
 

FAKTABLAD CHARK-SM 2020 
 
Kött och Chark-SM är branschens viktigaste mötesplats och anordnas vartannat år.  
2020 kommer evenemanget att ta plats i Eriksbergshallen, Maskingatan 11, 417 64 Göteborg. 
 
Chark-SM är det enda evenemang i Sverige som samlar hela charkbranschen. Hit kommer alla för att 
nätverka med sina viktigaste leverantörer och kunder samt för att utbyta information, kompetens och ta del 
av senaste nytt inom branschen. Men också för att umgås under festliga former. 
 
ARRANGEMANGET ÄR UPPDELAT I SEX DELAR 
 

• TÄVLINGEN 
4 maj – 28 augusti, 2020 
Kvalitetstävling där drygt 700 charkprodukter och (nytt för i år) även vego, lakto-ovo vegetariska och 
veganska produkter bedöms av en domarpanel bestående av mycket produktkunniga representanter. 
Provsmakning och bedömning genomförs ca fyra veckor innan branschmässan och under dessa två 
dagar gäller fullt fokus på produktkvalitet för att kunna utse Sveriges bästa charkuterier och vego, lakto-
ovo vegetariska och veganska produkter. 

 
• ÅRSSTÄMMA OCH KVALITETSNÄTVERK (NYHET!) 
Onsdag 21 oktober, 2020 
Kött & Charkföretagens årsstämma och kvalitetsnätverk äger rum den 21 oktober, dvs dagen innan 
mässa, konferens och bankett. Dessa aktiviteter är endast för KCF:s medlemmar. 

  
• MINGELMIDDAG (NYHET!) 
Onsdag 21 oktober, 2020 
På kvällen den 21 oktober bjuder vi in till mingelmiddag för samtliga deltagare och aktörer. Föranmälan 
krävs och görs samtidigt som anmälan till aktiviteterna den 22 oktober. 

  
• KONFERENS 

Torsdag 22 oktober, 2020 
Konferens med spännande föredrag inom aktuella ämnen, paneldebatter och diskussioner. Här lyfter vi 
fram utmaningar och möjligheter med konsumenter som ställer allt högre krav inom områden som 
hållbarhet, kvalitet och tillgänglighet. 

  
• BRANSCHMÄSSA 
Torsdag 22 oktober, 2020 
Sveriges enda mässa för charkbranschen med 50-talet utställare. Branschmässan är öppen för alla som 
arbetar inom eller i anslutning till kött- och charkbranschen och som deltar i Chark-SM:s konferens. 

 
• PRISUTDELNING OCH BANKETT 
Torsdag 22 oktober, 2020 
Chark-SM avrundas som traditionen bjuder med en festlig prisutdelning och bankett där vi korar Svenska 
Mästare i de 18 produktklasserna. Utöver den spännande prisutdelningen, utlovas god mat och dryck, 
underhållning, mingel och härlig feststämning. Kvällen är ett tillfälle att umgås med kollegor i branschen 
under festliga former. 



 

ARRANGÖRER 
I år arrangeras Chark-SM för elfte gången i Göteborg, men för första gången i ett samarbete mellan tidskriften 
Kött & Chark och branschorganisationen Kött & Charkföretagen (KCF). 
 
Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Deras 
medlemsföretag bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. KCF:s uppdrag 
är att samla och stärka den svenska kött- och charkbranschen, att tillvarata och främja medlemmarnas 
gemensamma intressen i branschrelaterade och näringspolitiska frågor. 
www.kcf.se  
 
Tidskriften Kött & Chark är Sveriges enda tidning för personer som arbetar professionellt med kött och 
charkuterier. Den bevakar och skriver om det som händer inom kött- och charkindustrin i Sverige och 
utomlands.  
 
Tidningen når centrala inköpare och färskvaruansvariga i svenska dagligvarubutiker, i första hand inom de 
största kedjorna Ica, Coop, Axfood och Bergendahls, men även inköpare hos storhushålls- och 
restauranggrossister i Sverige. Den går även ut till Kött och Charkföretagen (KCF) medlemmar. Därutöver nås 
andra viktiga intressenter som myndigheter, organisationer samt andra aktörer medanknytning till branschen. 
t.ex. utrustnings- och teknikleverantörer. 
www.kottchark.se 
 
 
KONTAKT 
Agnes Äng-Thomas 
agnes@farfromstandard.se 
070 45 66 240 


