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UNDER HÖSTEN 2016 GENOMFÖRDE ELDRIMNER EN STUDIERESA MED TEMAT 
SMÅSK ALIG SL AK T OCH CHARKUTERI. RESAN MED NÄRMARE 20 DELTAGARE 

GICK TILL SCHWEIZ, ITALIENSK A SYDT YROLEN OCH BAYERN.

D
et som slår en 
mathantverkare 
på besök hos 
andra mathant-
verkare är att vi 
alla faktiskt är 
av samma skrot 
och korn. Ett ge-
mensamt intresse 
i mat och hant-

verk med respekt för djuren, jorden och 
planeten förvandlar skillnaden mellan 
kultur och person till spännande kryd-
dor. Mathantverket är något som är 
oerhört traditionellt, hårt bundet till 
platser, kulturer och generationer, men 
det är traditionellt i en öppen och fri-
hetlig mening. Att komma hem till en 
mathantverkare är som att komma hem 
till sig själv, oavsett om det är i Sverige, 
Schweiz eller Syrien. 

DAG ETT landar vi i Zürich och be-
ger oss genast till Nils och Claudia. På 
gården Zur Chalte Hose finns de för-
sta djuren i Schweiz som får avlivas 
med kulgevärsmetod, den modell för 
stressfri slakt som Eldrimners Katrin 
Schiffer disputerat om. En permanent 
fålla som djuren är vana vid, ett jakt-
torn med skicklig skytt och en special-
byggd transportkärra är allt som behövs 
för en stressfri slakt i gårdsmiljö. Man 
önskar att enkelheten i utförande skulle 
innebära samma enkelhet i förändring 
av den lagstiftning som hindrar denna 
slaktmetod i Sverige. En stressfri avliv-
ning av djuren är förstås en förutsätt-
ning för att få en bra köttråvara till det 
som sedan följer, mathantverket. Det 
var fint att se en fungerande modell och 
hur väl det fungerade på just den här 
gården. Investeringen i projektet har 
fått stöd av en nationell djurrättsorga-

nisation. Det är för övrigt uppenbart att 
landet Schweiz värderar sin landsbygd 
högt. För att få köpa en lantbruksfastig-
het krävs en utbildning inom lantbruk 
och målet att driva verksamheten vi-
dare.

I ALPBYN LAVIN i regionen Engadin 
bor ungefär 200 människor. Varje halv-
timma passerar ett litet pendeltåg förbi 
på en ringlande räls längs berget. Vi har 
en strålande utsikt från stationsbistron 
som drivs gemensamt av ett antal bybor. 
Vi besöker Jürg Wirths biodynamiska 
gård där den traditionella ko-rasen 
Rätisches Grauvieh står för den obe-
handlade mjölken som ystas i en källare 
i byn, men också för köttråvaran som 
förädlas hantverksmässigt i samarbete 
med Metzgerei Hatecke – nästa mycket 
imponerande besök. Jürgs stolthet och 
respekt för helheten lyser igenom när 
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han visar sin odling av kronärtskockor 
bredvid ett gäng ullgrisar på 1400 me-
ters höjd och jag tänker att det handlar 
om självförverkligande, återigen mat-
hantverkets gränslöshet. Det syns på 
Jürg att man arbetar mycket som bonde 
och mathantverkare, precis som i Sveri-
ge, men man lever samtidigt i sin dröm. 
Ingen kan ta ifrån en den glädje som 
ges av ett hantverk i samklang med na-
turen. Vi vinkar hejdå till Jürg, hans tolv 
mjölkkor och Lavins vackra sluttningar.

HATECKE är ett slakteri och charku-
teri mitt i samhället Scuol som förädlar 
kött från lokala små gårdar. Här bjöd 
den vältalige ägaren på minst sagt en 
uppvisning i hur toppklassiga chark-
produkter tillverkas och visas upp. 
Provsmakningen i visningsrummet av 
den karaktäristiska pressade trekantiga 
salamin blir en av resans höjdpunkter. 

Med så fina råvaror från traktens små-
bönder som genomsyrats av respekt, är 
det alldeles nödvändigt att förvalta den 
respekten i förädlingsledet – det visade 
Hatecke upp föredömligt. En reflek-
tion kring ett slakteri bara en tvärgata 
från samhällets centrum är att det inte 
är konstigt alls, i alla fall inte i Scuol. 
Vi har i Sverige en vilja av att dela upp 
saker: stad eller land, och kött är något 
färdigförpackat man hittar i butikens 
kyldisk, helst ska gränsen mellan liv och 
död inte synas. 

RESAN tar oss mot Sydtyrolens späck-
hjälte, Mario. Med stark stämma berät-
tar han hur bra hans grisar har det. Kväl-
len är sen och vi börjar ana att vi snart 
ska få smaka på områdets traditionella 
”Tyroler Speck”. Skinka som saltas in 
med kryddor och under lufttorkningen 
varvas med kallrökning. Mario kör själv 

sina grisar till ett närliggande slakteri, 
men bara de grisar som självmant går 
in i transporten, för att minimera stress 
och garantera en bra köttråvara. Han 
berättar hur hans grannar skrattar åt 
honom för detta, men för honom är det 
självklart att glada utegrisar är nyck-
eln till framgång. Mario dammar varje 
morgon och kväll av all stallinredning 
hos korna med en pensel. Han sållar allt 
hö från blommor, som sedan utfodras 
till grisarna. Mario har byggt ett luft-
torkningstempel av små stenar från åk-
rarna runt gården. Mario kan säkert för 
många verka galen, men han får här re-
presentera mathantverkets fullständiga 
hängivenhet. En imponerande hängi-
venhet som de flesta av oss (mer eller 
mindre) säkert kan känna igen oss i.

Att komma hem till en mathantverkare 
är som att komma hem till sig själv, 

oavsett om det är i Sverige, 
Schweiz eller Syrien. 

→
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VI BESÖKER ÄVEN Obertimpfler-Hof i Vöran som 
också är en av de få gårdar där grisar både föds upp och 
förädlas till det traditionella Tyroler Speck. När vi kom-
mer till Bayern stannar vi på Klaus Bartls biodynamiska 
gård där han driver slakteriet Der Hofmetzger, som lag-
rar kött för vidareförädling i smält nöttalg som får stelna. 
Det är en traditionell metod för lagring som gör köttet 
lättillgängligt en tid efter slakt.

HERRMANNSDORFER  LANDWERKSTÄTTEN är 
vår resas slutdestination och ett mathantverkets mecka. 
Här finns exemplarisk djurhållning, slakteri, charkuteri, 
mejeri, bageri, bryggeri och en fantastisk restaurang. 
Grundaren Karl Ludwig Schweisfurth drev en gång i ti-
den Europas största slakt- och charkföretag. Efter att han 
själv började ifrågasätta den industriella tillverkningen 
och de högpresterande djuren valde han att starta det 
som idag är Herrmannsdorfer, ett företag som tillverkar 
livsmedel av högsta kvalitet i samklang med natur och 
med respekt för djuren. Helhetstänket kring djurhåll-
ning, förädling, mat och utbildning är imponerande och 
det är svårt att hitta något motsvarande till detta dröm-
projekt. Efter en fullständig rundvandring på gården och 
visning i slakteri och charktillverkning var inspirationen 
påfylld till max. Varmköttsförädling tillämpas här med 
fördelar för hygien, smak och saftighet. Metoden gör 
att onödiga tillsatser kan avstås, samtidigt med högsta 
kvalitet på produkterna. Den varma förädlingen kräver 
slakt med låg stressnivå och kort tid mellan slakt och 
förädling, allt hänger ihop i mathantverket. Under vår 
sista kväll tillverkade vi färskkorv med en kursledare i 
Herrmannsdorfers ”Handwerksakademie”. Jag känner 
fortfarande smaken av bratwursten Aleppo kryddad med 
fänkål, koriander, kummin, stjärnanis, vitlök och rödvin. 
  20% av Hermannsdorfers försäljning av Aleppo går till 
hjälp i Syrien, ett sätt att påminna om de skatter som 
finns i staden och regionen – hemmet för många av de 
örter och kryddor vi använder. //

Adam Arnesson driver Jannelunds Gård, är
branschrådsmedlem i gårdsslakt och charkuteri 
och en av Eldrimners rådgivare.

Jakttornet i en skjutfålla på gården Zur Chalte Hose i Schweiz där bonden Nils 
Müller avlivar sina nöt enligt Katrins modell för en helt stressfri slakt 

Gårdsbutiken på ”Zur Chalte Hose” nära Zürich

Metzgerei Hatecke i Schweizeriska Scoul
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I Bayern hos Klaus Bartl, Der Hofmetzger, är detaljer och respekt viktigt, 
vilket syns på den vackra porten in till slakteriet. Bostadshuset mitt i den 
lilla byn är elegant sammanbyggt med slakteri och gårdsbutik, gränslöst om 
något.

I bymejeriet i Lavin där Jürg ystar med 
obehandlad mjölk från sina kor

Mognadsrummet Metzgerei Hatecke, Scoul

På kurs i Herrmannsdorfer Handwerksakademie

På Obertimpfler Hof i Sydtyrol

Rätisches Grauvieh hos Jürg Wirth, Lavin

Ullgris hos Jürg Wirth, Lavin


