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Grundkursen i chark vänder sig till dig som har planer på att starta hantverksmässig 

charkförädling för försäljning eller redan kommit igång. Kursen har inga krav på speciella 

förkunskaper och är inriktad på mathantverk. Det innebär t.ex. noggrann sortering av 

köttråvaran så att köttets naturliga egenskaper kan utnyttjas till fullo i förädlingen. Varje styck 

detalj har särskilt lämpliga användningsområden och passar till olika produkter utifrån 

naturliga egenskaper. Arbetssättet innebär också att mycket kött som vanligtvis mals till färs i 

stället kan förädlas till produkter med högre försäljningsvärde. Att ta tillvara hela djuret är en 

hederssak för hantverkscharkuterister. Mathantverk innebär också att vi jobbar utan onödiga 

tillsatser och skapar kvalitetsprodukter med unik smak, kvalitet och identitet.  

 

Kursen vänder sig också till dem som redan har charkkunskaper men som vill utvecklas inom 

hantverksmässig förädling. Även erfarna charkuterister med annan bakgrund liksom kockar 

har visat sig få ut mycket av kursen. Alla rekommenderas att gå denna grundkurs före någon 

av Eldrimners fördjupningskurser.  

 

KURSINNEHÅLL 

Teori varvas med praktiskt tillverkning av olika slags charkprodukter. Kursen innehåller 

ungefär lika delar teori och praktik. Teorins tyngdpunkt ligger på kunskaper om själva 

charkförädlingen för de olika produktkategorierna. Det innefattar också köttråvarans 

egenskaper och sortering, parametrar för produktsäkerhet och hur de samverkar för olika 

produktkategorier. I teorin kommer vi också in på närliggande områden genom att 

hetstänkande från levande djur, via slakt, till vidare förädling är tydligt i kursen. De 

kunskaperna är viktiga både om du ska förädla egna djur eller köper in ditt kött, eftersom 

kvalitén i den färdiga produkten avgörs genom hela kedjan. Exempel på viktiga faktorer som 

också tas upp under kursen är betydelsen av låg stressnivå hos djuren, slakten, flöden, 

kvalitetsbegrepp, pH-värdet i kött och produkter och dess betydelse för kött- och 

produktkvalitet. Direkt förädling av slaktvarmt kött, alltså utan nedkylning i mellan slakt, 

styckning och charkförädling, är en metod med flera fördelar som också presenteras. 
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Alla charkprodukter kan delas in i fem olika produktkategorier. Under grundkursen går vi 

igenom alla fem med teori och praktisk tillverkning. Kategorierna är: 

 

 Värmebehandlad korv, som även kallas emulsionskorv. Wienerkorv är ett välkänt 

exempel. Grovmalda eller skurna bitar av kött kan läggas till grundsmeten vilket 

förhöjer och ger möjlighet till stor variation. Värmebehandlingen kan ske på olika sätt 

som i vattenbad, med ånga i kombiugn, varmrökning eller olika kombinationer av 

dessa. Hit räknas även undergruppen färskkorv, eller på tyska ”Bratwurst”, som är den 

enklaste korvtypen att tillverka.  

 

 Produkter av värmebehandlade ingredienser. En rå råvara används för att ge 

bindning till övriga ingredienser som har värmebehandlas innan blandningen. Efter 

fyllning i fjälster, formar, eller glasburkar görs en värmebehandling av hela produkten. 

Hit räknas t.ex. leverpastej där lever tillsätts rå och ger bindningen. Blodkorv, sylta 

och corned beef är andra exempel. 

 

 Lufttorkad korv eller ”Salami” som är det Italienska namnet. Alltså korvar som 

konserveras genom torkning och där köttet förblir rått. Kan kombineras med 

kallrökning. 

 

 Värmebehandlade hela bitar t.ex. ”kokt” skinka. Det handlar sällan om så hög 

temperaturer som kokning och värmebehandlingen kan ske på olika sätt som i 

vattenbad, med ånga i kombiugn, varmrökning eller kombinationer av dessa.  

   

 Lufttorkade hela bitar kan också göras av kött från alla djurslag. Kända exempel är 

lufttorkad skinka som Parmaskinka eller Bresaola som är en typ av torkat nötkött.  

Saltning ett viktigt moment som kan utföras på olika sätt.  

 

För varje kategori går vi igenom saker som val av fjälster, saltning, kryddning, viktiga 

hygienfaktorer, möjliga HACCP-parametrar för egenkontroll o.s.v. Ur varje produktkategori 

tillverkar vi en eller ett par exempel på produkter efter recept så att kopplingen mellan teori 

och praktik blir tydlig. Det praktiska arbetet sker både som demonstration och genom att 

deltagarna får prova på olika moment som att beräkna och väga kryddor, mala eller hacka 

kött, fylla och forma korvar. Vi jobbar både med kvarn och snabbhack men tyngdpunkten 

ligger på produkter som kan göras med enbart kvarn eftersom snabbhack är en betydligt större 

investering som få nystartade charkuterister har tillgång till.   

 

Ett mål med kursen är att få tillräcklig kunskap om tillverkning av de fem 

produktkategorierna för att sedan kunna börja producera och sälja dem. Grundkunskaperna 

för respektive kategori ger de förutsättningar som behövs för att sedan själv kunna utveckla 

egna produktvarianter inom varje kategori.  

 

Metoderna och principerna för charkförädling är i grunden de samma oavsett köttslag som 

används. I stort sett är det möjligt att tillverka vilken produktkategori som helst av vilket 

köttslag som helst, det går också att blanda köttslag. Det finns ändå saker att tänka på som är 

beroende av köttslag, inte minst sortering och val av kött/fett men även kryddning. För alla 

produkter kan lärarna tipsa om hur man kan justera den för andra köttslag Kursens 

sammansättning av köttslag anpassars efter deltagarnas önskemål och har du önskemål, ange 

det vid anmälan.   
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LÄRARE  
Lärare för kursen är Sven Lindauer från Tyskland. Han är en av Eldrimners två 

återkommande charkexperter med bakgrund vid Herrmannsdorfer Lantwerstätten i Bayern. 

(se www.herrmannsdorf.de) Herrmannsdorf är en storgård med hantverksmässig förädling av 

ekologiska kvalitetsprodukter utifrån eget koncept och varumärke. Här görs t.ex. ost, bröd och 

öl och för egna butiker och restauranger. Det egna slakteriet och charkuteriet med 30-talet 

medarbetare är kärnan i verksamheten. Hela kedjan från uppfödning till kund hänger tätt 

samman och flera hundra olika kött- & charkprodukter förädlas hantverksmässig till högsta 

kvalitet. Sven är Metzgermeister vilket betyder att har en gedigen mästarutbildning i både 

slakt, styckning och chark. Förutom sin stora erfarenhet från charkuteri är Sven även utbildad 

inom gastronomi och ekologiskt lantbruk. Han arbetar också med utformning av slakt- och 

charklokaler. Allt som sägs på kursen tolkas till och från tyska av vår erfarna charktolk 

Susanne Jäggi.     

 

 

ANMÄLAN OCH KURSKOSTNAD  

Plats Fryksdalens Fårfarm, Västra Ämtervik, Värmland, www.fryksdalensfarfarm.se  

Vägbeskrivning med bil:  

Från Karlstad; kör norrut väg mot Sunne (E18, väg 61 och E45), vid skylt Sunne kommun kör 

ytterligare 5 km, sväng av vid vit skylt ”Fårfarm” mot Säljebacka, kör 1,4 km sväng vid gul 

skylt ”Fårfarm”.  

Från Sunne; kör söderut mot Karlstad, efter Västra Ämterviks södra infart kör ytterligare 2 

km. Sväng av vid vit skylt ”Fårfarm” mot Säljebacka, kör 1,4 km sväng vid gul skylt 

”Fårfarm”. 

Med tåg eller flyg: kontakta Christina Hedin för samåkning 

 

Kursavgift 5000kr + moms, faktureras. Kostnader för mat, fika och boende tillkommer.  

 

Anmälan senast 15/10 till Bengt-Åke Nässén, Eldrimner.  063-14 60 45, bengt-

ake@eldrimner.com. Vi kan ta emot minst 8 och max 14 deltagare, först till kvarn gäller, kan 

ställas in vid för få anmälda.  

 

Om du har önskemål kring köttslag eller speciella produkter som du vill ha med i kursen, 

meddela det vid anmälan. 

 

Övernattning bokas och betalas av deltagarna själva. Tips på boenden är: 

Vandrarhem i Lindås Camping, Sunne Vandrarhem 

Vandrarhemmet Lindås Camping, www.lindaasfritid.se, 070-366 94 52, ca 5 km från 

kursplats. 

Vandrarhem i Sunne, www.sunnevandrarhem.se, 0565-107 88, 19 km från kursplatsen 

Broby Gästgivargård www.broby.nu 056 133 70  

För fler förslag på boende se: www.varmland.se  

 

Lunch för- och eftermiddagsfika ingår inte i kursavgiften utan betalas av deltagarna själva 

och serveras i anslutning till kurslokalerna. Anmälan om lunch och fika anges vid anmälan, 

om inget meddelas förutsätts att alla deltagare vill köpa detta. Meddela ev. specialkost vid 

anmälan. Pris för lunch och fika meddelas under hösten.  

 

Fördjupningskurser Efter grundkursen kan du utveckla dina kunskaper genom Eldrimners 

två fördjupningskurser för Lufttorkade produkter och för Värmebehandlade produkter. De ges 

oberoende av varandra vanligtvis 1 gång per år under januari till mars.  

http://www.herrmannsdorf.de/
http://www.fryksdalensfarfarm.se/
mailto:bengt-ake@eldrimner.com
mailto:bengt-ake@eldrimner.com
http://www.lindaasfritid.se/
http://www.sunnevandrarhem.se/
http://www.varmland.se/
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Bekräftelse skickas ut när anmälningstiden gått ut. 

 

Klädsel som du behöver ta med är rena skor att använda i charklokalen. Förkläden och 

mössor finns att låna eller ta med egna skyddskläder om du vill.  

 

Frågor om kursinnehåll besvaras av Christina Hedin. 

 

Välkommen!  

Önskar Eldrimner i samarbete med Hushållningssällskapet Värmland  

 

Christina Hedin 

Vikarierande branschansvarig gårdsslakt- och chark 

 

christina@eldrimner.com 

063-14 60 33 

070-207 59 92 

 


