Medlemsbrev maj 2019

det hopp om

ngen hittar du det

Nu äntligen har regnet kommit och med det en förhoppning om en sommar med bra
skörd. Men beredskapen inför ett ytterligare torkår finns. Beredskapsgruppen, där
SNP ingår tillsammans med myndigheter, departement övriga i näringen, har haft
ett möte i början av maj och kallar snabbt in till fler om det behövs. Men
förhoppningsvis blir det ett "normalår" då vi också kan dra nytta av de positiva
erfarenheterna vi trots allt också fick förra året.
Nu erbjuds restauranger och restaurangkedjor möjlighet att använda
ursprungsmärkningen Från Sverige för att informera sina gäster om matens
ursprung. Restaurangen kan ursprungsmärka olika livsmedel som serveras –
exempelvis kokta ägg på frukostbuffén, svenska tomater, gurkor, svensk mjölk och
yoghurt. Även ursprungsmärkningen Kött från Sverige kan användas för att
informera gästerna att restaurangen serverar svenskt kött och svenska charkuterier.
Vill du veta mer om Från Sverige märkningen hittar du det på www.fransverige.se

Banderoller om klimatnytta

Många konsumenter tänker inte på vilken miljönytta svenskt lantbruk och våra
nötkreatur är. Skarborg Nötköttsproducenter har tagit fram och säljer banderoller för
att placera på lämpliga platser. De finns i fyra alternativ som visas nedan. Placeras
banderollen på något med hjul krävs inget tillstånd.
Storleken är 2,50 m x 1,20 m (plus 15 cm vikmån). Materialet är i hållfast plast, typ
presenning.
Kostnad 1.100 kr exkl moms och frakt.
Kontakt Niclas Pettersson telefon 070-131 94 46
"Vi pratar ofta om vad politiker, myndigheter och slakterier kan göra för oss.
Däremot kanske inte så ofta om vad vi kan göra för oss själva. Detta kan vi i alla fall
göra tycker vi. Så välkomna att köpa ni som vill påverka vår egen situation" hälsar
Niclas Pettersson, ordförande i Skaraborgs Nötköttsproducenter.

www.notkottsproducenter.se
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