
 

Produkter med europeisk kvalitetsmärkning – när du vill vara säker 
på att du köper kvalitetsprodukter 
 
Genuin matlagning med Südtiroler Apfel SGB , Südtiroler Speck SGB och 
Stilfser SUB Ost 
 

Stockholm , xx november 2020 
 
För att vara på säkra sidan när det gäller kvalitet, behövs produkter som är märkta 
med ett europeiskt kvalitetssigill. Många väljer också matvaror med 
ursprungsmärkning av den anledningen. Ett exempel på livsmedel med den 
skyddade ursprungsbeteckningen är Stilfser SUB ost. En garanti för att osten 
produceras i ursprungsregionen och uteslutande med mjölk från bergsgårdar. 
En etikett med den skyddade geografiska beteckningen SGB, för Südtiroler Apfel 
och Südtiroler Speck styrker att minst ett av produktionsstegen genomförs enligt 
de regler som ursprungsregionen föreskriver. Att produkterna är kopplade till en 
kvalitetsmärkning garanterar på det viset både kännetecken och trygghet för 
konsumenten. 
Det betyder att mat som bär denna etikett når våra bord från regionen, enligt 
traditionen och erbjuder genuin njutning som kan spåras till källan. 
De tre specialiteterna från Sydtyrolen är lika läckra på egen hand, var för sig, som 
de är i kombination med varandra.  
 
Här ett recept med köttfärslimpa: 
 

Köttfärslimpa fylld med stilfserost och speckskinka 
Svårighetsgrad: medel – Tillagningstid 25 minuter 

 

 



 

 

INGREDIENSER FÖR 4 PERSONER 

500 g nötfärs 
100 g malet sidfläsk 
1 finskuren salladslök 
1 äggula 
1 finhackad vitlöksklyfta 
inhackad bladpersilja 
15 g senap 
60 g tärnad Stilfser SUB ost 
40 g tärnad Südtiroler Speck SGB 
1 fint tärnad lök 
Finhackad rosmarin 
Valfria rotfrukter 
Salt och peppar 
 

TILLAGNING 
Lägg köttfärsen i en skål, tillsätt salladslök, äggula, vitlök, senap och bladpersilja. 
Salta och peppra efter smak, blanda väl och ställ in i kylskåp. 
Fyllningen: bryn löken lätt, lägg den sedan på hushållspapper att svalna och blanda 
den därefter med Stilfser SUB ost Südtiroler Speck SGB och rosmarin. Skär 
grönsakerna och tillaga på låg värme i stekpanna med lite olja, smaksätt med en kvist 
timjan och basilikablad. 
Forma små köttfärslimpor av olika storlek med fyllningen i mitten. Fräs först i en 
stekpanna med lite olja och stek sedan i 200 oC ugnsvärme i 4–6 minuter. Lägg upp 
grönsakerna på tallriken och placera köttfärslimpan delad på mitten ovanpå. 
 

Polenta “thaler” with apple chutney 
Main course with Südtiroler Apfel PGI Golden Delicious  
Difficulty: medium - Cooking time 25 minutes 

 
  



 

 

INGREDIENTS FOR 4 PEOPLE 
150 g polenta 
1/2 l vegetable stock 
70 g Stilfser PDO cheese 
1 pinch of freshly grated nutmeg 
Salt and pepper 
Oil for browning 
500 g Südtiroler Apfel PGI, Golden Delicius 
100 g onions 
1 small piece of ginger 
50 g sugar 
1/2 tsp mustard seeds 
100 ml apple vinegar 
1 dash of port 
2 sprigs rosemary 
1 tsp lemon juice 
Garnish: fresh rosemary 

 
COOKING  
Bring the vegetable stock to the boil. Stir in the polenta and simmer for a few 
minutes. Grate and stir in the cheese until it is melted with the polenta. Season the 
polenta with freshly grated nutmeg, salt and pepper. Spread polenta on a piece of 
baking paper approx. 2 cm thick and leave to cool completely. 
 
Finely dice the apples. Chop the onions and ginger. Add the rosemary and mustard 
seeds. Mix with sugar and simmer. Place in a saucepan and bring to the boil. Deglaze 
with the port and then add apple vinegar and lemon juice. Reduce the chutney for 
about 30 minutes until the liquid has evaporated. Put aside and leave to cool. 
Cut the polenta’ into rounds. Heat some oil in a frying pan and fry the disks crispy on 
both sides. Serve with apple chutney and fresh rosemary. 
 
Fler recept, tillsammans med information om europeiska kvalitetsprodukter med 
kvalitetssigillen Südtiroler Apfel SGB, Südtiroler Speck SGB and Stilfser SUB Ost finns 
på 
www.europakvalitet.eu. 
 

Presskontakt:  

Ewa Brandt 
Telefon: +46 70 830 06 77 
E-post: ewa.brandt@sopexa.com  
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Om kvalitetsprodukterna Südtiroler Apfel SGB, Südtiroler Speck SGB and 
Stilfser SUB Ost  
 

Südtiroler Apfel SGB är erkänt av EU som en skyddad geografisk indikation sedan 
2005. Med 300 soldagar per år. Gott om vårregn och vanligtvis milda somrar och 
höstar, erbjuder regionen idealiska tillväxtförhållanden för äpplen på upp till 1 000 
meters höjd. Det unika klimatet kombinerat med kontrollerad, naturlig, certifierad 
organisk odling ger Südtiroler Apfel sin typiska saftiga och krispiga kvalitet. För 
närvarande har 13 sorter SGB-märkningen: Braeburn, Elstar, Fuji, Gala, Golden 
Delicious, Granny Smith, Idared, Morgenduft, Jonagold, Pinova, Red Delicious, 
Topaz och Winesap. 
 
Südtiroler Speck SGB förvärvade den skyddade geografiska beteckningen 1996. Det 
noggranna urvalet av det griskött som använts, samt tydliga riktlinjer och kontroller 
under produktionen gör Südtiroler Speck omisskännlig. Tillverkarens motto "lite 
salt, lite rök och mycket frisk luft" är en del av den hantverkstradition som har 
överförts från generation till generation. Südtiroler Speck PGI har vanligtvis en fyllig 
lite rökig smak - bara det bästa specket tilldelas den historiska märkningen. 
 
Sedan 2007 har Stilfser SUB Ost erkänts av EU som den enda osten från Südtirol/ 
Sydtyrolen med skyddad ursprungsbeteckning. Något som talar för den 
traditionella kvaliteten och historiska anknytningen till ursprungsområdet. 
Tillverkning av Stilfser kan spåras tillbaka till 1914. Denna ost är typisk för regionen 
och har fått mogna i minst 60 dagar. Osten är gjord av färsk komjölk från 
fjällgårdarna. Inom 48 timmar, de flesta från gårdar på mer än 1 000 meters höjd.  


