Getkött på matbordet?
I SLUTET AV ÅR 2017 FUNDERADE JAG MYCKET PÅ ATT UNDER HELA 2018 LÄGGA UT
EN ENKÄT PÅ MIN GETBLOGG. DEN SKULLE HANDLA OM HUR VANLIGT DET VAR ATT
SERVERA GETKÖTT TILL MIDDAG I SVERIGE IDAG. DEN 1/1 2018 SLÄPPTE JAG
ENKÄTEN. ALLA SOM KOM TILL HEMSIDAN OCH TILL SIDAN MED ALLA MINA GODA
GETKÖTTSRECEPT KUNDE INTE MISSA ATT DET NU FANNS EN ENKÄT OM DETTA.
MITT MÅL VAR ATT FÅ CA 100 SVAR. JAG FICK 143. MED NÅGRA FÅ UNDANTAG KOM
ALLA FRÅN SVERIGE.
SÅ HÄR UTFÖLL ENKÄTEN OCH MIG VETERLIGT HAR DET INTE GJORTS EN LIKNANDE
UNDERSÖKNING I SVERIGE TIDIGARE.

Varifrån kom de som deltog?
Den första frågan löd: Varifrån kommer du? Det visade sig att de flesta som besvarade enkäten
kom från Skåne och södra Sverige (29+11+27=67 personer), men en nästan lika stor andel kom
från mellansverige (61 personer). Från norra Sverige kom endast 12 personer.
Diagram 1. Varifrån kommer du?

Förklaring till Diagram 1: A. Från en stad i Skåne; B. Någonstans på landsbygden i Skåne; C. Från södra Sverige
(men inte i Skåne); D. Från Mellansverige; E. Från norra Sverige; F. Jag bor inte i Sverige

Hur vanligt är det med getkött på middagsbordet idag?
Efter detta ställdes frågan om man gillade getkött (diagram 2 nedan) eller inte. Det visade sig att
79 % av dem som svarade antingen trodde (de hade aldrig tidigare ätit det) eller visste att de
tyckte om getkött (112 personer).
Diagram 2. Vad tror du: skulle du tycka om getkött?

Förklaring till Diagram 2: “Ja” svarade 112 personer, “Jag är skeptisk” svarade 23 och 7
personer svarade inte på frågan.

En hel del av dem, skulle det visa sig längre fram i undersökningen, hade alltså redan ätit
getkött och visste att de tyckte det var gott, vilket inte är konstigt då det funnits getkött
tillgängligt sedan en tid tillbaka. Men även många som ännu inte hade provat på det trodde
alltså att de skulle kunna bli förtjusta i getkött - bara de fick tillfälle att smaka det. Men 16 % var
trots allt lite skeptiska till getkött på middagsbordet (23 personer).
Som ovan noterades var det ganska många som redan hade smakat getkött. I diagram 3 nedan
framgår detta tydligt. 73 personer (51 %) angav att det hade smakat det, och att det gav
mersmak; 64 personer (45 %) angav att de inte hade smakat det, men att de hoppades få göra
det snart; och fem personer vidhöll att de var skeptiska.
Det finns alltså mycket att göra för att dels upplysa människor om getköttets fördelar och dels
att försöka få till en marknad som ger alla som vill tillaga getkött möjlighet därtill.

Diagram 3. Har du kanske redan smakat getkött?

Förklaring till Diagram 3: 73 personer svarade “Ja, och det gav mersmak”; 64 svarade “Nej, men jag hoppas snart få
göra det!” och 5 personer vidhöll att de var skeptiska. En person svarade inte på frågan.

Hur ofta hade man då spisat getkött under det senaste året? Var det vanligt förekommande eller
åt man det då och då, till fest snarare än till vardags? I diagram 4 får vi svar på den frågan.
Diagram 4. Hur ofta har du ätit getkött det senaste året?

Förklaring till Diagram 4: se tabell 1 nedan

Tabell 1. Hur ofta har man spisat getkött det senaste året.

Ordning

Antal

Getkött på menyn

Andel %

1

2

a. Ganska ofta på helger och/eller fester

1

2

2

b. Kanske en gång i månaden

1

3

12

c. Någon gång då och då

9

4

13

d. Bara några gånger det sista året

9

5

34

e. Bara smakat någon gång

24

6

68

f. Annat, skriv gärna i fältet på slutet

48

7

12

Ej svarat

8

Summa

143

100

Förklaring till tabell: Första kolumnen är endast en ordningsiffra, N=143.

Ja, hela 68 personer hade mer att säga om hur ofta man hade ätit getkött det senaste året. Det
vanligaste tillägget var att man ätit getkött på semestern,
bland annat på Kreta (t ex i byn Loutro, se bild) eller någon
annanstans i Grekland, eller i Spanien, på Kanarieöarna, i
Tanzania eller någon annanstans i Afrika, i Indien och
Thailand eller någon annanstans i Asien. En person hade ätit
Jerk-goat på Jamaica. Se recept. Andra delikatesser var
getkorv och kallrökt getskinka!
Men flera skrev också att man hade frysen full av
bockkillingar, så det där med getkött på middagsbordet var
inte särskilt konstigt för dem. Det var vardag. Andra har
faktiskt hittat getkött i affärer och sedan letat efter recept,
och då hamnat på mina sidor, för att laga till något gott i goda vänners lag. En deltagare har
frågat efter getkött “i butiken Rinkeby kött och vilt” (hoppas att där nu finns getkött) och en annan ser
gärna ett samarbete mellan en getproducent och “Britta o Lennarts Nära kött” i Norrköping (en köttbutik
som tyvärr gått i konkurs nu).
Men det fanns också de som tillade att de aldrig hade ätit getkött, helt enkelt för att de aldrig
hade funnit det någonstans, t ex den person som med versaler skrek ut: “JAG HAR ALDRIG
ÄTIT GETKÖTT UNDER MITT 69 ÅRIGA LIV. JAG HAR ALDRIG STÖTT PÅ DET I AFFÄREN
HELLER!”

Hur kan man tillaga getköttet?
Vi har redan sett prov på vad man kan göra av getköttet, som t ex jamaikansk Jerk-goat, korv
och getskinka - det sista är kanske inte det man tänker på i första hand när man tillagar ett
magert getkött. För getköttet är magert, det finns endast lite fett och hinnor insprängt här och

var. Och eftersom det har så lite fett jämfört med annat kött kan det vid tillagning bli hårt och
torrt, särskilt om det tillagas vid för höga temperaturer. Därför är det bättre att tillaga get
långsamt och på låg värme, gärna fuktig värme. Det är ingen tillfällighet att det finns många
getrecept av olika stuvningar och grytor. Om du t ex vill grilla köttet på hög värme kan det därför
vara en fördel om det marineras ganska lång tid, t ex ett dygn, innan tillagning och att man
under grillningen tillför ganska mycket vätska genom pensling (gärna med ett knippe med
rosmarinkvistar) eller varför inte förkokar köttet och sedan bara lägger till grillsmaken mot slutet.
Men hur har man då tillagat getkött i Sverige (eller när svenskar varit utomlands) idag på det 21
århundradet? Nedan ska vi se närmare på det.
Tabell 2. Tillagningsformer
Ordning Antal Tillagningsform

Andel %

1

42 Svarade inte

2

13 a. Som färs i någon form

3

22 b. Ugnsbakat/-stekt

11

4

33 c. Gryta

17

5

17 d. I mindre bitar (typ grytbitar)

9

6

16 e. Hela större delar (typ stek,
sadel)
51 f. Annat

8

7
Summa

152

22
7

26
100

Förklaring till tabell 2: N=152 efter att 42 icke svarande räknats bort, De övriga uppgiftslämnarna har alltså
tillsammans avgivit 152 svar på frågan om tillagningssätt.

Av Tabell 2 ovan framgår att 42 personer av det totala antalet svarande (143 personer) inte
svarade på denna fråga, mest beroende på att de inte själva har tillagat getkött. Om vi räknar
bort dem från procentfördelningen i diagram 5 får vi 101 personer kvar som faktiskt svarade på
frågan. Och flera av dem hade tillagat getkött på olika sätt. De avgav tillsammans 152 svar på
frågan hur getköttet hade tillagats.
Men vi måste även räkna bort kategorin Annat i tabell 2 ovan. Denna innehåller, visar det sig då
man kan ange vilka andra sätt man kan tillaga getkött på, också sådant som “jag har aldrig
tillagat getkött”. Så för att få en bättre bild av vad man faktiskt tillagat då man fått tag på getkött,
från egen gethållning, från livsmedelsbutik eller på annat sätt, har jag i Tabell 3 nedan även tagit
bort kategorin Annat.
Tabell 3. Tillagningsformer utan kategorin Annat

Ordning

S:a

Antal Tillagningssätt

Andel
%

1

12 a. Som färs i någon form

11,9

2

22 b. Ugnsbakat/-stekt

21,8

3

34 c. Gryta

33,7

4

17 d. I mindre bitar (typ grytbitar)

16,8

5

16 e. Hela större delar (typ stek,
sadel)

15,8

101

Förklaring till Tabell 3: N=101 då 51 angivna sätt att tillaga getkött tagits bort, vilka
även inkluderade svar som “Jag har aldrig tillagat getkött”.

Inte oväntat har köttet mestadels använts till grytor av olika slag. Se även Diagram 5 nedan.
Över en tredjedel av köttet verkar ha använts på detta sätt.1 Lägger man därtill att man skurit
köttet i mindre bitar för att tillaga det har ca hälften av köttet använts på detta sätt. Det är
glädjande att se. Jag tror att det är så man i första hand ska ta vara på getköttets kvalitet. Jag
tror inte att jag har misslyckats med någon av de många getgrytor jag tillagat, medan andra
tillagningssätt ibland har slutat med ett misslyckande.
I undersökningen har även ugnsbakat/-stekt getkött varit vanligt. Delar av getens kött, t ex
steken eller sadeln, kan man naturligtvis tillaga på detta sätt, gärna i folie till att börja med för att
inte bli torrt och tråkigt, men det ser också ut att vara andra delar som åkt in i ugnen. För att
resultatet ska bli bra måste det då ösas och gärna marineras en tid innan tillagning - och inte
tillagas på för hög värme, samt gärna en tid av tillagningen vara invirat i en bit aluminiumfolie.
Att mala getköttet har däremot inte varit lika vanligt. Det är bra! Geten är ingen gris, utan
getköttet bör behandlas på ett annat sätt.

Diagram 5. Hur tillagades getköttet?

1 Det går naturligtvis inte att översätta detta till vikt, även om det finns någon slags korrespondens mellan
svaren och mängden kött.

Förklaring till Diagram 5: se tabell 3.

Tabellen och diagrammet är också intressant att studera om man vill få reda på hur geten kan
styckas. Att göra getfärs av en del av köttet är - som vi sett ovan - ingen bra idé. Det blir magert,
och bör då blandas ut med lite fetare kött, typ gris. Därmed försvinner en del av magin med att
tillaga getköttet.
Då är det bättre att skära till grytbitar av kött som blir över efter att man tillvaratagit de lite ädlare
delarna som t ex lårbenen - som för övrigt blir mycket fina om man lämnar in dem till ett rökeri
eller, om man har har tillgång till en rök, själv röker dem.

Getkött i svenska mataffärer?
Hur skulle det se ut om getköttet började säljas i svenska mataffärer? Skulle det bli sålt eller bli
liggande i kyldiskarna för att efter en vecka få en röd klisterlapp som förkunnar att det måste
säljas till ett reducerat pris då ingen har kommit på idén att köpa det till ordinarie pris?
I diagrammet nedan framgår det ganska tydligt att det finns ett stort intresse av att få tillgång till
getkött i den affär man handlar sina dagligvaror. Ca 90 % av de tillfrågade ville gärna ha tillgång
till getkött i sin vanliga mataffär (“kanske intresserad” + “mycket intresserad”).

Diagram 6. Hur intresserad skulle du vara av att köpa getkött regelbundet om det fanns
tillgängligt i din affär varje vecka?

Förklaring till diagram 6: a. Inte intresserad; b. Kanske intresserad; c. Mycket intresserad; d. Vet ej

Men, visar följdfrågan (se diagram 7), priset avgör hur mycket kött man skulle vilja handla här.
Ändå är det lite förvånande att ca 46 % av de tillfrågade skulle köpa 1-2 kilo getkött per månad
med ett så högt genomsnittspris som 300 kronor per kilo. Möjligen tänker man sig att köpa de
billigare delarna, t ex grytbitar. Eller så tänker man sig att getköttet ska hamna på bordet vid lite
mer festliga tillfällen. Det skulle behövas mer undersökningar för att få veta mer om vilka
köpvanor vi kan förvänta sig.
Diagram 7. Tänk dig ett genomsnittspris på ca 300 kr/kilo. Hur många kilo skulle du köpa
per månad?

Förklaring till diagram 7: a = 1 - 2 kilo; b = 2 - 4 kilo; c = mer än 4 kilo; d = nja, vet inte.

Men undersökningen visar också att lika många procent är tveksamma till att köpa köttet med
detta ganska höga genomsnittspris. Ett mindre antal av de tillfrågade kunde dock tänka sig att
till och med köpa mer än 2 kilo per månad till detta pris.

Köpa getkött direkt från mindre uppfödare
På frågan om hur intresserade man var av att köpa getkött regelbundet hos mindre producenter
gav man klara besked om vad som förväntas av oss som småskaligt bevarar och utvecklar
getnäringen.
Diagram 8. Hur intresserad skulle du vara av att köpa getkött regelbundet om det

bara fanns tillgängligt hos mindre uppfödare?

a. Inte intresserad; b. Kanske intresserad; c. Mycket intresserad

Omkring 95 % av de som svarade på enkäten skulle kunna tänka sig köpa getkött från mindre
uppfödare och 43 % av deltagarna var till och med mycket intresserade av att göra detta. Det
man tänker sig är naturligtvis att mindre antal mellanhänder från producentled till konsumentled
reducerar priset och kanske också att det blir ett mer eko-vänligt sätt att fortsätta äta kött om
detta producerats av ansvarstagande småbrukare. Flera kommentarer visar att man just ogillar
alla fördyrande mellanhänder och hellre vill söka sig till småskaliga producenter. Flera av de
som deltagit i undersökningen har redan hittat
Jag måste ge plats här för en kommentar som gick direkt till mitt hjärta. Så här skriver en av deltagarna i
undersökningen :
“Min önskan och dröm vore att det fanns getfarmar lite varstans i Sverige, så att det
fanns att köpa ÖVER HELA LANDET, dvs även i Norrbotten. Det är ett magert,
naturligt och välsmakande kött. Men det behövs mer info om dess fördelar och det
skall inte vara en trendprodukt utan istället en produkt som behandlas med respekt
och med regelbunden tillgång. Tyvärr är många matskribenter och kockar alltför

trendkänsliga, ängsliga och effektsökande. Din sajt med recepten här är helt
underbara. Jag skall prova samtliga. Men jag är stolt över att jag, första gången jag
köpte getkött, och inte fann något vettigt recept på webben, lyckades åstadkomma
en mör och välsmakande getstek och getgryta. Jag skulle vara överlycklig för
möjigheten att kunna köpa getkött när jag vill.”sådana i sina närområden.

Det är mycket jag håller med om, t ex att möjligheten att köpa getkött borde vara mer utbyggd
än den är i Sverige idag, att getkött är välsmakande, att det just nu är en “trendprodukt” snarare
än en vara vi tillagar och sätter på bordet en vardag, med mera. Och så tackar jag förstås för de
fina orden om mina receptsidor.
Orden om getkött som en trendprodukt leder mig till den sista frågan i undersökningen. Vilken
betydelse har då priset för att ge plats åt getköttet till vardags?
Diagram 9. Tänk dig ett genomsnittspris på ca 150 kr/kilo. Hur många kilo skulle du köpa
per månad?

a = 1 - 2 kilo; b = 2 - 4 kilo; c = mer än 4 kilo; d = nja, vet inte.

Jo, priset har naturligtvis stor betydelse. Det var drygt 40 % som kunde tänka sig att köpa 1-2
kilo getkött i en livsmedelsaffär till ett genomsnittspris på 300 kronor per kilo. Om de istället
köper detta av en småskalig producent utan mellanhänder var 47 % av deltagarna benägna att
köpa 1-2 kilo getkött per månad och ytterligare 24 % kunde tänka sig att köpa 2-4 kilo getkött
per månad. Det tyder på att det finns goda möjligheter att utveckla en småskalig produktion av
getkött på många platser.
Det finns alltså en hel del att tänka på under de kommande åren för att ytterligare utveckla en
marknad för getkött i Sverige.

