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Gabriel Jonsson, Sveriges Mästerkock 2019 startar samarbete med
viltköttkoncernen Wildea för att inspirera fler att pröva viltkött
Det ledande viltföretaget Wildea inleder nu ett samarbete med
Gabriel Jonsson, vinnare av Sveriges Mästerkock 2019 och även
författare till boken Från skog till bord.
-Gabriel Jonsson är den perfekta partnern för oss, säger
Niklas Lindström, vd för Wildea AB. Gabriel är en passionerad och
innovativ viltkock och tillsammans kan vi inspirera fler att upptäcka
hur gott och bra viltkött är, det är klimatsmart, innehåller många
näringsämnen och är mycket enklare att laga än många tror.
- Jag vill att viltköttet kommer in i det svenska folkhemmet och i vardagsmaten. Varför inte göra fredagstacos med viltfärs eller renskav?
Eller viltburgare? Det är supergott, säger
Gabriel Jonsson på frågan om varför han har börjat samarbeta
med Wildea.Tillsammans kan vi få fler att våga pröva vilt. Han
fortsätter: - Det viktigaste är att ha koll på temperaturen. Man får
tänka på att vilt är magrare än annat kött. Laga alltid med termometer, så blir det garanterat bra.
Idag när fler väljer att leva klimatsmart, och vi uppmanas att äta
lite eller inget kött alls av klimatskäl, ser Niklas Lindström en stor
uppgift i att lyfta fram viltköttet:

-Ska man äta kött så ska man äta rätt kött. Viltkött är ju riktigt klimatsmart, det är kött som har
liten påverkan på naturen.
Wildea arbetar efter de strängaste kriterierna när det gäller
hygien och djurhantering, så att råvarorna alltid håller högsta kvalitet. Det är en garanti för kundens säkerhet och märks också på
smaken. Det handlar om hela kedjan från naturen till hantering av
råvaran, och förstås ända fram till butikens kyl- och frysdisk och
sen vidare till tallriken.
Wildea finns i stort sett hos samtliga dagligvarubutiker och restauranggrossister. Wildea har produktionsanläggningar i Sverige
och Finland, och har både fryst och färskt viltkött, renkött och
charkprodukter.
Läs mer om företaget på www.wildea.se
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