
 

 

 
 
Välkommen till  
Årets Utvecklingsmöten mellan kockar och producenter 

 
 

Datum: 

2 maj  Fågel   

3 maj  Gris 

9 maj  Nöt    

10 maj  Lamm/ Får 

 

Plats: Stockholm.  

Lokal meddelas vid anmälan. 

 

I tio år har Exceptionell Råvara 

arrangerat möten mellan kockar 

och producenter runt om i 

Sverige för att utveckla 

exceptionella svenska köttråvaror 

och svensk gastronomi.  

 

 

 

 

Våra utvecklingsmöten är öppna för alla producenter som vill få feedback på sina råvaror 

av professionella kockar och utveckla sina produkter, bygga nätverk och skapa nya 

affärsmöjligheter. 

 

Innehåll:  

Provningsledare Stefan Eriksson (på bilden) leder utvecklingsmötet tillsammans med 

kollegor från Exceptionell råvara. Producenterna berättar om sin produktion och val man 

gör för sin produkt och kockarna delar med sig av sin kunskap. Köttdetaljen bedöms i 

ett blindtest, både som råvara och tillagad produkt. Utseende, smak, doft och textur är 

några av parametrarna som bedöms. 

Tider   

10.00 samling 

11.30 provning 

13.00 diskussion 

14.00 avslutning     

 

Anmälan: www.exceptionellravara.se 

http://www.exceptionellravara.se/


 

 

 

 

Smakmötet 31:e oktober - Exceptionella råvaror utses 

 

Bilden ovan är från Smakmötet 2021 som arrangeras en gång per år. Där utses vilka råvaror 

som får utmärkelsen Exceptionell Råvara. Under en dag provas råvaror av en stor grupp 

kockar. Varje bidrag poängsätts utifrån givna kriterier. Kockarna bedömer köttets utseende, 

mörhet, saftighet, konsistens och smak. Det är antalet poäng som avgör om en råvara blir 

exceptionell, ingen placering sker mellan de olika bidragen. Målet för uppfödarna är att nå 

minst 35 poäng och få klassningen ”Exceptionell råvara”. På senaste Smakmötet i oktober 

2021 deltog 37 råvaror från tjugotalet svenska regionala producenter varav 16 fick 

utmärkelsen Exceptionell Råvara.  

 

Frågor om våra möten? Maila info@exceptionellravara.se 

 

Våra samarbetspartners är: 

Martin & Servera, Lantbrukarnas Riksförbund, KLS Ugglarps, Svenskt Kött och Axfoundation 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exceptionell råvara har fått ditt namn genom tidigare deltagande på möten. Vill du inte ha mer information och 

inbjudningar, avregistrera dig genom att maila info@ exceptionellravara.se 


