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VAD ÄR KVALITET? ETT MÖTE SOM ÖPPNAR FÖR SPÄNNANDE MÖJLIGHETER,

TILLSAMMANS - RÅVARUPRODUCENTER OCH MATHANTVERKARE

BÄTTRE INKOMSTER FÖR RÅVARUPRODUCENTEN, BÄTTRE 
TILLGÅNG TILL BÄSTA RÅVARAN FÖR MATHANTVERKAREN. 

DISKUSSIONER, KUNSKAPSUTBYTE OCH INSPIRATION. 

#eldrimnermathant verk #mathant verketsråvaror  #vadärkval itet
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Den höga kvalitén och den rika smaken hos 
mathantverket är beroende av både hur förädlingen går 
till och att råvaran är av allra bästa sort. Därför känns 
det extra viktigt och väldigt roligt att vi nu kan satsa på 
mötet mellan råvaruproducenten och mathantverkaren. 

EN VARSAM FÖRÄDLING utan främmande tillsatser är a och o för mathantverkaren som tar hjälp 
av naturen och styr tillverkningen genom bland annat temperatur, tid och surhetsgrad. Dessutom 
är mikroorganismerna; mjölksyrabakterier, jäst och mögel till stor hjälp. Mycket bygger på gamla 
konserveringsmetoder, som exempelvis torkning, rökning, syrning, saltning och lufttät förpackning. 
Men det är helt omöjligt att skapa verkligt bra produkter utan en bra råvara. 

MATHANTVERKAREN arbetar med naturliga råvaror och med naturliga processer. Tillverkningen 
anpassas till den råvara man har för dagen. Den måste hela tiden vara av god kvalitet.

KVALITET kan stå för många olika saker. Gårdsmejeristen, som tillverkar sin ost på opastöriserad 
(obehandlad) mjölk, är helt beroende av att mjölken håller yppersta hygieniska standard. Men 
kvalitet på mjölk kan också vara hög halt av koagulerbart protein som finns i exempelvis i fjällkons 
mjölk. Charkuteristen söker ofta ett kött från gräsbetande djur och vill man tillverka en riktigt fin 
och smakrik köttkorv blir den allra bäst på slaktvarmt kött. Bagaren vill skapa ett bröd med bred 
smak och då är gamla spannmålssorter, som emmer och dinkel, bra att utgå från. Men för att kunna 
baka krävs ett visst falltal för att lyckas. Bären till marmeladen, sylten eller saften ska ha uppnått 
rätt mognadsstadium för rätt produkt och vad bären är av för sort har stor betydelse för smaken. 
Viktigt är också hur bären hanteras efter skörd. Fiskförädlaren vill arbeta med friska fiskar från friska 
vatten.  Djup kunskap i hanteringen av fisk krävs dessutom, för att kvaliteten ska bli den bästa på de 
förädlade produkterna.

SYFTET med de nya mathantverksdagarna är att skapa en mötesplats mellan mathantverkare och 
råvaruproducenter. Råvaruproducenten kan hitta mathantverkare som vill köpa högkvalitativa 
råvaror och mathantverkaren kan förhoppningsvis hitta den råvara hon eller han söker. 
Mathantverkaren kan ju också vara sin egen råvaruproducent och det uppmuntrar och stödjer vi på 
Eldrimner. Då finns många möjligheter att reflektera över samt även att styra god kvalitet på råvara. 
Kanske dagen också leder till att någon råvaruproducent vill förädla sina egna råvaror. 

MÅLGRUPPEN är mathantverkare, lantbrukare, trädgårdsodlare, fiskare, renskötare och alla övriga 
intresserade. 

DAGENS JORDBRUK har stora svårigheter att få rätt betalt för sina råvaror. En möjlighet att få ett 
bättre pris kan vara att sälja dem till mathantverkarna som verkligen behöver råvaror av god kvalitet.  
Intresset för mathantverket ökar hela tiden. Inom Eldrimner ser vi en stor potential. Det finns 
utrymme för fler produkter på marknaden och det finns utrymme för fler producenter. 

Vi ser fram emot spännande möten och intressanta diskussioner. 

Hjärtligt välkomna till mathantverksdagen!

Bodil Cornell verksamhetsledare på Eldrimner





AVSÄNDARE Eldrimner/Länsstyrelsen i Jämtlands län, Ösavägen 30, 836 94 Ås

09.30 Kaffe och registrering.

10.00 Presentation av deltagarna.

10.15 Nyheter från Eldrimner och introduktion av dagens tema.

11.00 Råvaruproducenter och mathantverkare berättar om sitt samarbete runt en speciell

 råvara, som behöver ha en viss kvalitet, för att kunna förädlas till en produkt av yppersta

 kvalitet. Pelle Nyberg på Nordsjö kvarn, Anna Larsson på Teve kvarn och Anna  

 Bergenudd, Järvsö gårdsbageri, berättar om sitt samarbete odlare, mjölnare och  

 bagare.  Ylva Olofsson, Byamejeriet och Gill Simpsson berättar om sitt samarbete som  

 mejerist och mjölkproducent.

12.15 Vad kan högkvalitativa råvaror vara? Exempel från olika branscher. Vi går igenom och  

 diskuterar kvalitet.

13.00 Lunch av utvalda råvaror och mathantverk serveras.

14.00 Branschvisa gruppdiskussioner. Här diskuterar vi vidare vad kvalitet, för en viss bransch,  

 kan vara och hur råvaruproducent och förädlare kan samarbeta. Kanske blir det så lyckat  

 så att denna dag kan bli början till ett samarbete mellan en råvaruproducent och en  

 förädlare.

14.45 Redovisning av gruppdiskussioner.

15.15 Gemensam diskussion. Hur går vi vidare?

15.30-16.00 Avrundning och avslutning

DATUM 7 september
PLATS  Restaurang Sjömärket, Hamnvägen 26 B, JÄTTENDAL
KOSTNAD  300 kr inkl. moms inklusive lunch och fika
ANMÄLAN  på eldrimner.com/mathantverksdagar
INFORMATION  Ida Lundström 010-225 34 63 - ida@eldrimner.com
SISTA ANMÄLNINGSDATUM  23 augusti

P R O G R A M

Under dagen serveras fyra små rätter tillagade av kocken 
Lena Flaten, Flammans Skafferi, gjorda på utvalda råvaror och mathantverk. 

Vill du ha dina råvaror eller ditt mathantverk med på menyn? 
I så fall kan du ange det vid anmälan. Kom ihåg att skriva vilka produkter det gäller.


