kan även be läraren om hjälp med att kontakta en lokal gård och fråga hur de olika 
produktionsfaserna går till där. Skriv en kort artikel utifrån den information ni får.

BÄTTRE MED SJÄLVFÖRSÖRJNING! Våren 2020 blev coronaviruset en 
världsomspännande pandemi som skapade en exceptionell vardag. Folk bunkrade till 
exempel toalettpapper och bröd till den grad att vissa butikshyllor stundtals gapade 
tomma. I en undantagssituation samlar vi på oss mer förnödenheter än vanligt. 
Fundera på ämnet utifrån självförsörjning och livsmedelstrygghet. Hur anser du att 
bunkringsfenomenet skapas? Varför är det viktigt att vi i Finland producerar mat som 
kött och grönsaker och dagligvaror?

1

3

4

2

17 Testa dina kunskaper!



Knorrarna kvar och friska 
fotsulor – produktionsdjurens 
välbefinnande

I Finland ser man till djurens välbefinnande i alla faser av kött-
produktionen. Utöver myndigheternas noggranna övervakning 
ser aktörerna inom köttkedjan till att uppfylla de dagliga kraven 
med hjälp av egenkontrollsplaner. 

Lagstiftningen som påverkar köttproduktionen i Finland är en 
av världens strängaste.

Finländska köttproducenter är kompetenta. De tar fram en 
plan för djurens välbefinnande tillsammans med en veterinär, 
engagerar sig i hälsovården och följer anvisningar relaterade till 
inköp av djur och foder. Djurens hälsa rf (ETT) upprätthåller en 
lista över försäljare av testat foder tryggat från djursjukdomar. 

I Finland får djuren bara antibiotika vid behov och på läkares 
ordination. På andra håll i världen används antibiotika för att 
påskynda tillväxten hos djuren och förebygga sjukdomar. Inom 
EU är det förbjudet att använda tillväxthormoner. Finland och 
Sverige är de EU-länder som använder minst antibiotika på djur. 

Djurens nationella hälsovård ETT är en finländsk verksam-
hetsmodell som ställer hårdare krav på köttproduktionen än lagen 
eller EU-författningar. Verkställandet av hälsovårdsprogrammet 

på gårdarna övervakas med uppföljningssystemen Sikava och Na-
seva. I Sikava ingår över 90 procent av de finländska svingårdar-
na och i Naseva cirka 60 procent av alla gårdar med nötkreatur, 
varav 90 procent av gårdar med över hundra nötkreatur.

Djurtransporterna i Finland är förenade med noggranna regler 
och observation. Lagen om transport av djur fastställer i detalj 
bland annat utrustningen i transportmedel samt ilastning och 
urlastning av djur. Alla djurtransporter i Finland uppfyller de 
särskilda kraven på lämplighet för resor som varar i över åtta tim-
mar, även om transportsträckorna är betydligt kortare i praktiken. 
Djuren ska kontrolleras före transporten och föraren måste ha ett 
kompetensintyg.

Stressen syns i djurens beteende: rastlösa svin kan bita varan-
dras knorrar och understimulerade fjäderfän hackar på varandra. 
Därför stympar vissa länder svinens knorrar och fjäderfänas näb-
bar. Så agerar vi aldrig i Finland. I stället undviker man stressen 
genom att ge djuren en trygg uppväxtmiljö och erbjuda lagstad-
gad stimulans. 

Knorren stympas inte. Varken 
grishosta eller PRSS-virus. Grisarna 
får gräva.

Tjurar kastreras inte. Varken bovin 
tuberkulos eller -leukos. Djuren har 
utrymme att röra sig på.

Fjäderfäna har alltid näbb och fjädrar. 
Fotsulornas skick kontrolleras. 
Kycklingarna får klampa runt och bada.
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ANSVAR FÖR VÄLBEFINNANDET! Läs mer om olika finländska köttföretag på internet eller 
kolla in producenternas webbplatser. Vad står det om djurens välbefinnande och hur man 
tar hänsyn till det i produktionen på webbplatsen? Skriv upp svaren nedan.

ANTIBIOTIKA I NYCKELSTÄLLNING Antibiotika botar sjukdomar, men onödig eller 
överflödig användning kan även vara skadlig. Förklara vad antibiotikaresistens betyder. 
På vilket sätt är det relaterat till finländsk köttproduktion? Skriv upp svaren nedan.

1
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En god köttfärslimpa
SÅ HANTERAR OCH TILLAGAR DU KÖTTET



Hantera och förvara rätt, 
tillaga efter egen smak

Färskt kött blir lätt fördärvat. Därför är det viktigt att sörja för 
köttets kylkedja dvs. att köttet hela tiden hålls tillräckligt kallt. 
För hög temperatur gör att mikrober börjar föröka sig och förstör 
produkten. 

Matförpackningar som ska förvaras i kylskåp och frys är bra 
att packa ned så nära varandra som möjligt i kundkorgen eller 
påsen för att de ska hålla kylan. En kylväska är bra att använda 
när det är varmt eller om man ska åka långt. 

BÄST FÖRE-märkningen innebär att produkten 
kan användas efter datumet i fråga om den verkar 
vara i skick baserat på utseende, lukt och smak. 

Märkningen SISTA FÖRBRUKNINGSDAG 
innebär att produkten inte ska användas efter 
datumet i fråga. 

VAD ÄR MIKROBER?

I all mat finns naturligt olika bakterier, virus, mögel 
och jäst. Om oinbjudna, skadliga mikrober intar 
maten eller de naturliga mikroberna ökar allt för 
mycket kan de förstöra maten och ge den som äter 
maten matförgiftning.

Inhemskt kött har god kvalitet och är säkert. Den matlagnings-
ansvarige måste dock komma ihåg att sörja för normal kökshygi-
en, förvarings- och stektemperaturer och stektid.

Mikrober sprids ofta till maten via människan. Därför måste 
man tvätta händerna med varmt vatten och tvål innan matlag-
ningen. Det är även viktigt med renhållning av matlagningsred-
skapen. Kärlen ska diskas med diskmedel och köksytorna måste 
även torkas av eftersom mikrober trivs där det är fuktigt. 

Genomstekta råvaror ska hanteras med andra redskap och på 
andra ytor än ostekta råvaror. 

Trots att kött inte ska förvaras varmt är det bra att låta det stå i 
rumstemperatur en stund före tillagning. Beroende på köttmäng-
den är det lagom med en halvtimme eller timme. När köttet får 
vara i rumstemperatur får det jämnare genomstekning än om det 
sker en plötslig temperaturändring.

Kött kan även förvaras i frysen! Frys 
inte in en produkt som redan har 

frysts in och tinats upp. Tillagat kött 
kan förvaras i frysen i 3–4 månader. 

Rå köttfärs kan förvaras i frysen i 2–3 
månader, fläskkött och kyckling i 3–6 
månader och nötkött i 6–9 månader.

Hemma förvaras kött och 
köttprodukter i kylskåpets kallaste 
del, dvs. på nedersta hyllan under 

4 grader.
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Tio recept för  
alla hemmakockar



30 min
Ca 3–4 pers.

DET HÄR BEHÖVER DU:

Cirka 300 g tunt strimlat nöt- eller fläskkött

100 g torkade aprikoser i skivor

1 tsk kokosmjölk

2 tsk curry

Smaka av med svartpeppar och salt

Olja till stekning

Serveras med ris

Om du vill kan du tillsätta färsk koriander 

DAGS ATT SÄTTA IGÅNG MED MATLAGNINGEN:
Stek köttstrimlorna i olja tills de är genomstekta. Tillsätt de andra ingredienserna 
och låt koka en stund. 
 
Servera med kokt ris och eventuellt färsk koriander.

Hurry Curry

BLEV DET MAT ÖVER? 

Undvik svinn genom att äta upp resterna 
senare! Kom dock ihåg att låta maten svalna 
och hetta upp den så snabbt som möjligt. 
Mikroberna ökar snabbare i 6–60 grader. 
Mat som blir över ska kylas ned så att 
den blir ännu svalare helst inom högst fyra 
timmar. Om maten värms upp igen måste 
den hettas upp till över 70 grader. Mat som 
har värmts upp igen en gång ska inte kylas 
ned och värmas upp en andra gång. 
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20 min
6 pers.

DET HÄR BEHÖVER DU:

cirka 800 g nötytterfilé (i bit)

salt

malen svartpeppar från kvarn

olivolja

Läcker majonnäs:

2 dl majonnäs

4 msk srirachasås

2 msk honung

DAGS ATT SÄTTA IGÅNG MED MATLAGNINGEN:

Skiva ytterfilébitarna i biffar och låt biffarna ligga i rumstemperatur en halvtimme 
innan stekning. Torka biffarnas ytor torra med hushållspapper innan du steker 
dem. Lägg på en het grill eller stek i olja i panna först på ena sidan tills den röda 
köttsaften börjar sippra ut och vänd sedan. Krydda grillbiffarna med salt och 
peppar och fortsätt tillaga tills köttsaften börjar sippra ut på den här sidan. Dra 
av från grillen, slå in i löst foliepaket och låt vila i minst fem minuter före servering.

När du låter köttet stå och dra utjämnas innertemperaturen och köttsafterna 
stannar till. En tumregel för hur länge det ska stå och dra är ungefär halva 
tillagningstiden. Om du steker biffarna i fyra minuter ska de stå och dra i två 
minuter. Köttet fortsätter tillagas lite grann när det står och drar. Det innebär att 
du kan dra av köttet av värmen en stund innan den önskade temperaturen har 
uppnåtts.

Tillaga en läcker majonnäs som tillbehör till biffen genom att blanda sriracha 
och honung med majonnäsen. Vid behov kan du smaksätta med salt. Servera 
med pommes frites.

Grillbiff med läcker majonnäs

TÅLAMOD I KÖKET! 

Inte ens det bästa köttet ger bästa möjliga 
slutresultat om spisen inte hettas upp 
tillräckligt, biffens yta inte torkas noggrant 
före stekning eller den inte får stekas färdigt 
i fred. Vätska på köttytan förhindrar stekning 
och överflödiga vändningar eller tryck får 
köttet att förlora sin saftighet och ger sämre 
stekyta.

VÄLSTEKT ELLER MEDIUM? 

En inhemsk nötköttsbiff kan gott tillagas 
med olika stekgrad eftersom man har tagit 
hänsyn till kylkedja och livsmedelshygien. 
Den ena äter sin biff nästan rå och den 
andra välstekt – genom att prova dig 
fram hittar du den stekgrad du gillar 
bäst! Du kontrollerar den bäst med en 
stektermometer. Biffar som är mer än 
2 cm tjocka är alltid bra att stekas med 
termometer.

RÅ: 50 grader, tydligt röd inuti, stektid 1–2 
minuter per sida – känns som tummuskeln 
när tumme och pekfinger hålls ihop.

MEDIUM: 55 grader, rödaktig inuti, 
stektid 2–3 minuter per sida – känns som 
tummuskeln när tumme och långfinger 
hålls ihop.

VÄLSTEKT, ALLTSÅ WELL DONE: cirka 
68 grader, inte alls röd, stektid 4–5 minuter 
per sida – känns som tummuskeln när 
tumme och lillfinger hålls ihop.
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30 min
4 pers.

DET HÄR BEHÖVER DU:

400 g strimlat fläskkött

2 dl kantareller eller trattkantareller

2 msk olja

3 cm bit hackad ingefära 

1 hackad vitlöksklyfta

1,5 l kött- eller kycklingbuljong

1–2 tsk sesamolja

3 msk soja

1 skivad purjolök (den vita delen)

300 g ramennudlar eller vanliga nudlar

4 kokta ägg

1 påse hackad salladslök

DAGS ATT SÄTTA IGÅNG MED MATLAGNINGEN:

Stek det strimlade fläskköttet och svampen i olja i kastrull.
Tillsätt vitlök och ingefära.
Häll ned buljong, sesamolja och soja. Koka upp.
Tillsätt nudlar och purjolök. Blanda och smaka av.

Häll upp soppan i skålar och lägg en ägghalva i varje skål. Toppa med salladslök.  
Njut av soppan med pinnar och sörpla i dig buljongen.

Ramen

OBS! Fläskkött ska helst tillagas så det har 
en innertemperatur på 70 grader trots att 
risken för salmonella är minimal i inhemskt 
kött. Tänk på det här om du gör biffar: 
ytterfilé har lägre fetthalt än innerfilé. Därför 
blir den lättare torr om den tillagas för länge.

TIPS! 

Måltiden blir utmärkt picknickmat om du 
blandar och värmer upp ingredienserna i 
buljongen (köttbuljong, sesamolja och soja) 
i termosflaska och packar de hackade 
grönsakerna, nudlarna, rått strimlat fläskkött 
och de kokta äggen separat. Börja med att 
bryna strimlorna och grönsaksblandningen 
i kastrull i stormkök eller över öppen eld. 
Tillsätt sedan den varma buljongen, 
nudlarna och purjolöken. När nudlarna är 
klara kan du avnjuta dem med ett ägg. Tänk 
på kylkedjan och att du packar det strimlade 
köttet kallt!
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40 min
4 pers.

DET HÄR BEHÖVER DU:

1 kg rostbiff av nötkött

1 gul lök

1 tsk margarin

4 dl köttspad

400 g soppgrönsaker

2 dl matlagningsgrädde

100 g mjukost

5 st. kryddpepparkorn

1 tsk salt

Om du vill kan du garnera med persilja.

DAGS ATT SÄTTA IGÅNG MED MATLAGNINGEN:

Hacka löken och strimla köttet.
Hetta upp margarinet i grytan och bryn köttstrimlorna och löken.
Tillsätt köttbuljongen och låt köttet sjuda i cirka 20 minuter.
Tillsätt soppgrönsaker, matlagningsgrädde, mjukost och kryddor.
Låt sjuda cirka 15 minuter under lock.
Smaka av och avsluta med att strö över hackad persilja.

Höstgryta
SÅ HÄR STRIMLAR DU NÖTSTEKEN 

Leta upp köttfibrerna, dvs. de små strecken 
som går åt samma håll längs köttet. Börja 
med att göra fingertjocka strimlor av biten 
i fibrernas riktning. Strimla sedan skivorna 
genom att skära dem i motsatt riktning som 
fibrerna. Den renläriga strimlingen främjar att 
köttet blir mört och genomstekt.
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35 min
4 pers.

DET HÄR BEHÖVER DU:

1 lök

2 vitlöksklyftor

1/2 röd mild chili

ca 700 g köttfärs

1 ägg

1/2 tsk rökt paprikapulver

1/2 tsk chilipulver

1–1,5 tsk salt

1 tsk spiskummin

malen svartpeppar från kvarn

2–5 hackade korianderkvistar

Fyllning:

100 g rökt ost 

DAGS ATT SÄTTA IGÅNG MED MATLAGNINGEN:

Ta ut filén i rumstemperatur (högst en halvtimme före tillagning). Hacka löken, vitlöken 
och chilin och fräs sedan i olja. Låt svalna en stund och blanda med köttfärsen. Tillsätt 
även resten av ingredienserna till spetten och blanda till en jämn smet. Skär stänger 
av den rökta osten i lillfingertjocklek och trä dem på spett. Snurra köttfärsen runt 
oststången så att osten täcks. Grilla i drygt tio minuter eller tills osten börjar smälta och 
bubbla ur spetten.

Servera spetten med dipp du gillar. 

Fyllda spett
DEN GODA MEN KÄNSLIGA 
KÖTTFÄRSEN! 

Köttfärs blir lätt förstört eftersom det har 
behandlats mer än helt kött. Eftersom 
malningen spräcker muskelceller så 
har köttet mer yta som är gynnsam för 
mikrober. Kom därför ihåg att kontrollera 
sista förbrukningsdatum på paketet och 
tillaga köttfärsen samma dag som du 
öppnar paketet. Köttfärs som har köpts 
över disk har inte förpackats lufttätt och 
måste tillagas så snart som möjligt efter 
inköpstillfället, helst redan samma dag. 
Tillagad köttfärs kan förvaras i kylskåp i ett 
par dagar.
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30 min
4 pers.

DET HÄR BEHÖVER DU:

400 g kycklingfärs

1 ägg

1–2 krossade vitlöksklyftor

1 tsk ingefärspasta eller riven ingefära

1 tsk soja

1 tsk fisksås

1 kruka hackad koriander

1–2 st. hackade chilifrukter

1 tsk salt

För stekning:

0,5 dl sesam- eller rapsolja

3 msk hoisinsås

2 msk sesamfrön

Till servering till exempel

kokt ris och picklade grönsaker

Kycklingköttbullar 
i hoisinsås

DAGS ATT SÄTTA IGÅNG MED MATLAGNINGEN:

Blanda ihop ingredienserna till smeten och grädda en provköttbulle i 
stekpannan eller mikron. Kontrollera smaken och krydda extra vid behov. 

Rulla små köttbullar av smeten. Hetta upp oljan och stek köttbullarna 
gyllenbruna i små omgångar. När du har stekt alla köttbullar kan du 
lägga tillbaka dem i pannan. Tillsätt hoisinsåsen och sesamfröna. Rulla 
köttbullarna för att såsen och fröna ska fastna. Stek på mild värme i 
ytterligare ett par minuter. 

Servera med till exempel ris och picklade grönsaker.

EXTRASMAK MED KRYDDOR  

Kycklingfärs är ett milt och mångsidigt 
alternativ till de mer bekanta färssorterna 
nöt- och fläskfärs. Den är dock ganska 
mild i smaken. Därför kan man höfta med 
kryddorna. Som smakvärldar lämpar sig 
såväl asiatiska som till exempel klassiska 
franska eller rejäla amerikanska smaker. 
En mildare smakvärld komponeras med till 
exempel färska örter medan olika typer av 
chilipastor gör den mer kryddstark.

28 Recept



50 min
4 pers.

DET HÄR BEHÖVER DU:

800 g kycklingklubbor

360 g strimlade rotfrukter

250 g krossade tomater

1 dl vatten

1 msk citronsaft

0,5 tsk sambal oelek

1 tsk torkad oregano 

1 tsk torkad basilika 

1 tsk torkad timjan

1 tsk salt

DAGS ATT SÄTTA IGÅNG MED MATLAGNINGEN:

Sätt ugnen på 160 grader.
Tina de strimlade rotfrukterna. Blanda strimlor, krossade tomater, vatten, citronsaft, chilipasta 
och kryddor i en ugnsform. Tillsätt kycklingklubborna. Tillaga i ugn i cirka 45 minuter tills 
kycklingklubborna är genomstekta.

Servera till exempel med kokt ris och sallad.

Kycklingklubbor på bädd av 
rotfruktssalsa

ALLTID GENOMSTEKT KYCKLING! 

Risken för salmonella i inhemskt kött 
är minimal. Trots det ska kyckling alltid 
genomstekas till en innertemperatur på 
minst 75 grader.
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30 min
25 pers. (tillbehör till annan mat)

DET HÄR BEHÖVER DU:

Sallad

3,75 dl couscous (4 dl tillagad)

Cirka 1 kg strimlad kycklingfilé 
(till exempel i honungsmarinad eller naturell)

2,5 msk rapsolja

2,5 msk balsamvinäger

2,5 st. gul lök

2,5 dl crème fraîche

2,5 st. grön paprika

2,5 tsk (220 g) konserverad mango eller persika

2 krukor eller påsar isbergssallad

Eventuellt en kruka rucola

Sås

500 g lätt gräddfil

8 msk grön pestosås

2,5 tsk socker

5 tsk citronsaft

Kyckling- och couscoussallad 
med honung

DAGS ATT SÄTTA IGÅNG MED MATLAGNINGEN:

Tillaga couscousen enligt anvisningarna på förpackningen och låt svalna. 
Blanda ingredienserna till gräddfilssåsen.
Bryn kycklingstrimlorna lätt i olja, smaksätt med balsamvinäger, salt och 
peppar.
Tillsätt hackad lök och crème fraîche, låt koka upp i några minuter. Tärna 
paprika och mango. Skölj salladsbladen och hacka dem.
Strö ut hälften av isbergssalladsbladen på bottnen och sidorna i ett lågt 
serveringsfat. Tillsätt eventuellt mer ruccola.
Rör ihop färdigkokt couscous, paprika- och mangotärningar samt resten av 
salladsbladen.
Blanda ner såsen och häll över blandningen på salladsbädden.
Precis innan serveringen tillsätter du de varma kycklingstrimlorna.

KORSKONTAMINERING ÄR EN RISK! 

Korskontaminering innebär att mikroberna 
förflyttas från råa till tillagade råvaror till 
exempel via händer eller köksredskap. 
Därför är det viktigt att tvätta händerna 
efter att ha behandlat och använt olika 
redskap med rått kött. Om du skär gurka 
till salladen på samma skärbräda och 
med samma kniv som rå kyckling överför 
du även mikrober till den färdiga salladen 
som du ändå inte tillagar som du gör med 
kycklingen!
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cirka en timme
4 pers.

DET HÄR BEHÖVER DU:

 
Pizzabotten

2 dl vatten

drygt 1 tsk bakpulver

½ tsk salt

1 tsk socker

2 msk olja

cirka 5 dl vetemjöl

Fyllning

300 g riven mozzarella

1 frp medwurst

2 dl tomatsås (t.ex. färdig tomatpastasås 
eller passerad tomat smaksatt med salt, 
svartpeppar, basilika och en nypa socker)

1 kruka färsk mejram

(Oliv)olja att smörja kanterna med

Medwurstpizza 
med läcker kant

DAGS ATT SÄTTA IGÅNG MED MATLAGNINGEN:

Börja med att baka pizzabottnen. Sätt ugnen på 220 grader.
Lös upp bakpulver, salt och socker i fingervarmt vatten. Tillsätt olja och 
mjöl. Knåda degen spänstig och låt den jäsa en stund. Kavla ut degen på 
bakplåtspapperet som du har lagt på ugnsplåten. 
Även om pizzakanten alltid är god kan även den få det lilla extra! I det här 
receptet används medwurst och ost för att göra kanten smakrik och saftig. 
Dela upp degen i fyra bitar och kavla ut delarna till runda pizzabottnar.
Pensla kanten (ca 5 cm) med vatten. Strö ett jämnt lager av riven ost och 
strimlad medwurst på den smala delen av kanten. Vänd över degkanten och 
tryck ihop fogen med fingrarna.
Bred ut tomatsåsen mitt på pizzabottnen och strö ut riven ost och strimlad 
medwurst. Avsluta med att strö mejram på pizzan.

Pensla kanterna med olja. Gör små snitt på kanten med en vass kniv.
Grädda i 220 grader i ca 15 minuter.

FYLL EFTER ÖNSKEMÅL! 

Pizza är roligt att laga tillsammans 
eftersom var och en kan göra sin egen 
version. Kantfyllningen kan även bestå av 
bacontärningar, färskost och örter. Som 
pizzatopping kan man använda till exempel 
lök, oliver, körsbärstomater eller zucchini – 
våga prova olika smakkombinationer!

PIZZAFEST! 

Pizza passar perfekt att servera på 
avspända fester med en god sallad! Men 
kom ihåg att serveringen inte får stå framme 
i rumstemperatur i mer än två timmar. Om 
festen är utomhus på sommaren ska du 
ställa maten i skuggan och låta den stå 
framme ännu kortare tid. Överbliven mat 
från festen är tryggast att slänga.
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70 min
6 pers.

DET HÄR BEHÖVER DU:

800 g köttfärs

4 skivor torkat bröd

En stor gulbeta (200 g)

4 äggulor

2 tsk salt

0,5 tsk malen muskotnöt

0,5 tsk malen vitpeppar

0,5 tsk malen svartpeppar

0,25 tsk malen nejlika

4 dl vispgrädde

3 msk smör

En god köttfärslimpa

DAGS ATT SÄTTA IGÅNG MED MATLAGNINGEN:

Hemligheten med den här köttfärslimpan är den rivna rotfrukten. 
Om du vill kan du byta ut gulbetan mot till exempel rödbeta eller 
palsternacka – det blir en god köttfärslimpa i vilket fall! 

Hacka brödet grovt med kniv. Ställ åt sidan en stund.
Skala gulbetan och riv den så fint som möjligt. Blanda riven gulbeta 
och köttfärs. Vispa sedan ned äggulor och kryddor med elvisp. Tillsätt 
grädden lite i taget under omrörning. 

Fördela smöret i bitar i en 25 cm lång brödform. Forma köttfärsen så 
den får plats i formen. Rulla den i ströbröd och lyft försiktigt över den 
i formen.

Stek köttfärslimpan i 200 grader i ugnen i cirka 60 minuter tills den är 
genomstekt och har fått en vacker yta.

Servera till exempel med potatismos, kokta ärtor och sallad.

KRYDDA EFTER EGEN SMAK! 

Till exempel en nötfärsbiff räcker ofta 
att kryddas med bara salt och peppar. 
Fläsk och kyckling är dock ganska milda i 
smaken, så där kan man ta ut svängarna 
med kryddorna! Just med köttfärs fungerar 
vilka kryddor som helst. Till exempel den här 
köttfärslimpan kan kryddas efter smak!
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Länkar och källor

När studiematerialet togs fram har man förutom att 
prata med Atrias experter även använt sig av information 
om konsumtionsval, råvaror, matens miljöpåverkan, 
livsmedelshygien och matlagning från flera finländska aktörer, 
till exempel Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, 
Miljöministeriet, Sitra, Lihatiedotusyhdistys och Föreningen 
Matinformation. 

ÖVRIGT STUDIEMATERIAL FÖR HUSLIG EKONOMI 
(PÅ FINSKA): 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/
verkkomateriaaleja-kotitalouden-opetuksen-tueksi

Matinformation: Lupa kokata – elintarvikehygienian perusteet 
(Tillstånd att laga mat – grunderna i livsmedelshygien):  
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/
lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet

Studiematerialet Kött på tallriken från Atria är ett koncept avsett 
för undervisningen i huslig ekonomi i högstadiet vars mål är att 
upplysa om den finländska köttproduktionskedjan samt kötträtter 
och deras tillverkning som en del av mångsidig kost. 

Atria Finland 2020.
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