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MÅNADSBREV
- Oktober 2020 -

Fira Potatisens Dag idag den 26 oktober!
Fira lite extra idag med en god potatisrätt
Enligt Potatisrapporten 2020/2021 köper 98 procent av
de svenska hushållen hem och äter potatis.
King Edward är den sort som överlägset flest känner till,
men det finns så många andra sorter med helt olika
smaker. Vi hoppas att hela svenska folket är med och firar
Potatisens Dag idag.
Gå in och hitta en god potatisrätt på
https://svenskpotatis.se/recept/

ÅRETS TREND: Ökat potatisintresse i
pandemitider
För tredje året i rad presenteras Potatisrapporten.
Årets Potatisrapport 2020/2021 visar att 58 procent av
svenskarna är intresserade av att få information om
olika potatissorter, kvalitet och att få ta del av recept.
Svensk Potatis inspirerar och informerar. Vi hoppas att
Potatisrapporten 2020 ska ge dig insikter som du vill
dela med dig av. Du kan ladda ner den på Svensk Potatis
hemsida.
Vill du veta mer om Potatisrapporten 2020?
Kontakta Anders Huldt, VD för Svensk Potatis
Telefon 070-288 60 17
anders.huldt@svenskpotatis.se
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Årets Potatisinspiratör - Julia Tuvesson
Årets Potatisinspiratör är ett nytt pris som
instiftats för att uppmärksamma och belöna
personer som lyft svensk potatis på ett
betydelsefullt sätt ut till allmänheten.
I år tilldelas priset en fantastisk matkreatör och
kokboksförfattare, Julia Tuvesson från Malmö,
som sprider potatiskärlek till svenska folket.
Juryns motivering:
”I engagerande format och forum sprider bloggaren och
författaren Julia Tuvesson nytänkande och potatiskärlek
med inspirerande recept och vackra bilder till många
tusentals följare och läsare. En upptäckare och
expeditionsresenär i samtidsgastronomin som inspirerar
oss alla att alltid ha potatis hemma.”
Julia driver instagramkontot @tuvessonskan samt
matbloggen tuvessonskan.se. Kokboksförfattare till
”Plåtmat” 2018, ”Käka Grönt” 2019 och superaktuella
”Brynt Smör” 2020.

Ny inspirerande Potatiskokbok
Rykande färsk Potatiskokbok vi tagit fram för att inspirera
till att laga och äta mer potatis. 23 olika recept som passar
till drinken, festmåltiden eller vardagsmiddagen.
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Vill du ha ett eget exemplar skickar vi hem den till dig för
portokostnad och lite administrationskostnad: Swisha 60
kr till 1230 538 009 och ange adress under meddelande
så kommer Potatiskokboken inom kort.
Om du istället vill ha en kartong med 55 ex går det bra att
Swisha 500 kr till samma nummer och kartongen skickas
med DHL, kom ihåg att ange adress.
Recepten kommer vi att publicera på hemsidan och våra
sociala medier, allt för att inspirera till mer potatisätande.

Våra nya firmabilar

Vår besiktningsman i Laholm, Henrik Löwgren,
framför nya firmabilen som ni kommer att se
mycket av runt om i landet.

Nya medarbetaren Julia Waara med stationering i
Skänninge, har redan fullt upp med att köra runt i
nya bilen och besöka er.

Generellt undantag från att märka med
bäst före datum för kvalitetsnormen
SMAK Storhushållsprima
NYHET fr o m 5 oktober 2020
Dispens
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Gällande generellt undantag att märka med bäst före datum för
kvalitetsnormen SMAK Storhushållsprima.
Härmed ges samtliga till Svensk Potatis anslutna företag ett
undantag att ej märka förpackningar med bäst före datum
gällande kvalitetsnormen SMAK Storhushållsprima.
Dispensens gäller tillsvidare.
Skänninge 2020-10-05
Svensk Potatis Svepot AB
Se dispens på hemsida

Som alla andra i samhället har vi tvingats anpassa vår verksamhet utifrån det rådande läget.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar utvecklingen.
Vi uppdaterar information om läget löpande på vår hemsida: www.svenskpotatis.se.

Det går alltid att skicka ditt prov till någon av Svensk
Potatis analyslab:
Skänninge:

Laholm:

Övriga:

Leveransadress:
Östanågatan 1
596 34 SKÄNNINGE

Leveransadress:
Bokbindargatan 2
312 34 LAHOLM

Kontaktperson: Daniel Almérus,
daniel.almerus@svenskpotatis.se,
mobil 070-520 61 68

Kontaktperson: Henrik Löwgren,
henrik.lowgren@svenskpotatis.se,
mobil 070-930 07 01

Kontaktuppgifter till övriga
besiktningsmän hittar du på
vår hemsida:
https://svenskpotatis.se/omoss/kontakt/

Vår affärsidé
Svensk Potatis AB arbetar för att informera om och marknadsföra potatis av hög kvalitet, SMAK-märkt
potatis. Vi har en neutral position i branschen vilket gör oss unika. En stor uppgift är att utföra
kvalitetsanalyser.

Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.
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Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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