
Mat & Prat 2013 

Hur kan vi engagera fler restauranger att bli intresserade av att använda lokalt 

producerade råvaror i sina kök? Det var en av frågorna vi ställde oss på 

HälsingeLivs efter att vi har läst rapporten från LRF´s undersökning av 

krogarnas inköp av kött i länet som kom ut i höstas.  

”Vilka utmaningar och möjligheter ser du med att använda mer lokalt 

producerade råvaror i ditt kök?” Det var en av frågorna vi ställde när vi ringde 

runt till ett 30-tal restauranger i länet. Utifrån det som kockar och krögare 

svarade på våra frågor gjorde vi sedan innehållet till dagen Mat & Prat 2013.  

 

(Siw från Ockelbo Kyckling, Stefan från Högbo Brukshotell 

och Paul Svensson)   

    (Eva från Bojäntans i Rengsjö) 

Syftet med dagen var att diskutera utmaningar och möjligheter med att 

använda lokala råvaror, möta kollegor och råvaruproducenter, få ny kunskap 

om vårt läns mathistoria, knyta kontakter, laga mat ihop och bli inspirerade.  

 

 

 

 

 

 



Dagen var ett samarbete mellan HälsingeLivs och Länsstyrelsen Gävleborg och 

vi som jobbade med dagen var Hans-Erik Holmqvist, Linda Elverstig och Ylva 

Olofsson.  

Då dagen skulle ha inslag av historiens vingslag så började vi dagen klockan 

09.00 med ett ”brännvinsbord”, precis så som fina 

middagar och fester började förr i tiden. Vi gjorde en 

egen tolkning på detta brännvinsbord där vi bjöd på 

Barley Water ( ett avkok på korn som blandas med 

en lag av socker och citron) samt bröd, ost och chark 

från länet och kaffe förstås… 

 

Därefter jämförde vi lokala råvaror med importerade. Vi vägde råvarorna 

innan tillagning, tillagade dem med exakt samma 

förutsättningar och vägde dem efteråt. Detta för 

att kolla hur mycket som försvann i vätska under 

tillagningen. Kockarna fick även betygssätta 

smaken på de båda råvarorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kockarna Paul Svensson och Kristoffer Ekman gästade oss denna dag. Paul 

berättade om mervärdet som skapas för kund, kock, krögare och samhälle i att 

använda lokalt producerade råvaror. Han berättade om smarta val kocken kan 

göra i köket för att få bättre ekonomi och han pratade om gästens 

helhetsupplevelse och den passion för mat som behöver genomsyra allt i 

vardagens sysslor.  

 

(På bilden: Yasmin från Gävle Slott, Eva från Bojäntans Getgård, Daniel från Göranssons Arena och 

Paul Svensson.) 

Forskaren Viola Adamsson gästade oss för att berätta om sin forskning av 

nordiska råvaror ur ett hälsoperspektiv. Hon har i den konstaterat att nordisk 

kost, som vi kan skapa av de råvaror vi har här i länet, är ett mycket bra val rent 

nutritionsmässigt för oss människor. Nu handlar det om att fullt ut göra 

gastronomi av nutritionen. Viola tog oss också med på en resa bakåt i tiden när 

hon berättade om det smakarv vi har i länet. Vad åt vi förr och varför?! 

 

(Viola Adamsson berättar om vårt matarv – smaker från förr) 



Kockar och råvaruproducenter fick sedan uppdraget att:   

” Skapa en regional rätt med anor från förr som är relevant 

för  krogen idag” .  

De skulle alltså, utifrån de råvaror som de fått sig tilldelade, 

skapa en rätt med anor från förr som är säljbar på krogen idag. 

Uppdraget resulterade i en rad fantastiska rätter som 

avsmakades och poängbedömdes av alla deltagare. 

Vann gjorde ”Hälsingevilt med fattigmanssparris” som 

kockarna Marcus från Mackmyra, Nicky från  Elite Grand Hotel 

och Ronny Martinsson från Restaurang Sjömärket som 

jobbade tillsammans med jägaren Ulf Krantz från Delsbo.  

 

 

 

 

 

 

(Nicky och Marcus i köket) 

Efter en späckad dag rundade vi av dagen vid 22.00-tiden trötta, mätta och 

belåtna och med ny kraft och inspiration inför morgondagen. 

 

/Text & bilder: Ylva Olofsson 


