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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

M Å N A D S B R E V
- Januari 2021 -

2020 års trendigaste livsmedel
POTATIS ÄR SVERIGES TRENDIGASTE
LIVSMEDEL 2020. På uppdrag av
Livsmedelsföretagen har Demoskop frågat över
1 000 svenskar vilket livsmedel, mat eller dryck
som varit särskilt trendigt eller aktuellt under
2020. 

– I år ser vi en större bredd i svenskarnas svar
än tidigare. Från kimchi och poke bowls via
både hembakat, fabriksbakat och bageriköpt
bröd till gryner till energidrycker och allsköns
kål. Något som gissningsvis beror på att vi fått
mer tid hemma att testa olika smaker och
produkter och anpassa vår mat och dryck efter
den egna smaken, säger Björn Hellman, vd på
Livsmedelsföretagen.

Men det är potatis som Sveriges trendigaste
livsmedel 2020. Hurra för vår näringsrika,
mättande och älskade knöl!

Här kan du läsa hela nyhetstexten: 
https://www.livsmedelsforetagen.se/potatisen-
ar-arets-livsmedel/

Potatisbesiktningsbilar på väg

https://gansub.com/t/pm/4344196303196/
https://www.livsmedelsforetagen.se/potatisen-ar-arets-livsmedel/
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Från vecka 3 startar vi upp en slinga för vår potatisbil, som
kommer att köra runt i Östergötland och Närke. Det är Julia eller
Daniel som kör bilen.

 Vi kommer att köra två slingor var 14:e dag då vi hämtar upp
potatis för analys och kan samtidigt bistå med annat om behov
finns. 

 Under februari månad kommer vi även att starta upp en slinga
för Västergötland där vi kommer att köra en runda i månaden. 

Även en slinga för södra Sverige är under
uppbyggnad. 

 

Är du intresserad av att vi kommer förbi och gör ett
besök är det bara att kontakta oss så lägger vi in dig i
våra slingor.

Kontakta Tony på tony.gustavsson@svenskpotatis.se
eller ring honom på: 070 - 202 28 00

Giltighetstid 2 månader
Vi vill påminna dig om att ha giltiga analyser för de potatispartier ni packar och levererar.

Enligt certifieringsnormen RIP måste kvalitetsanalyser som används maximalt vara 2 månader gamla. För att märka
potatisen med SMAKs kvalitetsmärke och kvalitetsklasser är ett av kraven att producenten (packaren) har en giltig
RIP-revision.

Vid partier större än 120 ton behöver en förnyad kvalitetsanalys göras efter vart 120 ton.

Syftet med kravet är att säkerställa att den angivna kvaliteten uppfylls under hela leveransen.

Passa på att inventera lager och gör redan nu eventuella förnyade analyser så du har förberett verksamheten för
kommande leveranser.

Kontakta din besiktningsman om du behöver hjälp med vilka analyser som behöver göras eller en genomgång av
lagret.

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. 

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.
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Skänninge:
Leveransadress:                     
Östanågatan 1

 596 34 SKÄNNINGE
 

Laholm:
Leveransadress:                
Bokbindargatan 2

 312 34 LAHOLM

Kontaktperson: Henrik Löwgren,

Övriga:
Kontaktuppgifter till övriga besiktningsmän
hittar du på vår hemsida:
https://svenskpotatis.se/om-oss/kontakt/

Recepten kommer vi att publicera på hemsidan och våra sociala medier, allt
för att inspirera till mer potatisätande.

Generellt undantag från att märka med bäst
före datum för kvalitetsnormen SMAK

Storhushållsprima
NYHET fr o m 5 oktober 2020 

Dispens

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:

https://svenskpotatis.se/om-oss/kontakt/
https://svenskpotatis.se/storhushall/smak-markt-storhushall/
http://www.svenskpotatis.se/
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Kontaktperson: Daniel Almérus,
daniel.almerus@svenskpotatis.se,
mobil 070-520 61 68

henrik.lowgren@svenskpotatis.se,
mobil 070-930 07 01

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.

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.

mailto:daniel.almerus@svenskpotatis.se
mailto:henrik.lowgren@svenskpotatis.se
http://svenskpotatis.se/
https://www.facebook.com/SvenskPotatis/
https://www.youtube.com/channel/UC1mOfpxFF67NFmA19T5y88g
https://www.instagram.com/svenskpotatis/?hl=sv
http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/

