Naturbeteskött
- vår väg framåt

Naturbeteskött i Sverige - ideell förening

Bli medlem i Naturbeteskött i Sverige Ideell förening
- vi arbetar för att produktion av naturbeteskött ska löna sig!

Produktion av Naturbeteskött har en rad positiva miljöeffekter. Det är ett naturligt och
klimatvänligt sätt att producera nötkött som tillgodoser djurens behov av utevistelse och ett naturligt
beteende samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras i markerna. I Sverige finns mer än
300 000 hektar naturbetesmarker som i dagsläget riskerar att inte betas på grund av en stadig
minskning av tillgängliga betesdjur.
Naturbeteskött får genom uppfödningssättet en hög produktkvalitet med jämn mörhet och en väl
utvecklad smak samt goda hälsoeffekter tack vare den stora andelen gräs och örter i foderstaten.
Med rätt djurslag blir marmoreringsgraden också hög. Medvetenheten om Naturbetesköttets goda
egenskaper ökar bland svenska konsumenter och kanske framför allt bland de svenska kockarna.
Genom att utnyttja den unika resursen naturbetesmark i produktionen av kvalitetskött kan svenska
nötköttsuppfödare få en bättre lönsamhet. Vi vill nå ut på marknaden med detta unika kött!

Föreningen Naturbeteskött i Sverige bildades våren 2013 med syftet att
verka för ökad kännedom om kvalitetssäkrat Naturbeteskött på den svenska och internationella
marknaden. Föreningen arbetar också för en ökad areal betade naturbetesmarker i Sverige genom att
stimulera till produktion och konsumtion av Svenskt Naturbeteskött. Vi skapar en platform för alla som
vill arbeta med nötkött uppfött på naturliga betesmarker.
På hemsidan www.naturbete.se och Facebook sidan Naturbeteskött arbetar vi med information,
marknadsföring och lobbyingverksamhet för Naturbetesköttets bästa.

Vill du vara med och arbeta för ett svenskt betesuppfött kvalitetskött?
Bli medlem i föreningen genom att sätta in 200 kr på Bankgiro 178 – 5955
(ange Namn och Mailadress när du betalar)

Med en tredjepartscertifiering kan både köttets producenter och köpare känna sig trygga. Genom IP Sigills
certifiering med tillval för naturbeteskött säkras att djuren har betat på naturbetesmark vilket ger en hög nivå
av trovärdighet. Det certifierade köttet får bära ett kvalitetsmärke med hög kännedom hos konsumenten.

