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Den svenske kødbranche, Svenskt 
Kött, har udviklet en digital 
grunduddannelse i håndtering og 
tilberedning af kød til forbruge-
ren. Konceptet, som de kalder 
’Kødskolen’, består af små fi lm på 
Youtube, i alt 62 lektioner fordelt 
på otte forskellige ’uddannelser’.

Emnerne spænder vidt, selv om 
det alt sammen handler om at 
håndtere kød med det bedst muli-
ge resultat til følge. Blandt de mest 
populære fi lm er ’Sådan steger du 
kød på panden’, ’Kød der egner sig 
til Sous Vide, (vakuumpakket kød, 
der ’langtidskoges’ ved lav varme) 
og ’At fryse og tø kød’. 

Man kan også blive klogere på, 
’Hvilken slags kød passer til hvil-
ken tilberedning’, Køkkenhygiejne’ 
og ’Svensk oksekødsproduktion 
og klima’.

Jenny Elsmark, der er kom-
munikationschef i Svensk Kött, 
fortæller, at viden om korrekte 
tilberedningstemperaturer og for-
skellige udskæringers muligheder 

ikke længere er gængse hos den 
svenske forbruger.

»Vi så et behov for at øge 
både kendskab og evner til at 
håndtere kød, og derfor lancerede 

vi ’Kødskolen’. Konceptet er helt 
korte uddannelser, som det er 
meningen, du skal kunne nå at 
tage på vej hjem i bussen«, siger 
Jenny Elsmark.

Siden lanceringen i septem-
ber 2017 har ’Köttskolan’ haft 
500.000 sidevisninger, over 
111.000 unikke besøgende og 
fået 752 registrerede brugere. 
Alle fi lm er superkorte, og man 
behøver ikke at være registreret 
bruger for at se dem.

Se kødskolen på www.svenskt-
kött.se/köttskolan

Små fi lm lærer svenskerne om kød

Eric Persson, Johanna Westman og Anna Sjögren er tre af lærerne i 
Svenskt Kötts digitale kødskole. Foto: Svenskt Kött, Fredrik Persson.
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Stort lager i staldinventar – Til Danmarks bedste priser   

Priserne er excl. moms og fragt. 

Foderhæk 2x2 m. 
med rørbøjler 

Foderhæk 2x2 m. 
med sikkerhedsfanggitre 

Kalveskjul 2 m. 950 L.  
 

Læskur 
Opbygget af en 
varmgalvaniseret 
ramme med træ. 

Bredde: 5,25 m. 
Dybde: 5,00 m. 
Sidehøjde: 2,25 m. 
Højde i kip: 3,05 m.

Sikkerheds-
fanggitre og 
4 rørslåger:

10% 
RABAT 

Rabatten fratrækkes i 
priserne 

(gældende til d. 30/6)

6700 kr. 9850 kr.

6500 kr.

23.795 kr.

Længde   Pladser    Vægt    Pris
1 m 1 plads 29 kg 934,-
1,6 m  2 pladser  54 kg 1360,-
2 m 3 pladser 58 kg 1795,
3 m 4 pladser 85 kg 2630,-
3,4 m 5 pladser 97 kg 3040,-
4 m. 5 pladser 120 kg 3260,-
4 m. 6 pladser  129 kg 3550,-
4 m. 7 pladser  142 kg 3680,-
4,4 m 6 pladser 132 kg 3605,-
5 m 6 pladser 147 kg 3925,-
5 m 7 pladser 149 kg 3920,-
5 m 8 pladser 162 kg 4385,-
5 m 9 pladser 175 kg 4705,-
5,4 m 8 pladser 165 kg  4605,-
6 m 8 pladser  186 kg 4605,-
6 m 9 pladser 189 kg 5030,-
6 m 10 pladser 214 kg  5580,-
6 m 11 pladser 218 kg 5710,-

Længde   Vægt    Pris
1-2 m 41 kg    1130,-
2-3 m 57 kg 1190,-
3-4 m 73 kg 1440,-
4-5 m 92 kg 1795,-
5-6 m 106 kg  1975,-
6-7 m 128 kg 2410,-

 

Sikkerhedsfanggitre
Dimension: 2x1 ¼”
Totalhøjde: 115 cm
Vandrette rør: 60,3x3,2 mm
Lodrette rør: 42,4x3 mm

4-rørslåger – justerbare
Rørdiam: 60,3x3,2 mm – Teleskop: 
48,3x3,0 mm

Kort Nyt om stort 
og småt fra 

ind- og udland 
 


