Produktbeskrivning
”SRBpremium”

Produkttyp:
Klass 1.1. Färskt kött (och slaktbiprodukter)
Beskrivning av produkten:
”SRBpremium” är kött från mjölkkor av rasen Svensk Röd och Vit Boskap (SRB) som är
slutuppfödda enligt ett utarbetat slutgödningskoncept och som uppnått en ålder av minst 44
månader.
För att få använda den skyddade geografiska beteckningen ”SRBpremium” måste slaktdjuren
uppfylla följande krav
Slaktdjuren ska:
Vara stambokförda.
Ha en ålder av 44 - 96 månader.
Ha vistats på bete under minst tre säsonger.
Ha kalvat minst en gång.
Genomgå sinläggning under minst 7 dagar.
Genomgå slutgödning under minst 3 månader efter sinläggning.
Slaktkropparna ska uppfylla följande krav:
Formklass: Minst O+.

Slaktkroppens vikt: Minst 300 kg.
Inre och yttre fettansättning: Minst 3+.
Kött med den skyddade beteckningen ”SRBpremium” ska ha följande organoleptiska egenskaper:
Utseende:
Köttets ytstruktur påminner om strukturen hos gnejs. Färgen är djupt röd liknande den hos
en åldrad röd Bordeaux (NCS, Natural Color System , S7010-R10B).
Fett & hinnor har en färg som påminner om trenchcoatgul/beige (NCS 2010Y10R).
Intensitet och nyans påverkas av fodrets karoteninnehåll.
Helmuskel snittyta:
Färgen är klarare och rödare än köttets utsida (NCS S 4050-R och NCS S 6030-R). En
marmorering som tränger djupt in i köttet. Fettet har friskare och klarare färgnyanser än
fettet på utsidan. (NCS 1005-Y80R).
Doft:
Fyllig doft med toner av torkade kryddor som spiskummin, rosépeppar och chilipulver.
Smak:
Köttet har en fyllig, djup och rund smak med tydliga inslag av umami och med en svag rund
smörig syra. Fettet har en tydlig smak av smör med toner av gräddig kola och hasselnöt.
Munkänsla:
Saftigt med visst behagligt tuggmotstånd Smakerna av köttet stannar kvar länge i munnen
framför allt på tungrot och i gom.

Råvaror:
–
Foder:
Den svenska beteslagstiftning föreskriver att alla nötkreatur över 6 månader, utom tjurar, ska
vistas utomhus och beta på betesvallarna (vanligen bestående av Timotej, Phleum pratense;
engelskt rajgräs, Lolium perenne; ängsvingel, Festuca pratensis; rödsvingel, Festuca rubra;
ängsgröe, Poa pratensis och vitklöver, Trifolium repens) i minst 6 timmar i sträck, i minst 120
dygn i södra och i minst 60 dygn i norra Sverige. Beroende på tillväxten i betesmarkerna kan
tillskottsutfodring med grovfoder behövas i såväl inledningen som i slutet av betessäsongen.
Under den del av året då djuren inte betar utomhus utfodras de med ensilage, hö till minst 50 %,
spannmål (vanligen vete, Triticum aestivum, korn, Hordeum vulgare, havre, Avena sativa och
rågvete, × Triticosecale rimpaui) och kraftfoder (vars sammansättning anpassas till den övriga
foderstaten).

För att producera kött med den skyddade beteckningen ”SRBpremium” ska mjölkkor av rasen
SRB, som inte längre är högproducerande, sinläggas och slutgödas på en foderstat bestående av
minst 80% grovfoder och max 20% av spannmål, ärtor, Pisum sativum, lupin Lupinus sp. och
åkerböna, Vicia faba. Det grovfoder som ges består till största delen av vallensilage, hö, hösilage,
helsädsensilage och majsensilage och är huvudsakligen producerat på den egna gården.
Kraftfoder får inte ingå i foderstaten under slutgödningen.
Såväl kraft- som grovfoder är GMO-fritt.

Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:
Djuren ska vara födda, uppfödda och slaktade i det geografiska område som beskrivs under
”Beskrivning av det geografiska området”.
Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.: Särskilda regler för märkning:
Inga ytterligare krav än vad som föreskrivs i de allmänna märkningsreglerna.
Beskrivning av det geografiska området
Det geografiska området för den skyddade beteckningen ”SRBpremium” omfattar hela Sverige
med undantag för området väster om följande vägar1 och vägsträckningar: E14 (Karesuando –
Strömsund), Väg 399 (Strömsund – Föllinge), Väg 340 (Föllinge – Krokom), E14 (Krokom –
Mattmar), väg 321 (Mattmar – Svenstavik), E45 (Svenstavik – Åsarna), väg 316 (Åsarna – Klövsjö),
väg 315 (Klövsjö – Hede), väg 84 (Hede – Tännäs), väg 311 (Tännäs – Sälen), väg 66 (Sälen –
Hammarsbyn), väg 1047 (Hammarsbyn -Rörbäcksnäs/Gränsbo) (Se bifogad karta).
Specifika uppgifter om det geografiska området:
Produktionsområdet för ”SRBpremium ”omfattar i stort sett hela Sverige med undantag för den
skandinaviska alpina regionen, som genom topografi och klimatförhållanden inte har samma
möjligheter till foderproduktion och därmed inte för nötdjursuppfödning, samt Gotska Sandön
där nötdjursuppfödning traditionellt ej bedrivits.
Berggrunden i området utgörs till största delen av granit och gnejs. Marktäcket präglas
huvudsakligen morän och postglaciala ler- och sandjordar som är mer framträdande i de många
älv- och ådalarna.
Enligt Köppens system tillhör klimatet i produktionsområdet zonerna Dfb (Hemiborelat klimat)
och Dfc (Subarktiskt klimat) vilket innebär att klimatet är kallt och tempererat samt att
nederbörd förekommer under hela året.
Februari är en av de kallaste månaderna. Dygnsmedeltemperaturen varierar då från +1°C i
söder till ca -13°C i den norra delen av produktionsområdet. Juli är vanligtvis den varmaste
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månaden i hela området. Temperaturskillnaderna mellan de norra- och södra delarna är små.
Dygnsmedeltemperaturen i juli är 14 – 17°C i större delen av produktionsområdet.
Nederbörden i området är relativt jämnt fördelad över året. Årsmedelnederbörden är 600 –
1000 mm. Nederbörden är högre i de västra delarna av produktionsområdet och lägst på Öland
och Gotland i öster.
Antalet timmar med solsken varierar från ca 1300 per år i de inre delarna av södra Sverige till
1400 – 1800 timmar per år i övriga delar av produktionsområdet.
Det årliga antalet solskenstimmar i stort sett oberoende av latitud. Det beror på att antalet
soltimmar i norr är högre under sommaren än i söder samtidigt som antalet soltimmar under
vintern är högre i söder än i norr. Det här medför att växtperioden i norr är kort och intensiv.
Specifika uppgifter om produkten:
Nötkreatur har sedan gammalt varit ett av de vanligast förekommande husdjuren i
produktionsområdet. Boskapen var av varierande färg och storlek och deras egenskaper som
mjölk och köttdjur varierade betydligt. Under det tidiga 1800-talet ökade intresset för förädling
av nötboskapen genom systematisk avel. Vid de större gårdarna i Mellansverige hölls nötboskap
av den typ som kommit att kallas herrgårdsrasen samtidigt som avelsdjur av flera olika
nötboskapsraser importerades. Bland de importerade raserna fanns korthorn från England och
Ayrshire från Skottland.
Med utgångspunkt från de tre raserna herrgårdsrasen, korthorn och Ayrshire bildades under
slutet av 1800-talet rasen rödbrokig svensk boskap (RSB) som fick sin avelsförening 1891.
Ayrshireboskapen fanns emellertid kvar som en självständig ras fram till 1927 då den slogs
samman med RSB till svensk röd och vit boskap (SRB). Avelsföreningen för SRB bildades 1 januari
1928.
Svensk röd och vit boskap är något mindre än låglandsboskapen. Dessutom har SRB-djuren en
mera sluten kroppsbyggnad. Färgen är klart röd och vit. Det vita ska helst förekomma i skarpt
avgränsade vita fält eller fläckar. SRB-djuren är mycket friska, har bra juverhälsa och lätta
kalvningar. Dessutom är SRB-kon en utmärkt moder som tar väl hand om sina kalvar.
SRB-kon ger mjölk med relativt hög fett- och proteinhalt. De mjölkar i genomsnitt 9 500 kilo
mjölk per år med en fetthalt på 4,4 procent och en proteinhalt på 3,6 procent. Omräknat till
energikorrigerad mjölk blir medelavkastningen 9 850 kilo per ko och år.
På grund av SRB-djurens tålighet, hälsa och goda produktivitet kom svensk röd och vit boskap att
spridas över hela landet. SRB var fram till år 2001 den dominerande mjölkrasen i Sverige.
Svensk röd och vit boskap är i huvudsak mjölkdjur men rasen har också genetiskt goda
förutsättningar för att producera ett marmorerat, saftigt och smakrikt kött då fett i första hand
lagras intramuskulärt och på ytan av slaktkroppen i stället för i bukhålan som andra mjölkraser.
Slaktkropparna får därför i genomsnitt något högre klassningar för form och fett än slaktkroppar
av låglandsboskap. Denna egenskap gör att det är möjligt att slutgödda SRB-mjölkkor som gått i

sin för produktion av kött av mycket hög kvalitet. Mjölkdjurens förmåga att producera kött som
kan klassas som ”SRBpremium” är dock mycket individuell.
En erfaren uppfödaren kan redan genom djurens levnadshistorik få en bild av den individuella
SRB-kons potential som köttdjur. Djur med god potential visar tidigt förmåga att sätta fett. När
korna kalvat ger laktationskurvans utseende ytterligare indikation om djurens möjlighet att
producera ett välmarmorerat kött. En snabb nedgång i mjölkmängden indikerar att mjölkdjuret i
stället för att producera mjölk börjar sätta fett och bygga muskler.
Vid produktion av kött med den skyddade beteckningen ”SRBpremium” sinlägger uppfödaren ut
de mjölkkor som har bäst potential som köttdjur och som producerar mindre än 20 kg
energikorrigerad mjölk per dygn. Under sinläggningen utfodras djuren med en foderstat
huvudsakligen bestående av grovfoder. Korna börjar därvid successivt öka i vikt samtidigt som
hullpoängen2 ökar. Sinläggningen tar vanligen 7 till 10 dagar. Uppfödaren kan bland annat med
utgångspunkt från djuren beteende, minskningen i mjölkmängd och avföringens konsistens
avgöra när sinläggningsperioden är över.
När kon är sinlagd inleds slutgödningen. Under slutgödning har korna fri tillgång till grovfoder
vilket leder till ökad muskelmassa och en ökad mängd intramuskulärt fett. För att grovfodret ska
ha önskad effekt på köttets egenskaper måste slutgödningen pågå under minst tre månader.
Med näringsrikt grovfoder kan hullpoängen öka med 0,5 poäng/månad. Under slutgödningen
följer uppfödaren djurens utveckling såväl individuellt som i förhållande till de övriga djuren i
slutgödningsgruppen. Korna är redo för slakt när ryggen är platt, låren är utbuktande och
fettveck uppträder vid svansen.
För att garantera spårbarhet på individnivå och säkerställa råvarans ursprung och kvalitetsnivå
slaktas djuren på slakterier inom det geografiska område som beskrivs under ”Beskrivning av det
geografiska området”.
Genom den speciella slutgödningsmetod som används för att få fram ”SRBpremium” får köttet
en karaktär som tydligt skiljer det från andra i handeln vanligt förekommande typer av kött.
”SRBpremium” är saftigare, mer smakrikt, har en kraftigare marmorering som går djupare in i
köttet, mera intra- och extramuskulärt fett, betydligt djupare mörkröd färg och mer gulaktigt fett
än det som förekommer hos exempelvis det mer vanligt förekommande köttet från
standarduppfödda djur av SRB-rasen. Även texturen skiljer sig från den hos kött från
standarduppfödda djur. Texturen hos ”SRBpremium” är grövre vilket ger ett visst tuggmotstånd
samtidigt som köttet bättre håller saftigheten.
De speciella egenskaperna hos ”SRBpremium” har uppmärksammats av föreningen ”Exceptionell
råvara”.
Orsakssamband mellan det geografiska området och en viss kvalitet, ett visst anseende, eller en
viss annan egenskap som kan hänföras till produkten:
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Sambandet mellan produktens egenskaper och det geografiska området baseras på
egenskaperna hos den inhemska nötdjursrasen ”Svensk röd och vit boskap” (SRB) samt de
mänskliga faktorerna bakom produktionen av ”SRBpremium”.
Svensk röd och vit boskap (SRB) är en nötdjursras som avlades fram i början av 1900-talet
(avelsföreningen bildades 1:a januari 1928). SRB-rasen är frisk. Korna har bra juverhälsa, och är
utmärkta mödrar. SRB-djuren är dessutom mycket väl anpassade till de naturgivna
förutsättningarna trots relativt stora variationer i framförallt klimatet mellan den södra(55,358°N) och den norra delen (68,372°N) av produktionsområdet. Klimatet i
produktionsområdet är hemiborealt till subarktiskt (Dfb och Dfc enligt Köppens system). I januari
varierar medeltemperaturen från 0°C i söder till ca -13°C i den norra delen av
produktionsområdet. Under juli är temperaturskillnaderna mellan de södra- och norra delarna
däremot små (dygnsmedeltemperatur 14 – 17°C). Årsmedelnederbörden, 500 – 1000 mm, är
relativt jämnt fördelad över året men är något högre i väster än i öster. Antalet soltimmar (cirka
1500 – 1800) är i stort sett oberoende av latitud vilket gör att det finns goda förutsättningar för
produktion av kreatursfoder till såväl bete och som grovfoder inom det produktionsområde som
beskrivs under ” Beskrivning av det geografiska området”.
På grund av SRB-djurens tålighet, goda hälsa och produktivitet blev rasen snabbt vanligt
förekommande i hela Sverige. SRB-rasen har främst blivit känd för att vara goda mjölkdjur men
rasen kan också producera ett marmorerat, saftigt och smakrikt kött då fettet i första hand lagras
intramuskulärt och på ytan av slaktkroppen i stället för i bukhålan som hos andra
mjölkraser. Denna egenskap gör att SRB-mjölkkor som gått i sin kan slutgödas så att de
producerar ett kött av mycket hög kvalitet, ”SRBpremium”. Potentialen att producera ett kött
som kan klassas som ”SRBpremium” är dock individuell vilket medför att uppfödarens kunskap
om rasen som helhet och de enskilda djuren är avgörande vid bedömning och urval av de djur
som lämpar sig för slutgödning.
En erfaren uppfödaren kan redan genom djurens levnadshistorik få en bild av SRB-kornas
potential som köttdjur. Bland annat tyder tidiga tendenser till att sätta fett på att djuret har
potential som köttdjur. När korna kalvat ger laktationskurvans utseende ytterligare indikation
om djurens potential. En snabb nedgång i mjölkmängden indikerar att mjölkdjuret börjar sätta
fett och bygga muskler istället för att producera mjölk.
Under slutgödningen följer uppfödaren djurens utveckling såväl individuellt som i förhållande till
de övriga djuren i slutgödningsgruppen. Morfologiska tecken såsom platt rygg, utbuktande lår
och fettveck vid svansen tyder på att det slutgödda djuret är redo för slakt och att köttet
kommer att uppfylla kraven för ”SRBpremium”.

Produktionsområdet för ”SRBpremium” (blå gränslinje) omfattar hela Sverige med undantag för
området väster om följande vägar3 (vägsträckning) E14 (Karesuando – Strömsund), Väg 399
(Strömsund – Föllinge), Väg 340 (Föllinge – Krokom), E14 (Krokom – Mattmar), väg 321 (Mattmar
– Svenstavik), E45 (Svenstavik – Åsarna), väg 316 (Åsarna – Klövsjö), väg 315 (Klövsjö – Hede),
väg 84 (Hede – Tännäs), väg 311 (Tännäs – Sälen), väg 66 (Sälen – Hammarsbyn), väg 1047
(Hammarsbyn -Rörbäcksnäs/Gränsbo).

Källor:
Svenskt lantbrukslexikon: 1941
SRB-föreningen
SMHI
Växa 2017: Husdjursstatistik
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BILAGA:
Klimat
Klimatdata
Medeltemperatur februari 2019

Medeltemperatur juli 2019

Medelnederbörd februari 2019

Medelnederbörd juli 2019

Snödjup februari 2019

Årsmedeltemperatur 2019

Årsmedelnederbörd 2019

Årssolskenstid 2009

Beteckningen ”SRBpremium”
”SRBpremium” är ett av SRB-föreningen sedan 2019-11-27 registrerat kollektivt varumärke.

Beskrivning av ”SRBpremium”
SRB-föreningen: https://srb-foreningen.se/srbpremium/

Beskrivning av slaktdetaljer från ”SRBpremium”
DABAS: Entrecote, Ryggbiff och Biffstock från ”SRBpremium” finns upptagna i DABAS, Databas med
produkter från Sveriges livsmedelsindustrier.

Beskrivning av ”SRBpremium” i media
Mariestadstidningen:
https://www.mariestadstidningen.se/2020/06/10/klimatsmart-hallbar-kottproduktion/ (2021-11-29)
SRB premium är koncept där mjölkkor slutgöds för att få fram ett kött av allra yppersta klass.
– Jag tycker vi kan konkurrera med det allra bästa köttet på marknaden, säger Markus Lindström i
Böja.
I Skaraborg finns det några gårdsägare som tar fram svenskt, smakrikt premiumkött från SRBrasen.
Mjölkkor går till köttproduktion när de mjölkat klart.
Det handlar med andra ord om en klimatsmart produkt.
– Det är att fantastiskt fint kött med härlig smak och med mycket fett insprängt, lovordar kocken
Linus Mann, köksmästare på Norrqvarn hotell & konferens som varit kock sedan 1998.

Det är ryggbiff på ben som kockarna bedömer. Här syns det hur fint köttet är marmorerat.
FOTO: PRIVAT

– Ett vant ögat ser när kon är redo att slaktas. Bakpartiet är det man tittar på, säger Daniel
Frändberg.
FOTO: PER WARVLIN
– Fettkappan ska vara gul, då är köttet som bäst och mer smakrikt, klargör Daniel Frändberg.
Köttet har fått fina lovord – inte bara på lokala krogar som exempelvis Norrqvarn, dit Daniel har
levererat kött.
– Restaurangerna uppskattar det här med hållbarhetsperspektivet. Vi har till och fått leverera kött
till Paul Svenssons krog "Fotografiska" i Stockholm. De serverar ju normalt bara vegetariska rätter,
säger Daniel stolt.

– Premiumköttet har naturligt mycket fett insprängt i musklerna. Det insprängda fettet bidrar i sin
tur till marmorering och en rik smak, säger Markus om djuret på nästan ett ton.
FOTO: PER WARVLIN
Utmärkelse
Varje år utser kockeliten ett kvalitetsintyg, som kallas exceptionell råvara, och råvaruklassen är det
högsta i Sverige. Sex uppfödare tilldelades 2018 det hedervärda priset.
En av dem som fick det eftertraktade intyget var Markus Lindström med kött från en mjölkko av
rasen SRB. Vid tillfället bedömde kockarna köttets utseende, mörhet, saftighet, konsistens och
smak.
Köttet kom från en ko som var 114 månader vid slakt. Hon hade fött fyra kalvar och levererat 61
000 kilo mjölk. Slutgödningen var under 14 månader.

Växa sverige:
https://www.vxa.se/husdjur/nyheter/2020/vall-och-bete-i-husdjur-nummer-fem/
SRB-kor blir kött för finkrogar
Grunden är att driva en rationell mjölkproduktion. Men på Böja Stommen slutgöds också många
mjölkkor inför slakt. Markus Lindström har hittat en modell som gör att finkrogarna står på rad för

att få köpa köttet från hans gård. Nu hoppas han att fler ska ta chansen att föda upp kor under
varumärket SRB premium.

LRF:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/vastra-gotaland/2020/03/utmarkelser-som--skulle-delats-ut-isamband-med-regionstamman/ (2021-11-29)
Nötkreatursstiftelsen Skaraborgs stipendium 2020
Tilldelas Markus Lindström, Timmersdala.
”Markus tillhör med sitt avelsarbete inom SRB-rasen det absoluta toppskiktet när det gäller
exteriört starka, friska och hållbara kor.
Genom sitt arbete inom konceptet ”exceptionell råvara” har Markus knutit kontakter, hittat en
nisch och öppnat möjligheter för sig själv och andra att sälja utslagskor av SRB-ras till ett mycket
högt pris, både inom landet och på export. Markus har under 2019 också tillsett att varumärket
”SRB premium” registrerats.
Med sitt engagemang och sin starka drivkraft är Markus ett föredöme för andra
lantbruksföretagare.”

Exceptionell råvara:
https://exceptionellravara.se/sex-uppfodare-fick-utmarkelsen-exceptionell-ravara-pa-smakmotet-2018/
(2021-11-29)
SEX UPPFÖDARE FICK UTMÄRKELSEN EXCEPTIONELL RÅVARA PÅ SMAKMÖTET 2018
Den 1 oktober 2018 premierades kött från sex uppfödare med kvalitetsintyget
Exceptionell råvara – den absolut högsta råvaruklassen i Sverige som bara ett fåtal når
upp till varje år. Klassningen sker efter en mycket noggrann provning av Sveriges kockelit
vid ett årligt Smakmöte. En av dem som kammade hem det åtråvärda intyget var Markus
Lindström med sitt kött från en 114 månader gammal mjölkko av rasen SRB.
-Jätteroligt, säger han. Det här är ett kvitto på att vi gjort rätt. Det skapar arbetsglädje och
ger oss ytterligare motivation att fortsätta jobba med SRB-kor och köttkvalitet, säger
Markus Lindström som driver Böja Stommen Lantbruk norr om Skövde tillsammans med
sin familj.

Den mjölkko som Markus tävlade med gav inte bara ett högklassigt kött. Hon hade
dessutom fött fyra kalvar och levererat 61 000 kilo mjölk under sin levnad.
– Hon var en stark och klok ledarko. Och hon slutgöddes under 14 månader.
Arbetet med att utveckla denna råvara har resulterat i SRBpremium, en
uppfödarmanual och slaktkriterier med tydlig kvalitetsavgränsning för att kallas en
premiumråvara. SRBpremium ägs av SRB-föreningen där ni även finner mer information.
SvensktKött
https://svensktkott.se/aktuellt/gammal-mjolkko-uppnadde-klassen-exceptionell-ravar/ (202112-14 kl. 10:17)
Gammal mjölkko uppnådde klassen Exceptionell Råvara

Den 1 oktober 2018 premierades kött från sex uppfödare med kvalitetsintyget Exceptionell Råvara
- den absolut högsta råvaruklassen i Sverige som bara ett fåtal når upp till varje år. Klassningen
sker efter en mycket noggrann provning av Sveriges kockelit vid ett årligt Smakmöte. En av dem
som kammade hem det åtråvärda intyget var Markus Lindström med sitt kött från en 114 månader
gammal mjölkko av rasen SRB.

Buskap (Norge):
https://www.buskap.no/news/2020/2/21-Eget-varemerke-for-SRB-kj%C3%B8tt
Eget varemerke for SRB-kjøtt
SRB-foreningen i Sverige er på god vei til å varemerkebeskytte premiumkjøtt fra SRB-kyr.

Hensikten er å ta vare på merverdien også i slakteleddet. Varemerket vil hete SRBpremium og før
jul ble det sendt søknad til EU om beskyttet opprinnelsesmerking. Dette er en prosess som kan ta
1,5 år,, men SRB-kjøtt er allerede på vei ut i markedet under eget merke. Leverandørene vil oppnå
en høyere pris for slaktene de leverer og SRB-foreningen vil få lisensinntekter av ordningen. – SRB
skal fortsatt være en melkerase, men dette handler om å videreforedle ei holdbar melkeku, sier
Markus Lindström til Husdjur. Kilde: Husdjur 1/2020

Euroricette
https://www.euroricette.it/srbpremium/ (2021-11-29)
SRBpremium
Dicembre 9, 2020 Danila Orsi
Svezia – SRBpremium Igp è carne derivata da vacche da latte della razza Swedish Red and White
Cattle (SRB) allevate secondo un concetto di allevamento sviluppato e che sono state sottoposte a
un’attenta selezione secondo elevati standard di qualità della carne. Gli animali sono allevati
secondo la legge svedese sul benessere degli animali e quando hanno raggiunto l’età di almeno 36
mesi e sono rimasti al pascolo per almeno tre stagioni, è possibile produrre una carne premium.
Una carne che è saggia in quanto gli animali durante la loro vita hanno sia dato latte che pascolato
durante i periodi, il che contribuisce alla diversità biologica. La carne selezionata in base alle
elevate esigenze in termini di peso, forma e classe di grasso al macello si distingue come carne di
prima qualità poiché ha naturalmente molto grasso iniettato nei muscoli. Il grasso iniettato a sua
volta contribuisce alla marmorizzazione e al gusto ricco.
Il premio SRB è carne bovina proveniente da vacche di razza SRB registrate e che hanno partorito
almeno una volta. Gli animali sono individui accuratamente selezionati che vengono fecondati
prima della macellazione e quindi selezionati dopo la macellazione. La carcassa deve soddisfare i
requisiti di peso (minimo 300 kg), classe di forma (> O +) e classe di grasso (> 3+).
Gli animali devono essere registrati nel pedigree dell’associazione SRB. Le mucche devono aver
avuto almeno un parto. Soggiorno all’aperto per almeno sei ore consecutive per almeno 120 giorni
all’anno nella Svezia meridionale e almeno 60 giorni all’anno nella Svezia settentrionale. Gli
animali devono essere nati, allevati e macellati in Svezia, ad eccezione della regione alpina definita
nella direttiva UE sulle specie e gli habitat e le isole Fårö e Gotska Sandön.
Stato di alimentazione durante la fertilizzazione finale di almeno l’80% di foraggio grezzo: foraggio
insilato, pascolo, fieno, insilato di fieno, insilato di grano intero e insilato di mais. Concimazione
finale per almeno tre mesi. Carcassa: peso minimo 300 kg, classe di forma minima 0+ e classe di
grasso minimo 3+
SRB è allevato secondo il modello svedese e la legislazione sul benessere degli animali con esche
dall’età di sei mesi. Quando una giovenca ha partorito per la prima volta, diventa una mucca e

inizia a produrre latte. La vacca SRB vitelli a intervalli di 13 mesi e nel frattempo produce
latte. Quando la vacca non è più adatta a più parto, viene tenuta per la produzione di latte fintanto
che la produzione rimane a un livello normale. Dopo un po’ la produzione di latte diminuisce e la
mucca inizia a fare i buchi. A questo punto, viene interrotta e la sua produzione di latte
diminuisce. È dopo l’installazione che entra il fertilizzante finale. Durante la fecondazione finale,
alle vacche da latte in scatola vengono somministrati foraggi grossolani che aumentano il grasso
intramuscolare. Affinché il foraggio grezzo abbia l’effetto desiderato sulle caratteristiche della
carne, la concimazione finale deve durare almeno tre mesi.
La carne di vacche SRB è un prodotto ottenuto da animali che sono stati utilizzati per la produzione
di latte e hanno almeno 36 mesi di età. Ciò significa che durante la loro vita non solo hanno
prodotto latte per i latticini, ma hanno anche contribuito alla biodiversità attraverso il pascolo per
almeno tre periodi. La carne proviene da animali che hanno contribuito in più modi oltre alla
semplice produzione di carne, il che lo rende un prodotto ecocompatibile sotto molti aspetti. La
carne proviene dalla razza SRB in quanto è una razza che oltre alle sue buone proprietà di
mungitura è anche più facile da ingrassare rispetto alle razze corrispondenti. Il grasso viene
immagazzinato sia intramuscolare che extra-muscolare e dà una carne ben marmorizzata e ricca di
sapore. Oltre alle buone qualità come la produzione di latte e la produzione di carne, le vacche SRB
si distinguono per essere animali sani con una buona salute della mammella e un parto leggero.
SRBpremium è un marchio registrato dal 21/01/2020 presso l’Ufficio svedese dei brevetti e della
registrazione. La materia prima eccezionale è un certificato di qualità che viene nominato ogni
anno dall’élite svedese delle zizzanie. La classe delle materie prime è la più alta in Svezia e solo
pochi produttori ottengono questo risultato ogni anno con i loro prodotti. Gli chef giudicano
l’aspetto, la tenerezza, la succosità, la consistenza e il gusto della carne. Nel 2018, sei allevatori
hanno ricevuto il premio d’onore e uno di quelli che ha ricevuto l’ambito certificato è stato Markus
Lindström con la sua carne di una vacca da latte della razza SRB. La vacca aveva 114 mesi al
momento del macello e durante la sua vita ha dato alla luce quattro vitelli e consegnato 61.000
chili di latte. La concimazione finale è stata di 14 mesi e ha prodotto una carne di alta qualità. La
razza SRB è stata costituita nel 1928 dalle associazioni di allora RSB ( Rödbrokig svensk Boskap ) e
Ayrshireföreningen.
La razza SRB è una vacca di taglia media con buone caratteristiche di produzione con alti livelli di
grassi e proteine nel latte. La razza ha caratteristiche di salute della mammella uniche, salute dello
zoccolo e buona fertilità. La razza è ben adattata a diversi tipi di sistemi e quindi una razza ben
funzionante e redditizia. Il colore è rosso o bianco rossastro. La razza SRB è inclusa nel programma
di allevamento di VikingRed, che comprende anche l’Ayrshire finlandese e il Red Cattle danese. La
valutazione del miglioramento genetico viene eseguita da NAV (Nordic breeding evaluation) e il
valore genetico è espresso in NTM (Nordic Merit Index).
L’associazione SRB lavora per la razza SRB e per i suoi allevatori e conta circa 1.000 membri in
tutto il paese suddivisi in 23 club. L’associazione registra gli animali SRB all’interno della razza,
pubblica la rivista SRB, fornisce informazioni sul sito web, Facebook, Instagram e in Pets.
L’associazione collabora a livello nazionale con VäxaSverige, VikingGenetics, NAV (Nordic Breeding

Evaluation), le associazioni di bestiame e l’Università svedese di scienze agricole. Per le
collaborazioni internazionali, l’associazione SRB è membro di ERDB (European RedDairy Breed),
IRDBF (International Red Dairy Breed Federation) e WAF (World Ayrshire Federation). Maggiori
Informazioni sull’associazione su www.srb-foreningen.se

Exempel på menyer med “SRBpremium”:
Restaurang Norrqvarn, Lyrestad

Restaurang Etage, Töreboda

Restaurang Mamsell, Fjällbacka

