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FUNKI - SPECIALISTEN PÅ ENKLA
OCH DRIFTSÄKRA LÖSNINGAR INOM

• Torrutfodring

• Blötutfodring

• Krossar och kvarnar

• Ventilation

• Stallinredning

Marknadsföres av:

Funki AB
Fabriksvägen 2

 264 39  KLIPPAN
Tel 0435 - 181 90
Fax 0435 - 103 55

NOJ Serviceverkstad AB
Fåglum, Sörgården 655
465 96  NOSSEBRO

Tel 0512 - 542 90
Fax 0512 - 541 40

KLS Livsmedel www.kls.se

Tillförsel GRIS: Karl-Ingvar Peterson
0480-57 185, 0708-257 185

Ett starkt 
alternativ i Livsmedelssverige

KLS Livsmedel är ett offensivt livsmedelsföretag.

KLS Svinrådgivning ger dig 
en plats i vårt nätverk och tillgång till 
kvalif icerade rådgivare att bolla idéer 

och lösa produktionsfrågor tillsammans med.

Välkommen till ett 
inspirerande samarbete!

Sveriges ledande spe cialistföre tag i samarbete
Din totalleverantör till grisstallet.
Bygglant och SIMIA har den spetskompetens som behövs för att kunna erbjuda dig 
kompletta svinstallar med det bästa pro duktionssystemet.

•  Stallar
•  Ventilation  
•  Inredningar  
•  Gödselhantering
•  Utfodring

0490-401 00   www.sveaverken.se 019-605 17 00   www.bygglant.se

ViktVäktarprodukter nya 
satsningen från Ugglarps
Ett ytterligare ben att stå på i Ugglarps 
produktion är ViktVäktarsortimentet. 
Det är korvar och leverpastej med låg 
fetthalt, 3 % i korvarna och 4 i lever-
pastejen. 

mat
Samarbetet med ViktVäktarna är mycket 
intressant, när det gäller att lyfta fram pro-
dukterna.
-De fettsnåla produkterna ligger helt i linje 

med ViktVäktarnas program, att vi männis-
kor ska hålla nere vikten och må bättre och ha 
bättre hälsa, säger Thomas Olander. Genom 
att lägga om kosten till fettsnåla produkter, 
kan vi lättare få kontroll över vikten.

Använder ViktVäktarnas namn i 
marknadsföringen
-Vi betalar en licensavgift för att få använ-
da ViktVäktarnas namn i marknadsföring-
en. ViktVäktarnas produkter säljs med de-
ras loggo i butiker över hela landet. Det ger 
oss draghjälp.
-ViktVäktarna är ett av Sveriges starkaste 

varumärken. 98 % av befolkningen känner 
till varumärket. 1,3 miljoner människor är, 
eller har varit medlemmar i ViktVäktarna 
och man har 1 000 kurser varje vecka och 
man finns på 350 orter i landet. 
-Det är således många människor som är 

intresserade av hälsosam och nyttig mat och 
gärna väljer mat med ViktVäktarnas log-
ga. 

Tar upp konkurrensen med dans-
karna
-Starten av det nya sortimentet började i 
september. Vi tar nu upp konkurrensen med 
Danish Crowns Gröne Slagtaren. Vi ska göra 
det i Sverige, men också i Finland och Grö-
ne Slagtarens hemland Danmark. I Sverige 
är det Skånemejerier som fungerar som sälj-
bolag för våra ViktVäktarprodukter. Skå-
nemejerier har en försäljningsorganisation 
som täcker hela landet. 

-Det ska bli spännande att satsa stort på ex-
porten. Särskilt att sälja produkter av svenskt 
griskött till Danmark. Det ska enbart ingå 
svenskt griskött i ViktVäktarsortimentet, sä-
ger Thomas. 

Chativa, med vegetabilier
Processen, att tillverka så fettsnåla produk-
ter som ner till 3 %, är framtagen vid Lunds 
universitet av forskaren Eva Tornberg. Den 
är patentsökt och har namnet Chativa. Trots 

Ugglarps Wiener-
korv med 3 % fett-
halt har värdet 1 po-
äng, points, i Vikt-
Väktarnas sätt att 
räkna kalorier. 

minimal mängd fett, som ersatts av vegeta-
bilier, har smakämnena och kvaliteten kun-
nat bevaras. 
-Under första året räknar vi med att kun-

na sälja ca 600 ton av ViktVäktarprogram-
mets produkter. 

Lars-Gunnar Lannhard

Ugglarps ViktVäktarprodukter 
lanseras i Danmark 1 januari
Det är nu klart att Ugglarps Slakteri 
lanserar sina ViktVäktarprodukter i 
Danmark och startdatum för försälj-
ningen är 1 januari. Den livsmedels-
kedja som satsar på svenska korvar 
är Coop.

export
-Det blir vår första exportaffär till detaljist-
kund i Danmark och det blir mycket spän-
nande, säger Thomas Olander. Danmark 
är ju inte vilket land som helst att levere-
ra svenskt griskött till. Coop är dessutom 

stora i Danmark och innehar den mark-
nadsposition som Ica har i Sverige. 
-Volymerna är svårt att sia om på det här 
stadiet, till att börja med kanske 200 ton per 
år. Det är inga dramatiska volymer, men 
exporten är intressant även så till vida att 
det är en premiumprodukt, dvs med ett re-
lativt högt pris. Köpare av ViktVäktarnas 
produkter är beredda att betala lite mer för 
kvaliteten och den låga fetthalten. 
Coop i Danmark väljer samma produk-
ter som Coop i Sverige, alltså måltidskorv, 
wienerkorv och prinskorv. 
-Nästa lansering av ViktVäktarnas produk-
ter blir i Finland. Men där är vi inte lika 
långt komna i diskussionerna, säger Tho-
mas Olander.

Eric Tham ny tillförselchef 
gris hos Ugglarps Slakteri 

efter Erik Hult
Eric Tham har tillträtt som tillförselchef vid 

Ugglarps Slakteri, med inriktning på anskaff-
ning av grisar. Han efterträder Erik Hult, 
som tillträtt en tjänst vid Kronfågels kläck-
eri Kläckeribolaget. 
Eric Tham är lantmästare (1980) och kom-

mer närmast från Swedish Meats, där han un-
der fem år arbetat med tillförselfrågor, se-
nast med lamm, men tidigare med gris. Inn-
an dess var han lantbrukare och smågrispro-
ducent i Skåne. /LG
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Ugglarps ägare 
Tommy Olsson, 
som också är initi-
ativtagaren till det 
magra produkt-
sortimentet.


