
	  
	  
	  
Kort	  redovisning	  av	  Svensk	  Potatis	  främjandeverksamhet	  under	  2014	  
	  
Svensk	  Potatis	  AB	  har	  som	  ändamål	  att	  främja	  konsumtionen	  av	  potatis.	  	  
Detta	  genom	  att:	  

-‐ ta	  fram	  och	  utveckla	  system	  för	  kvalitetsklassificering	  
-‐ stimulera	  produktion	  av	  kvalitetspotatis	  
-‐ marknadsföring	  av	  potatis	  
-‐ höja	  allmänhetens	  kunskap	  om,	  och	  intresse	  för	  potatis	  
-‐ höja	  potatisens	  status	  och	  värde	  

	  
Verksamhet	  i	  korthet:	  

1 Branschorganisation:	  hemsida,	  företräda	  branschen	  m	  m	  
2 Månadens	  recept	  –	  med	  potatis	  
3 Annonser,	  med	  budskap,	  recept	  
4 Deltagit	  i	  olika	  mässor	  
5 Drivit	  färskpotatiskampanj	  
6 Butiksexponering	  –	  tävling	  
7 Kvalitetsanalyser,	  egna	  i	  butik	  
8 Kvalitetsanalyser	  på	  uppdrag	  av	  packerier,	  kedjor	  
9 Påbörjat	  revidering	  av	  normer	  för	  kvalitetsklassificering	  
10 Projekt	  –	  skalbildning,	  lagringsproblematik	  
11 Provgrävningar	  –	  utfört	  ca	  80	  analyser	  kostnadsfritt	  åt	  GRO	  
12 Storhushåll	  –	  projekt	  med	  kurs/information	  till	  storhushållspersonal,	  i	  samarbete	  med	  HS	  och	  

med	  finansiellt	  stöd	  från	  Jordbruksverket	  
	  

Budskap:	  
I	  alla	  lämpliga	  sammanhang:	  annonser,	  mässor,	  kurser	  m	  m	  framhäver	  vi	  potatisens	  förträfflighet,	  
såsom	  t	  ex;	  
-‐	  	  	  	  stora	  variationsmöjligheter:	  olika	  sorter	  med	  olika	  smak	  och	  egenskaper	  m	  m	  
-‐	  	  	  	  näringsrikt:	  massor	  med	  vitaminer,	  mineraler	  och	  antioxidanter	  
-‐	  	  	  	  mättande	  lågkalorimat,	  förhållandevis	  få	  kalorier	  per	  portion	  
-‐	  	  	  	  låg	  glykemisk	  belastning,	  samt	  
-‐	  	  	  	  positiv	  effekt	  av	  resistent	  stärkelse	  m	  m	  
Budskapen	  tas	  emot	  med	  ofta	  viss	  förvåning	  och	  alltid	  med	  mycket	  stor	  uppskattning!	  
	  
Beskrivningar:	  

1. Som	  branschorganisation:	  	  
håller	  Svensk	  Potatis	  hemsida	  uppdaterad,	  tar	  fram	  pressreleaser	  som	  läggs	  upp	  på	  
MyNewsdesk	  samt	  även	  Månadens	  Recept.	  Remissvar,	  ett	  har	  under	  året	  avgivits	  i	  
samarbete	  med	  LRF.	  Delaktighet	  i	  svenska	  livsmedelsdebatten,	  genom	  ett	  antal	  uttalanden	  
vid	  journalist-‐	  intervjuer,	  insändare	  i	  samband	  med	  debatten	  om	  ekologisk	  odling.	  Svensk	  
Potatis	  personal	  är	  tillgänglig	  för	  journalister	  varje	  dag,	  vardag	  som	  helgdag.	  

2. Varje	  månad	  tas	  fram	  ett	  läckert	  recept,	  säsongsbetonat	  och	  med	  potatis	  i	  centrum,	  som	  
läggs	  upp	  på	  MyNewsdesk	  till	  fritt	  utnyttjande	  av	  tidningar/matredaktioner.	  Främst	  mindre	  
tidningar	  utnyttjar	  detta.	  Recepten	  lagras	  sedan	  på	  hemsidan.	  

3. Svensk	  Potatis	  har	  under	  året	  drivit	  en	  ganska	  intensiv	  annonskampanj.	  Denna	  har	  varit	  
inriktad	  på	  helsidesannonser	  i	  månadsbilagor	  till	  kvällstidningarna	  alternativt	  i	  mat-‐	  eller	  



livsstilsjournaler	  med	  lång	  liggtid.	  Annonserna	  har	  varit	  utformade	  med	  vacker	  bild	  på	  
potatismaträtt,	  med	  recept	  samt	  med	  ett	  positivt	  budskap	  om	  potatis.	  Annonskampanjen	  har	  
rönt	  en	  hel	  del	  uppmärksamhet.	  Analys	  har	  även	  gjorts	  av	  hur	  annonserna	  uppfattas	  av	  
målgrupp	  och	  gett	  ett	  mycket	  bra	  resultat.	  

4. Mässor:	  deltagit	  i	  ”Storys”	  matevent	  i	  Sthlm	  (	  25/4)	  med	  inbjudna,	  ca	  100	  journalister,	  
matskribenter	  m	  m.	  Medverkat	  i	  Region	  Skånes	  matmässa	  i	  Brösarp	  d	  24	  –	  25/5,	  Pärans	  Dag	  i	  
Båstad	  d	  7/6	  samt	  i	  LRF’s	  evenemang:	  Jorden	  och	  Skogen,	  riktad	  till	  skolungdom,	  på	  Skansen	  
d	  9	  –	  11/9	  samt	  i	  Eskilstuna	  d	  18/9.	  Lars	  har	  även	  medverkat	  på	  potatismässan	  i	  Kristinestad	  
d	  22	  –	  23/8,	  inbjuden	  (och	  bekostad)	  av	  Finska	  organisationen.	  Svensk	  Potatis	  har	  även	  
deltagit	  i	  de	  odlarträffar	  m	  m	  som	  anordnats,	  t	  ex	  Falköping	  d	  11-‐12/3,	  Borgeby	  d	  25	  –	  26/6,	  
Elmia	  d	  10	  –	  11/12.	  

5. Färskpotatiskampanj,	  med	  auktion	  på	  första	  primörerna,	  vykort	  (	  3	  st	  vid	  olika	  tillfällen)	  till	  
samtliga	  butiker	  med	  budskap	  att	  nu	  finns	  god	  tillgång	  på	  svensk	  färskpotatis	  m	  m	  samt	  en	  
10	  sek	  animerad	  reklamfilm	  som	  sändes	  i	  TV4	  och	  sjuan	  över	  Stockholms	  sändaren	  samt	  
Viasat,	  m	  m.	  

6. Under	  maj/juni	  utlyste	  Svensk	  Potatis	  en	  tävling	  för	  bästa	  exponering	  av	  potatis	  i	  butik.	  
Inriktningen	  var:	  ”den	  mest	  säljande	  exponeringen	  av	  potatis	  i	  butik	  –	  gärna	  genom	  att	  
kombinera	  såväl	  färsk-‐	  som	  höst-‐/vinterpotatis”.	  Vinnare	  blev	  ICA-‐	  Kvantum	  i	  Skara.	  	  	  

7. Analysverksamheten	  enligt	  uppdrag	  från	  odlare,	  packerier	  m	  fl	  är	  självfinansierad.	  
8. Svensk	  Potatis	  utför	  även	  ett	  antal	  spontana	  butiksbesök	  samt	  analyser	  i	  egen	  regi.	  

Resultaten	  av	  analyserna	  tillsänds	  leverantören/packaren/grossisten.	  Personalen	  kan	  även	  ge	  
goda	  råd	  och	  anvisningar	  direkt	  till	  butikspersonalen.	  En	  speciell	  broschyr	  om	  varför	  det	  är	  
bäst-‐före	  datum	  på	  potatisen	  har	  tagits	  fram	  för	  detta.	  	  

9. Revidering/	  översyn	  av	  gällande	  SMAK-‐	  regler	  har	  påbörjats.	  Det	  är	  viktigt	  att	  dessa	  regler	  
speglar	  aktuella	  krav	  som	  handeln/konsumenter	  ställer	  på	  potatisen.	  Avstämning	  med	  såväl	  
odlare	  som	  packerier	  och	  handel	  sker	  under	  arbetets	  gång.	  

10. Svensk	  Potatis	  har	  initierat	  projekt	  inom	  skalbildning	  och	  lagringsproblematik.	  Redovisning	  
kommer	  vid	  senare	  tillfälle.	  

11. Svensk	  Potatis	  har	  i	  samarbete	  med	  Hushållningssällskapet	  drivit	  projektet:	  ”Potatis	  i	  
storhushåll	  –	  bara	  möjligheter”.	  Projektet	  har	  finansierats	  med	  hjälp	  av	  Jordbruksverket	  
inom	  ramen	  för	  ”Sverige	  –	  det	  nya	  matlandet”.	  Heldagskurser	  har	  hållits	  på	  13	  olika	  platser	  i	  
landet.	  Hela	  kedjan	  har	  varit	  representerad;	  kökspersonal	  samt	  chefer	  från	  sammanlagt	  ca	  50	  
kommuner	  från	  Piteå	  i	  norr	  till	  Ystad	  i	  söder,	  personal	  från	  privata	  kök,	  personal	  från	  
packerier,	  skalerier,	  grossister	  samt	  lokala	  odlare.	  Målet	  med	  kursen	  har	  varit	  att	  öka	  
användningen	  och	  förbättra	  hanteringen	  av	  potatis	  i	  storhushåll.	  	  

12. Säsongen	  2014	  blev	  en	  av	  de	  besvärligaste	  ur	  bladmögelsynpunkt.	  Detta	  uppmärksammades	  
bl	  a	  av	  Jordbruksverket	  som	  tog	  initiativ	  till	  ett	  möte	  i	  Västra	  Karup	  d	  30/6.	  Mötet	  planerades	  
och	  verkställdes	  i	  gott	  samarbete	  med	  Svensk	  Potatis.	  Deltagare	  i	  mötet	  var	  såväl	  odlare	  som	  
en	  del	  inom	  uppsamlande	  handel	  samt	  rådgivare	  och	  forskare	  inom	  bladmögel.	  Svensk	  
Potatis	  har	  också	  under	  hösten	  deltagit	  i	  bladmögelseminarium	  i	  Bjärsjölagård	  samt	  vid	  
framtagning	  av	  projektansökan	  till	  SLF.	  	  

	  
Resultat:	  
-‐ Potatis	  uppmärksammas	  och	  är	  mer	  intressant	  och	  populär	  än	  kanske	  någonsin	  tidigare.	  En	  

viss	  liten	  ökning	  av	  konsumtionen	  enligt	  Jordbruksverkets	  statistik.	  
-‐ Potatis	  börjar	  efterhand	  att	  uppmärksammas	  som	  hälsosam	  mat.	  
-‐ Efterhand	  ökande	  kvalitetssträvanden	  och	  kvalitetsnivå.	  Dock	  kvarstår	  emellanåt	  alltför	  stora	  

brister	  i	  utbudet	  av	  otvättad	  såväl	  höst-‐	  som	  färskpotatis	  vilket	  utan	  tvekan	  verkar	  
hämmande	  på	  efterfrågan.	  

-‐ Efterhand	  något	  ökande	  övergång	  till	  tvättad	  färskpotatis.	  
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Inbjudan till auktion av årets första skörd 
av svensk färskpotatis 
 
 
 
Plats: www.svenskpotatis.se 
Tid: troligtvis den 24 april kl 9.30 
 
 
Den svenska färskpotatisen växer för fullt ute på åkrarna och snart är det tid för odlarna att 
plocka upp säsongens första primörer. Vi vill gärna bjuda in dig att följa världspremiären på 
auktionen av årets första skörd av svensk färskpotatis via nätet. 
 
Auktionen kan du följa på vår hemsida  
www.svenskpotatis.se 
  
Då vi inte vet när den första potatisen kommer att skördas, 
gäller det att hålla ett öga på hemsidan.  
Eller hör gärna av er om ni vill bli kontaktade dagen innan 
auktionen äger rum. 
 
Hälften av försäljningssumman skänker odlaren till BRIS. 
 
Mycket välkomna att följa auktionen! 
 
 
Har du frågor kontakta oss gärna: 
 
 
 
 
 

Lars Elofson 
lars.elofson@svenskpotatis.se 
Mobil: 0768 – 08 64 94 Foto: Björn Tesch 

 

Annons	  Paolos	  Mat	  

Färskpotatis	  auktion	  

Pressmeddelande	  storhushållsprojekt	  
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Svensk!Potatis!presenterar!nya!favoritrecept!med!utvalda!potatissorter!i!säsong!varje!månad.!

Månadens!recept!för!november!är!hämtad!från!Svensk!Potatis!kokbok!”Het!Potatis!!Recept!och!inspiration!för!

alla”.!Bild!och!recept!är!fria!för!publicering.!

!
Månadens!recept:!Krämig!potatissoppa!
!
Receptmakare:!Eleonor!Schütt!och!Margareta!Andersson!

Bild:!Björn!Tesch!

!

När!hösten!nu!gjort!sitt!intåg!och!det!är!kallt!ute!är!det!extra!gott!med!en!värmande!soppa.!

Detta!är!en!krämig!och!god!variant!av!potatissoppa!med!lite!spenat!i!som!ger!soppan!en!

mustigare!smak.!Känns!den!för!krämig,!späd!med!lite!vatten.!

!
Krämig!potatissoppa!
4!portioner!!

!!!!!!!

500!g!! potatis,!välj!King!Edward,!Fontane!eller!varför!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!inte!Mandelpotatis!!!

1!st!(100!g)! gul!lök! !

4½!P!5!dl! vatten!

1!st! grönsaksbuljong!

1!dl!! mjölk!

½!dl! matlagningsgrädde!

120!g!! spenat,!hackad!

1!krm! tabasco!

3!krm! salt!

80!g! broccoli!

!

!

1 Skala!och!skiva!potatis!och!lök!tunt.!

2 Fräs!potatis!och!lök!i!rapsolja!några!minuter.!

3 Tillsätt!vatten!och!buljongtärning!och!låt!koka!ca!15!minuter.!

4 Vispa!eller!mixa!soppan!slät.!

5 Tillsätt!mjölk,!grädde!och!spenat.!

6 Smaka!av!med!salt!och!tabasco.!

7 Tillsätt!broccolibuketter!och!låt!soppan!koka!upp.!

!

!

Näringsinnehåll!per!portion:!

Energi!160!kcal/680!kJ!!!Protein!5!g!!!Fett!6!g!!!Kolhydrater!20!g!

!

Kontaktperson:!AnnaKarin!Hamilton,!annakarin@svenskpotatis.se!!0705!–!34!90!63!

Månadens	  recept	  

Exponeringstävling	  butik	  


