
           En guide för att lära känna och smaka  
     på produkter med europeisk kvalitetsmärkning:
               Vin Alto Adige DOC, Südtiroler Apfel SGB,
         Südtiroler Speck SGB, Stilfser SUB ost.

Europa, där kvalitet
     hör hemma



Europeisk kvalitetsmärkning  
för jordbruksprodukter och livsmedel

SUB 
SKYDDAD  

URSPRUNGSBETECKNING

SUB-märkningen tilldelas av EU till pro-
dukter vars produktionssteg, bearbetning 
och beredning sker i ett visst geografiskt  
område, med metoder som är typiska för  
lokala producenter och med råvaror från  
området i fråga. Det rör sig om produkter 
med en särart som till största delen eller  
uteslutande beror på deras geografiska  
ursprung. Produkter med SUB-märkning 
måste följa reglerna i respektive produkt-
specifikation och de ska vara märkta med 
SUB-logotypen ovan.

SGB 
SKYDDAD  

GEOGRAFISK BETECKNING

SGB-märkningen identifierar produkter  
vars kvalitet eller anseende har koppling  
till platsen eller området där åtminstone  
ett av produktionsstegen – produktion,  
bearbetning och beredning – sker, även om 
de råvaror som används inte nödvändigtvis 
kommer från det geografiska området. 
Produkter med SGB-märkning måste följa 
reglerna i respektive produktspecifikation och 
de ska vara märkta med SGB-logotypen ovan.

Kvalitetsmärkningarna SUB och SGB är certifieringar som tilldelas av EU  
och syftar till att garantera livsmedelssäkerhet och produkternas geografiska 
ursprung, samt till att skydda miljön och traditionella tillverkningsmetoder.

Produkter med märkningarna SUB och SGB står för utmärkt-
het inom den europeiska livsmedelsproduktionen och är re-
sultatet av en särskild kombination av mänsklig, miljömässig 
och kulturell påverkan som karaktäriseras av ett starkt band 
med ursprungsplatsen. De stränga produktspecifikationerna 
säkerställer deras höga kvalitet och distinkta smak, vilket 
gör produkterna till både nyttiga och goda ingredienser. 

Vi vill här presentera närmare de produkter med kvalitetsbe-
teckningarna SUB och SGB som produceras i Sydtyrolen och 
berätta vad som gömmer sig bakom de europeiska kvalitets-
märkningarna.  

Du hittar även recept på lättlagade och smakliga maträtter, 
med råd om viner som passar till.  
 
Trevlig läsning och smaklig måltid! 

En upptäcktsresa till autentiska  
smaker med garanterat ursprung

Från jord till bord 



Südtiroler Speck SGB
Den europeiska märkningen SGB (skyddad geografisk beteckning) garanterar 
produktens kvalitet och uppfyllandet av specifika krav kring beredningsområde 
och bearbetningsmetod som bestämts av den EU-godkända produktspecifika-
tionen, vilka efterlevs av Consorzio Tutela Speck Alto Adige och övervakas av 
ett oberoende kontrollorgan. Südtiroler Speck SGB är en omisskännlig lättrökt 
charkuteriprodukt som är lagrad utomhus och produceras i hela Sydtyrolen, 
med utvalda råvaror och endast med hjälp av traditionella tillverkningsmetoder. 

TILLVERKNINGEN
1  Urval och bearbetning av råvaran: de urbe-

nade grislåren, som först genomgår stränga 
kvalitetskontroller, trimmas noggrant enligt 
traditionell metod;

2 Saltning och smaksättning: skinkan behand-
las torr medkryddblandning;

3 Kallrökning: i för ändamålet avsedda lokaler 
med bokträ och temperaturer på högst 20 °C;

4 Lagring: i miljö med temperatur på 10–16 °C 
och luftfuktighet på mellan 55 och 90 %;

5 Kvalitetskontroll: endast när produkten  
har genomgått alla kontroller får den ga-
rantimärkningen ”Südtiroler Speck SGB”.

STARKA BAND TILL JORDEN

Südtiroler Speck SGB är unik tack
vare tillverkningsregeln som gått  
från generation till generation:  
”lite salt, lite rök och mycket frisk luft”.



Spett med speckskinka,  
stilfserost och äppelsenap

Svårighetsgrad: enkel – Tillagningstid: 15 minuter

Crostini med carpaccio på  
speckskinka och radicchiopesto 

Svårighetsgrad: enkel – Tillagningstid: 25 minuter

 

TILLAGNING
SENAPEN: blanda Südtiroler Apfel SGB med socker och  
askorbinsyra och låt stå i kylskåp över natten. Filtrera  
vätskan nästa dag, koka upp den och häll över äpplena.  
Detta förfarande upprepas en gång om dagen i tre dagar. 
Häll på burk och tillsätt försiktigt 2–4 droppar senapsessens. 
Blanda väl och låt stå i minst ett dygn. Om du inte vill göra 
senapen själv kan du köpa den i en delikatessbutik eller på 
nätet från en återförsäljare av delikatesser. Panera tärningarna 
av Stilfser SUB ost med mjölet, ägget och smulorna av  
schüttelbrot. När du har stekt osttärningarna trär du dem  
på en rosmarinkvist och varvar med hoprullade skivor av 
speckskinka. Tillsätt lite senap och servera.

VIN:  Alto Adige DOC Pinot Bianco Riserva 
Ett sammetslent och elegant vin med  
delikata äppelaromer.

TILLAGNING
Dela radicchion på hälften, ta bort stjälken och dela i bitar. 
Fräs radicchion i stekpanna med lite olja och lägg sedan  
ut den på en plåt. Krossa vitlöksklyftorna med skalet på och 
blanda ner dem i radicchion ihop med timjan och lagerblad. 
Täck med aluminiumfolie och tillaga i 150 °C ugnsvärme i 
20–30 minuter. Ta bort örterna och vitlöken. Skär radicchion 
fint och lägg den i en skål. Tillsätt pinjenötter, parmesan, 
olivolja och blanda väl. Salta och peppra sedan. Skär brödet  
i skivor och lägg det på en plåt. Fukta brödet med olivolja 
och rosta i 140 °C ugnsvärme i 4–5 minuter tills det blir 
krispigt. Klicka ut pesto och smulad getost på brödet innan 
du lägger 2 skivor Südtiroler Speck SGB på varje brödskiva.
Tips: om peston blir för torr kan du tillsätta lite vatten och 
låta den stå en stund för en krämigare konsistens.

VIN:  Alto Adige DOC Pinot Bianco
Ett friskt, balanserat vin med lätt fruktig smak.

INGREDIENSER  
FÖR 4 PERSONER

12 skivor Südtiroler Speck SGB
12 tärningar Stilfser SUB ost  

cirka 1,5 x 1,5 cm
12 rosmarinkvistar

400 g Südtiroler Apfel SGB
skurna i tärningar

100 g socker
1 g askorbinsyra  
senapsessens  

(tillgängligt online)
3 ägg

100 g mjöl (efter behov)
Smulor av schüttelbrot  

(hårt bröd från Sydtyrolen)

INGREDIENSER  
FÖR 4 PERSONER

1 limpa mörkt bröd
12 tunna skivor Südtiroler Speck SGB

40 g färsk getost
1 huvud radicchio (rosésallad)

80 g pinjenötter
3 vitlöksklyftor

50 g riven parmesan
Timjan, lagerblad

Olivolja
Salt och peppar



Rågmjölspasta med salviapesto 
och krispig speckskinka

Svårighetsgrad: medel – Tillagningstid: 20 minuter

TILLAGNING
TAGLIOLINIPASTAN: blanda rågmjöl, vetemjöl  
och durumvetemjöl väl och placera blandningen  
på en ren arbetsyta och gör en urgröpning i mitten  
för ägget. Blanda till pastadegen för hand, plasta  
in den med folie och låt vila i kylskåp i en timme.
PESTON: tillredningen ska göras med kylda ingredienser. 
Mixa olivoljan med pinjenötter, vitlök, bladpersilja och 
salvia. Lägg blandningen i en skål, tillsätt parmesan 
och salta och peppra efter smak.
Stek Südtiroler Speck SGB i 180 °C ugnsvärme med 
lite olivolja tills den blir krispig. Låt den sedan torka  
på en bit hushållspapper. Kavla ut pastan med lite 
mjöl, skär i cirka 25 x 15 cm stora bitar. Rulla ihop 
dessa och skär i tunna strimlor med en kniv.
Koka tagliolinipastan i 2–3 minuter, häll av i durkslag 
och fräs lätt i en stekpanna med peston och lite av 
kokvattnet. Lägg upp pastan på tallrikar och garnera 
med den krispiga speckskinkan.

VIN:  Alto Adige DOC Sauvignon
Ett välbalanserat vitt vin med bouquet av fläderblom 
och vinbär.

INGREDIENSER  
FÖR 4 PERSONER

TILL TAGLIOLINIPASTAN:
200 g rågmjöl
175 g vetemjöl

175 g ägg
45 g äggula

35 g durumvetemjöl
TILL PESTON:

50 g bladpersilja utan stjälkar
40 g pinjenötter

50 g riven parmesan
1 vitlöksklyfta
4 salviablad

200 ml mild olivolja
Salt och peppar
GARNERING:

12 skivor Südtiroler Speck SGB
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Stilfser SUB ost
Stilfserosten fick år 2007 SUB-märkningen (skyddad ursprungsbeteckning) som 
ett erkännande av produktens höga kvalitet och dess starka band med jorden 
och med tillverkningsmetoderna. Stilfser SUB ost är gjord på enbart mjölk från 
bondgårdar i de sydtyrolska bergen och med traditionella tillverkningsmetoder. 
Detta ger produkten dess specifika smak och garanterar dess äkthet.

STILFSER SUB OST
> tillverkas i särskilda områden i Sydtyrolen 

med enbart färsk mjölk från bergen;
> följer kvalitetsstandarderna och tillverk-

ningsreglerna, som definierats av den 
EU-godkända produktspecifikationen och 
efterlevs av Consorzio Formaggio Stelvio 
och övervakas av ett oberoende kontrol-
lorgan gällande produktionsområden, 

mjölkkvalitet, utfordring av nötkreatur, 
mjölkning och mjölkförvaring, ystning, 
lagring och saluföring;

> bearbetas traditionsenligt och behandlas 
under lagringen med inhemsk mikroflora;

> särskiljer sig som välsmakande och 
aromatisk och för en krämig och smältbar 
konsistens.

STARKA BAND TILL JORDEN

Den färska mjölk som ligger till grunden 
för Stilfser SUB ost kommer från  
300 olika bondgårdar i Sydtyrolen,  
som till 97 % ligger på över 1000 m höjd. 
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Tyrolska gnocchi med stilfserost  
och confiterade tomater

Svårighetsgrad: medel – Tillagningstid: 25 minuter

 

TILLAGNING
TOMATERNA: skålla tomaterna hastigt i kokande vatten, 
häll av vattnet och kyl dem i isvatten. Skala tomaterna, 
skär dem itu och lägg dem i en ugnsform med en hackad 
blandning av vitlök, basilika och rosmarin ovanpå. Salta 
och peppra. Tillaga i 85 °C ugnsvärme i 3–5 timmar.
GNOCCHI:  blanda alla ingredienser och salta efter  
behov. Häll massan i en sprits och sätt in i kylskåp  
i 30 minuter. Använd sedan spritsen och en kniv för att 
forma gnocchi av önskad storlek. Släpp ner dem i saltat 
kokande vatten och ta upp så snart de stigit till ytan. 
Fräs vitlöken i stekpanna, tillsätt tomater och gnocchi, 
riv Stilfser SUB ost över och garnera med basilika.

VIN: Alto Adige DOC Schiava
Ett rött väldoftande och lätt vin med dofter av viol, 
körsbär och mandel.

INGREDIENSER  
FÖR 4 PERSONER

TILL GNOCCHI:
400 g ricotta passerad genom sil

50 g mjöl
30 g potatismjöl

4 äggulor
20 g parmesan

Salt
50 g Stilfser SUB ost  

TILL SÅSEN:
24 datterinitomater

2 vitlöksklyftor
8 basilikablad

1 liten rosmarinkvist
Olivolja

Salt och peppar

Köttfärslimpa fylld med
stilfserost och speckskinka 

Svårighetsgrad: medel – Tillagningstid: 25 minuter

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 lika storlek med fyllningen  
i mitten. Fräs först i stekpanna med lite olja och stek 
sedan i 200 °C ugnsvärme i 4–6 minuter. Lägg upp grön-
sakerna på tallriken och placera köttfärslimpan delad på 
mitten ovanpå.

VIN: Alto Adige DOC Pinot Nero
Ett elegant, silkeslent och kryddigt vin med bäriga inslag.

INGREDIENSER  
FÖR 4 PERSONER

500 g nötfärs
100 g malet sidfläsk

1 finskuren salladslök
1 äggula

1 finhackad vitlöksklyfta
Finhackad 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



Fläskfilé med 
stilfserost, speckskinka och äpplen

Svårighetsgrad: medel – Tillagningstid: 25 minuter

 

TILLAGNING
OSTSÅSEN: koka grädde, mjölk och lagerblad, blanda 
ner Stilfser SUB osten med en stavmixer och värm  
i en liten kastrull. (OBS! Såsen ska inte koka upp.)
POTATISRÖSTI: strimla potatisen, lägg den i en skål  
och salta lätt. Platta till potatismassan och stek den  
i stekpanna med lite olja tills röstin är gyllenbrun.  
Vänd och stek andra sidan innan du låter röstin torka 
på en bit hushållspapper.
ÄPPLEN: fräs Südtiroler Apfel SGB med smör i stekpan-
na och smaksätt med lite timjan. Skär salladslöken på 
längden, krydda och stek den lätt i olivolja.
FLÄSKFILÉN: salta fläskfilén och linda in den i skivor  
av Südtiroler Speck SGB. Fräs i stekpanna och stek 
sedan i 180 °C ugnsvärme i 6–8 minuter. Täck till slut 
med aluminiumfolie och låt stå i cirka 10 minuter.
Lägg upp ostsåsen, röstin, äpplena och fläskfilén  
skuren i medaljonger: rätten är färdig att ätas.

VIN: Alto Adige DOC Pinot Nero
Ett elegant, silkeslent och kryddigt vin med  
bäriga inslag.

INGREDIENSER
FÖR 4 PERSONER

600 g fläskfilé
100 g Stilfser SUB ost

100 g Südtiroler Speck SGB  
i tunna skivor

500 g skalad potatis 
2 Südtiroler Apfel SGB  

(aromatiska och med låg syra),  
skalade och urkärnade

4 salladslökar
Timjan, lagerblad

70 g grädde
50 g mjölk

Solrosolja/jordnötsolja/majsolja
Smör

Salt och peppar



Südtiroler Apfel SGB

STARKA BAND TILL JORDEN

Det är kombinationen av ett stort  
antal soltimmar, kyliga nätter och låg 
nederbörd som ger Südtiroler Apfel SGB 
dess intensiva smak och starka färger.

EU har tilldelat SGB-beteckningen (skyddad geografisk beteckning) till hela  
13 av de sydtyrolska äppelsorterna, en certifiering av kopplingen mellan produktens 
höga kvalitet och dess ursprungsplats, det vill säga Sydtyrolen.
Südtiroler Apfel SGB särskiljer sig för stark färg och smak, kompakt fruktkött och 
lång hållbarhetstid. Dessa kvalitetsmässiga särdrag har en direkt koppling till det 
perfekta mikroklimat som finns i odlingsområdena och till det lokala produktions-
systemets traditionella och naturliga metoder.

KÄNNETECKEN FÖR 
SÜDTIROLER APFEL SGB:
> produceras i särskilda kommuner i Syd- 

tyrolen av små familjejordbruk;
> är resultatet av metoder med låg miljöpå- 

verkan, såsom integrerad produktion 
eller ekologiskt jordbruk; 

> följer kvalitetsstandarderna och tillverk-
ningsreglerna, som definierats av den 
EU-godkända produktspecifikationen och 

efterlevs av Südtiroler Apfelkonsortium 
och övervakas av ett oberoende kon-
trollorgan gällande skötsel av odlingar 
och mark, beskärning, bevattning, skörd, 
spårbarhet, bevarande, saluföring och 
förpackning;

> dess kvalitet beror på den speciella  
kombinationen av gynnsamma klimat-
förhållanden och produktionstekniker 
som respekterar den omgivande miljön.



Schmarrn-pannkaka av bovete med  
karamelliserade äpplen

Svårighetsgrad: medel – Tillagningstid: 20 minuter

TILLAGNING
SCHMARRN-PANNKAKAN: häll mjölken i en skål, rör 
långsamt ner mjölet och tillsätt därefter vaniljfröna,  
honungen och äggulorna. Vispa vitorna tillsammans 
med sockret till ett hårt skum och tillsätt dem sedan  
i smeten genom att vända ner dem nerifrån och uppåt. 
Stek i stekpanna under lock på låg värme tills pann-
kakan är gyllenbrun. Vänd och täck den återigen med 
locket och stek andra sidan.
ÄPPLENA: karamellisera sockret, tillsätt smöret och 
fräs Südtiroler Apfel SGB. Smaksätt till sist med kanel. 
Placera äppelklyftorna på ett fat, lägg schmarrn-pann-
kakan ovanpå och garnera med mynta, äppeltärningar 
och florsocker.

VIN: Alto Adige DOC Gewürztraminer Passito
Ett intensivt och komplext passitovin, med mycket 
arom och orientaliska kryddor.

INGREDIENSER  
FÖR 4 PERSONER

TILL SCHMARRN-PANNKAKAN: 
250 g mjölk

100 g bovetemjöl
180 g vetemjöl

3 äggulor
3 äggvitor

60 g socker
40 g honung
1 vaniljstång

TILL DE KARAMELLISERADE ÄPPLENA:
400 g Südtiroler Apfel SGB 

(Golden Delicious)  
skalade, urkärnade och skurna i klyftor

80 g socker
50 g smör
10 g kanel

Mynta

Äppelknödel 
Svårighetsgrad: medel – Tillagningstid: 35 minuter

 

TILLAGNING
DEGEN: passera potatisen med en potatispress, tillsätt mjöl, 
potatismjöl, äggula och forma degen. Blanda ner den vispade 
äggvitan och låt stå i kylskåp. 
ÄPPELFYLLNINGEN: karamellisera sockret, tillsätt honung,  
smör och Südtiroler Apfel SGB, koka upp och låt sedan svalna.
ÄPPELKRÄMEN: karamellisera sockret i en kastrull och tillsätt 
äpplena, smaksätt med det vita vinet och tillaga på låg värme. 
Mixa slutligen äpplena med stavmixer. Fräs ströbrödet i smör 
och tillsätt kanel och socker. Låt sedan svalna på en bit hus-
hållspapper. Kavla ut degen ganska tunt (cirka 1 cm) och skär 
i bitar. Fyll med äppelfyllningen, förslut och forma en rund 
klimp som får koka i lättsaltat vatten i 10–15 minuter.  
Låt knödlarna rinna av och rulla dem i ströbröd med kanel. 

VIN: Alto Adige DOC Moscato Rosa
Ett kryddigt och elegant vin på muskatdruva med aromer  
av muskotnöt och rosenblad.

INGREDIENSER  
FÖR 4 PERSONER

TILL DEGEN:
345 g skalad kokt potatis

50 g mjöl
14 g potatismjöl

1 äggula
30 g hårt vispad äggvita

TILL FYLLNINGEN:
2 skalade äpplen skurna i tärningar

25 g socker
25 g honung

50 g smör
Florsocker

TILL GARNERINGEN:
4 skalade och urkärnade Südtiroler 

Apfel SGB (Golden Delicious)
100 g socker

200 ml vitt vin
80 g ströbröd

50 g socker
10 g kanel
50 g smör



Äppelpannacotta  
med mandelkrokant

Svårighetsgrad: medel – Tillagningstid: 25 minuter

 

TILLAGNING
PANNACOTTAN: lägg gelatinet i kallt vatten tills det  
mjuknat. Skär upp vaniljstången på längden, skrapa  
ur fröna och låt dessa koka med grädde och socker.  
Ta sedan av spisen och lös upp det mjuka gelatinet däri. 
Kyl i vattenbad med is eller i kylskåp, blanda ner den 
vispade grädden och flytta över i behållare och låt stå  
i kylen i 6–8 timmar.
ÄPPELKRÄMEN: karamellisera sockret i en kastrull och 
tillsätt Südtiroler Apfel SGB, smaksätt med det vita 
vinet och tillaga på låg värme. Mixa slutligen äpplena 
med stavmixer.
MANDELKROKANTEN: rosta mandlarna i 150 °C ugnsvärme 
i 5–8 minuter. Lös upp sockret i vatten i en stekpanna  
och tillsätt mandlarna. Fortsätt att röra till de karamel-
liserats. Låt svalna och hacka i bitar. Häll äppelsåsen på 
tallriken innan du lägger dit pannacottan och till sist 
garnerar med mandelkrokanten.

VIN: Alto Adige DOC Gewürztraminer 
Vendemmia tardiva
Ett vin med koncentrerad och ihållande smak med 
doft av ”Muffa nobile” och honung.

INGREDIENSER  
FÖR 4 PERSONER
TILL PANNACOTTAN:

400 g grädde
75 g socker
8,5 g gelatin

200 g vispad grädde
1 vaniljstång

TILL ÄPPELKRÄMEN: 
4 Südtiroler Apfel SGB  

(mogna Golden Delicious, Royal Gala)  
skalade och urkärnade

100 g socker
200 ml vitt vin

TILL MANDELKROKANTEN:
100 g mandel
50 g socker
20 g vatten



Vin Alto Adige DOC

DOC-märkningen är en kvalitetsgaranti för konsumenten och tilldelas viner  
producerade i en avgränsad del av Sydtyrolen för att intyga produktens ursprung 
och efterlevnad av stränga tillverkningsregler. De egenskaper som kännetecknar 
Vin Alto Adige DOC, som utgör 98 % av den sydtyrolska vinproduktionen, förklaras 
av specifika miljömässiga och mänskliga faktorer såsom produktionsområdenas 
terräng, odlingarnas höga kvalitetsnivå, den breda kompetensen om vin samt  
klimatförhållanden. De särskiljer sig speciellt för den utmärkta solinstrålningen 
och dessutom för stora temperatursvängningar genom alla årstidsväxlingar.

KÄNNETECKEN FÖR VIN FRÅN 
ALTO ADIGE:
> produceras i ett avgränsat geografiskt 

område i Sydtyrolen, enligt en noggrann 
definition av zoner för vinodling, typer 
och vinarter. 

> följer kvalitetsstandarderna och tillverk-
ningsreglerna, som definierats av den 
EU-godkända produktspecifikationen 

och efterlevs av Consortium Alto Adige 
Wines och övervakas av ett oberoende 
kontrollorgan gällande sammansättning 
av sorter, vinodling,vinframställning,  
karaktärsdrag vid konsumtion, förpack-
ning och saluföring;

> utmärker sig kvalitetsmässigt för sina 
grundaromer.

STARKA BAND TILL JORDEN

Vin Alto Adige DOC odlas  
på mellan 220 och 1000 m höjd  
vilket innebär klimatskillnader  
som gör det möjligt att odla 20 olika 
vinarter med idealiska förutsättningar.



KAMPANJ SOM  
FINANSIERAS MED STÖD  
AV EUROPEISKA UNIONEN.

Europa, där kvalitet hör hemma

www.europakvalitet.eu

Innehållet i denna broschyr speglar endast upphovsmannens åsikter och är endast dennes ansvar.  
Europeiska kommissionen och Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)  

ansvarar inte för hur information som ingår i kampanjen kan komma att användas.

www.altoadigewines.com www.suedtirolerapfel.com www.speck.it www.stilfser.it

Autentiska smaker från garanterade ursprung:  
   Vin Alto Adige DOC, Südtiroler Apfel SGB, 
 Südtiroler Speck SGB, Stilfser SUB ost.
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