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Definitioner Säsong

Nya sorter tillkommer varje år

Färskpotatis

Potatisbladmögel som gör att blasten vissnar ned i förtid är en ut
maning i ekologisk odling. För att övervinna bladmögel finns olika
strategier. Odlaren kan välja sorter som mognar tidigt som då blir
klara innan bladmögel angriper blasten eller odla motståndskraf
tiga sorter.

har skördats före fullständig mognad för
försäljning direkt efter upptagning. Skalet kan
lätt avlägsnas utan skalning.

Sommarpotatis har skördats skalmogen eller praktiskt taget
skalmogen för försäljning direkt efter skörd.
Vinterpotatis

har mognat och bildat fast skal och är lämplig
för lagring innan försäljning.

Källa: Svensk Potatis

Potatis kan tillagas på många sätt
Sallad, kokt, stekt, grytor, gratäng, rostad, soppa, pressad, mos,
pommes frites, chips och i bröd, bara fantasin sätter gränser. Prova
dig fram i köket.
Potatis har olika egenskaper, såväl sortval som odling påverkar. I
denna potatisguide är sorterna uppdelade i tre kategorier som väg
ledning vid val av sort och tillagningssätt. Ibland anger leveran
tören lämpligt användningsområde.
Mycket fastkokande

Ger ett fast bett efter kokning, kallas
ibland salladspotatis. Passar till sallad,
koka, steka och rosta.

Fastkokande

Flertalet sorter inom denna grupp, är fasta
men har en mjukare, krämigare struktur
än den mycket fastkokande. Passar till fler
talet rätter. De kan mjöla sig något på ytan.
Fasta sorter med högre torrsubstanshalt
passar även bra till mos, chips och pom
mes frites.

Mjölig

Är mjölig även inuti knölen. Passar fler
talet tillagningssätt bra till mos, bakad,
pommes frites och chips.

Tack vare mycket forskning och utveckling de senaste 30 åren har
flera nya sorter med mycket bra motståndskraft mot både blad
mögel och brunröta kommit ut på marknaden, tex Carolus, Tinca
och Twister. Det gäller att ligga steget före, innan bladmögel
svampen anpassar sig. Därför behöver odlaren återkommande byta
sort. Detta gör det svårare för dig som kock och konsument att hin
na lära känna igen namn och egenskaper på olika sorter som odlas
ekologiskt. Saknar du information, ta kontakt med din leverantör.

Miljö och kvalitetsmärkningar på
ekologisk potatis
EU-ekologiskt
EU har ett system för regler och kon
troll av ekologiskt producerat som gäller i
hela EU. För att få kalla en produkt ekolo
gisk måste den ha producerats enligt EU:s
regler för ekologisk produktion. EU:s regler
omfattar odling, djurhållning, livsmedels
förädling, märkning, import, kontroll och
marknadsföring av ekologiska produkter.
www.ec.europa.eu/agriculture/organic
KRAV
KRAV har ibland striktare regler än EU, bland
annat inom djuromsorg. Unikt för KRAV är
också regler för butik, restaurang och klimat.
KRAV-märket står för bra miljö, god djurom
sorg, god hälsa, socialt ansvar. www.krav.se

Torrsubstanshalt/stärkelsehalt
Potatis består till största del av vatten. Torrsubstanshalten varierar
hos olika matpotatissorter mellan 16-22,5 procent. Torrsubstansen
består till större delen av stärkelse, mellan 10‑16,5 procent och en
mindre del av protein, fett, mineraler och vitaminer. Samma sort
kan ha olika torrsubstanshalt beroende på odlingsförhållanden.
Torrsubstanshalt och stärkelsehalt följs åt. I potatisguiden är sort
erna uppdelade i tre graderingar:
Låg cirka

16–18 procent torrsubstans

Medium

18–20,5 procent torrsubstans

Hög

20,5–22,5 procent torrsubstans
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Ekomatcentrum
Info@ekomatcentrum.se

SMAK
Stiftelsen Potatisbranschen har tagit fram
de nationella kvalitetsreglerna för certifierad
och livsmedelssäkrad matpotatis. Svensk
Potatis ansvarar för kvalitetsanalys av po

tatis på certifierade packerier och skalerier.
All SMAK-märkt potatis ska vara frisk och fri
från röta eller andra kvalitetsbrister som gör
den olämplig att äta. SMAK-märkt matpotatis
finns i två klasser för butik och två för stor
hushåll. www.svenskpotatis.se

Lär mer om mat, miljö och
hälsa på våra hemsidor:
www.ekomatcentrum.se
www.mumsmiljomat.se
www.ekomatsedeln.se

