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ÄLVÄNGEN. En gång 
världsmästare alltid 
världsmästare.

Så är reglerna för de 
florister som en gång 
har varit bäst.

2002 hette guldkal-
ven Per Benjamin, 36, 
– sedan dess reser han 
jorden runt och förelä-
ser om blommor.

I tisdags hade turen kommit 
till Älvängen – tur och tur – 
Birgitta Bergendahl hade 
faktiskt hyrt in honom.

– Som många andra företag 
i Älvängen ingår vi i ett Växt-
kraftprojekt och har kommit 
fram till utbildningsdelen. 
För att få bra kvalitet vände 
vi oss till någon som verkli-

gen kunde och därför ringde 
vi Per. Han är ju ändå världs-
mästare, säger Birgitta och 
skrattar.

Javisst är han det. Under 
dagen lärde han personalen 
att hitta nya former och färger 
i framför allt arbetet med att 
binda buketter.

Vad ger du för råd?
– Att de ska våga bryta 

mönster och prova nya färg-
kombinationer. Dessutom vill 
jag gärna att alla ska upptäcka 
det fina i enkla blommor som 
nejlikor och krysantemum, 
säger Per och fortsätter:

– Det finns väldigt mycket 
förutfattade meningar i flori-
styrket och det finns inget ro-
ligare än att förmå någon att 
byta bana.

Det gjorde han själv för 
tjugo år sedan. Han drömde 
om att bli arkitekt, men 
kom inte in på de skolor han 
sökte.

– Jag jobbade extra i en 
blomsteraffär från det att jag 
var väldigt ung och sedan fort-
satte det bara. Till sist be-
stämde jag mig för att tävla 
och visp så var jag världsmäs-
tare.

Trenden håller i sig. VM 
som avgörs vart fjärde år 
fick en svensk silvermedaljör 
senast, dessutom är Europa-
mästaren svensk liksom den 
skandinaviske mästaren.

Återstår att se om någon 
från Bergendahls snart vågar 
ställa upp...
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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NÖDINGE. Förpack-
ningsdag, bäst före-
datum och bäst efter-
datum.

Förvirrande kan 
tyckas för den person 
som ska handla nötkött 
på Ica.

– Med konsument-
packat kött ger vi 
kunderna ett betydligt 
bredare sortiment och 
en större valmöjlighet 
än tidigare, hävdar 
Marianne Sjöö på Ica 
Kvantum Ale Torg.

Lokalradion ägnade i onsdags 
en stor del av sin morgonsänd-
ning åt den datummärkning 
som tillämpas i köttdiskarna 
hos landets Ica-butiker.

– Diskussionen gällde vårt 
svenska konsumentförpackade 
nötkött, som exempelvis rost-
biff, oxfilé, ryggbiff i bit och 
entrecote i bit. På dessa pro-
dukter anger vi förpacknings-
datum, bäst före-datum och 
bäst efter-datum. För en del 
kunder kan det tyckas förvir-
rande att vi har ett bäst efter-
datum, men det beror på att vi 
vill ge våra kunder en större val-
möjlighet, säger Janne Rund-
ström, ansvarig för charken på 
Ica Kvantum.

– Vi hanterar kött på ett 
annat sätt i butikerna idag än 
var som fallet tidigare. Förut 

köpte man in kött som blev lig-
gande i två veckor innan det 
lades ut till försäljning. På så 
sätt hann köttet möras till or-
dentligt och då behövdes inget 
bäst efter-datum. Så fungerar 
det inte nu, då det är ett annat 
flöde. Det köttet som beställs 
idag ligger ute i hyllan i morgon 
och därför har vi denna typ av 
datummärkning.

Men det går att äta nöt-
kött innan gällande bäst efter-
datum?

– Absolut! Däremot blir 
köttet mörare och ännu godare 
om det tillagas efter angivet 
bäst-efter-datum.

Det råder brist på nötkött 
i Sverige. Det produceras för 
lite kött i förhållande till ef-
terfrågan.

– Svenskt kött täcker bara 
60 procent av det totala behov 
som finns, avslutar Janne 
Rundström.

JONAS ANDERSSON

Förvirrande datummärkning 
diskuterades i etern
– En hjälp för konsumenten enligt Ica

Marianne Sjöö och Janne Rundström på Ica Kvantum i Nö-
dinge fick många frågor från kunderna efter att Radio Göte-
borg diskuterat Icas datummärkning för nötkött.

En världs-
mästar-
florist i 
Per Benja-
min gästa-
de Birgitta 
och Lotta 
på Bergen-
dahls blom-
mor i tis-
dags.

– Här trivs 
jag. Det 
finns gott 
om glädje 
och kärlek 
för blom-
mor, säger 
Per.

Världsmästare på blommor
– Bergendahls blommor fick storfrämmat


