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Reko-ring Gästrikland 
igång med en rivstart!

Medaljer över 
Gävleborg

Vi åkte på besök i  
Mälardalen

Ännu fler får nu leverera 
till kommunerna!



Tiden springer iväg, nu laddar vi upp inför 
slutfasen av projektet ”Smak av Gävleborg”. 
Vi har nu bara en termin av verksamhet kvar 
att genomföra innan det är dags för oss att 
utvärdera våra gemensamma insatser och 
leverera en bild av läget. Vi kommer att visa 
på alla de framsteg som gjorts under pro-
jekttiden och sätta fingret på de utmaningar 
som vi måste hitta lösningar på för att nå 
Föreningen MatVärdens vision om en allt 
större livsmedelsproduktion i länet. Vi ser 

redan nu tecken på att vi genom vårt projekt gjort skillnad. Vi 
ser det tydligt i t.ex:
- upphandlingen som resulterade i att det under den kom-
mande 4-årsperioden kommer att serveras dubbelt så mycket 
lokalt producerade livsmedel på den offentliga tallriken.
- att det nu på allvar arbetas med att ta fram en regional 
livsmedelsstrategi för Gävleborg.
- att myndigheter och konferensanläggningar nu mer mål-
medvetet vill arrangera hållbara möten och arrangemang 

där de lokala livsmedlen är en viktig parameter för att sätta 
bilden av Gävleborg.
-att vi hittat nya vägar att jobba kring logistik och ökad 
försäljning, där Reko-ring Gästrikland redan efter två evene-
mang visar sig vara en succé.
Men den viktigaste framgången är att den lokala maten och 
livsmedelsproduktionen har kommit i fokus. Det har skapat 
ett intresse både hos myndigheter och konsumenter, vilket i 
sin tur skapar framtidstro och affärsmöjligheter för näringen. 
Det har varit roligt att följa våra lokala producenter och se hur 
många av dem som under projektets gång har utvecklat både 
sina produkter och sina företag.

Inför avslutet på projektet gäller det nu att vi alla gemensamt 
tar ansvar för att den positiva utvecklingen tas tillvara och att 
utvecklingen fortsätter även efter projektets slut.
Nu gäller det att "matapå" för en hållbar framtid!

Vi önskar er alla en 
God Jul & Gott Nytt År!

Vi gör skillnad

Oavsett om man står i begrepp att starta upp en verksamhet som inkluderar 
besök eller om man sedan länge driver besöksverksamhet, är inspiration och 
utveckling viktigt. Hur kan man på bästa sätt ta emot besökare på sin gård 
eller sitt företag och ge dem en så positiv upplevelse som möjligt utifrån de 
förutsättningar som finns? 

De ville några nyfikna, kunskapstörstande och mycket drivna företagare veta 
när de följde med på MatVärdens studieresa till certifierade besöksgårdar i 
Mälardalen. Vi träffade flera entreprenörer som berättade om sina företag. 
Läs mer om resan här!

Goda studiebesök 
på gårdar

http://matvarden.se/nyheter/hur-gor-andra-besoksgardar-mal-matvardens-studiere/


Igång med en rivstart!
MatVärdens initiativ att starta upp en första Reko-ring i Gästrikland har tagits 
emot mycket positivt. Det här nya sättet att handla där producenter och kon-
sumenter, utan fördyrande mellanhänder, gör upp affärer smidigt via nätet och 
sedan hämtar sina varor på ett utlämningsställe, har visat sig vara efterlängtat. 
Den “mobila gårdsbutiken” med ett brett utbud av olika lokalproducerade 
produkter har uppmärksammats stort i de lokala medierna och nu finns redan 
närmare 1000 personer med i den slutna Facebook-gruppen Reko-ring Gäst-
rikland. Läs mer om hur det hela fungerar här:

Vagnarna har åkt vidare!
MatVärden har två mobila produktionskök till förfogande för alla de som 
har en idé om att starta upp någon form av livsmedelsproduktion. Man 
hyr endera vagnen, d.v.s. det mobila mejeriet eller vagnen anpassad för 
chark-, grönsaks- eller bärförädling, under några månader för att prova på 
och komma igång med sin företagsidé. Många som hyrt vagnarna har följt 
sin dröm och sedan investerat i egna lokaler, däribland Rengsjö Byamejeri, 
Hälsinge Hallåmi och Högbo Bruk. 

Just nu är det Frägsta Kulturgård i Näsviken som prövar sig fram i det 
mobila mejeriet medan Viltmarkens Karl-Bertil Johansson i Trödje laborerar 
i charkvagnen. Du kan läsa om varför han valt att göra det här! 

Offensivt projektförslag gällande export:

-Kan Milano vara en marknad 
för svenska produkter?
Det var frågan vi ställde oss inför den inspirationsdag vi anordnade i 
Orbaden i början av året. Då samlades 14 lokala producenter från 
Hälsingland för att prata om en till synes djärv exportidé om att 
saluföra Hälsingland och Gävleborg som matregion i ”Matens Mecka 
- Italien”. Sagt och gjort - en ansökan om projektmedel till ett pilotpro-
jekt lämnades in till Leader Hälsingebygden som i juni gick igenom den 
lokala granskningen av LAG-gruppen och därefter skickade den vidare 
till Jordbruksverket. Där har man tyvärr inte hunnit handlägga vår 
ansökan ännu så projektet och förberedelserna har legat på is i väntan 
på besked men håll tummarna - vi återkommer så fort vi fått besked.

Om Frägsta Kulturgård och 
deras mozzarellatillverkning 

kan du läsa här

Karl-Bertil Johansson i Trödje hyr 
nu det mobila charkuteriet.

http://matvarden.se/nyheter/reko-ring-gastrikland-rivstartade-blev-succe/
http://matvarden.se/nyheter/kalle-pa-viltmarken-borjar-laborera/
http://matvarden.se/nyheter/snart-lokalproducerad-mozzarellaost-i-lanet/


Mejeriprodukter i 
topp i MatVerk!

Tävlingar i allmänhet sporrar till produktut-
veckling och det gäller i synnerhet  tävling-
en Matverk, Sveriges största innovations-
tävling för matprodukter. I riksfinalen, som 
arrangeras i mars, kommer varje landskaps 
bästa matprodukt att ställas mot varandra. 
Vi hejar såklart på de bidrag som tog hem 

vinsten när MatVärden ordnade landskapsfinalerna för 
Gästrikland och Hälsingland. Vinnarprodukten för Gäst-
rikland blev Högbo Gårdshandelsförenings yoghurtbol-
lar och i Hälsingland resulterade Lotta-Boden och Föne 
Ostkakeris samarbete i en vinnande kombination i form 
av Hälsingesaffransostkaka med sylt på blåbär och rom, 
allt i ett praktiskt kit. Du kan läsa om alla vinnare och 
motiveringar, juryn och stämningen här!

Johanna Hildingsson, Annika Sahlin och Anna Bergenudd blev alla guldmedaljörer.

Vinnaren från Gästrikland, Hadeel Naeem, Högbo Gårdshan-
delsförening, tillsammans med Roberth Eklund, Tina Pettersson 

och Omar Ibrahi från Järbogårdar.

SM i Mathantverk
Rena, rama glädjen!
Vi kan nästan säga att de börjar bli en tradition att Gävleborgs 
matförädlare utmärker sig under SM i Mathantverk; tvåa i medaljli-
gan i år är en fantastisk prestation! Lotta, Johanna, Anna, Annika och 
Linda var bara några av de kvinnor som tävlade men just de här fick 
glänsa med medaljer, de allra flesta i guld! Vi ska inte heller glömma 
bort Micke och Hans Erik som också lyckades med bedriften att kam-
ma hem varsin guldmedalj, grattis! Läs allt om tävlingen, vinnarna 
och motiveringarna här:

Marie Lodstedt och Lotta Persson vann med sitt praktiska kit av  
Hälsingesaffransostkaka med sylt på blåbär och rom. Inte mindre än 13 jurymedlemmar bedömde så väl 

marknadspotential som smak, doft och textur.

http://matvarden.se/nyheter/vinnande-matverk/
http://matvarden.se/nyheter/gavleborg-tvaa-i-medaljligan/


MatVärden har konsekvent jobbat med att lyfta upp frågan om 
lokalproducerat på menyn även när det gäller konferenser, events 
och andra evenemang, små som stora. T.ex. har vårt koncept 
med en meny inspirerad av Gävleborgs gastronomiska regioner, 
Matarvet från Jungfrukustens fiskelägen, Hälsingegårdarna och fä-
bodarnas mat samt Skogens vilda skafferi, anammats och använts 
med framgång på konferenser och vid exempelvis Melodifestiva-
lens deltävling i Gävle. Ett arrangemang som också blev mycket 
lyckat ur lokalmatsperspektiv var SM-veckan i Söderhamn där 
MatVärden tidigt engagerade sig i processen för att kunna gynna 
de lokala företagarna inom mat- och dryckesbranschen och för att 
det bland utbudet skulle finnas en möjlighet för besökarna att få 
smaka på några typiska maträtter för vår region. Med en sam-
manhållande projektledare och drivna, lokala matföretagare som 
engagerade sig fullt ut, blev förutsättningarna mycket bra vilket 
resulterade i att många lokala matföretagare stolta fick leverera 
sina produkter till arrangemanget. De fick därmed en del av den 
ekonomiska kakan samtidigt som de syntes inför tusentals och 
åter tusentals besökare.
Vi fortsätter jobba på, när Miljömålsdagen äger rum i början av 
december, just på temat Vad ska vi äta egentligen?, arrangerad av 
Länsstyrelsen, Region Gävleborg, och MatVärden, har vi självklart 

sett över vad som kommer att serveras. Målet är att inspirera alla 
arrangörer att tänka medvetet när menyn planeras; vad gynnar 
våra lokala företagare och vad är hållbar mat ur ett långsiktigt 
perspektiv?

Hållbara evenemang & möten

MatVärden har jobbat konsekvent och långsiktigt för att få in 
mer lokalproducerad mat på tallrikarna inom vården, äldre-
omsorgen och inte minst förskolan och skolan. Det har handlat 
om att informera om hur den offentliga upphandlingen går till, 
att förenkla processerna så mycket som möjligt för företagarna 
och inte minst att stötta och hjälpa till för att få så många lokala 
livsmedelsproducenter som möjligt att våga ge anbud. När nu 
upphandlingsprocessen är över för denna omgång och man 
avgjort vilka som godkänts som leverantörer till kommunerna 
för de kommande fyra åren är resultatet, ur lokalmatsperspektiv, 
glädjande! 

Förutom att nästan alla de lokala företag som tidigare levererat 
till det offentliga fått förlängda kontrakt har sju helt nya, lokala 
leverantörer tillkommit. Det kommer nu att bli ännu mer lokal-
producerat i form av potatis, mejeriprodukter, sylt och charkpro-
dukter på tallrikarna och så kommer man att kunna festa till det 
lite med riktig Hälsingeostkaka!
Sven-Ulrich “Dulle” Ohlsson från MatVärden är mycket nöjd:
-Det känns mycket positivt och är definitivt ytterligare ett steg 
framåt.... 
Läs allt om upphandlingen och vilka de lokala företagen som 
fått kontrakt är här.

Succé för det lokalproducerade 
i den nya upphandlingen för Gävleborg!

Vad du väljer till fikat på möten och konferenser spelar roll!

7 st 
 helt nya 

lokala leverantörer 
tillkommit!

http://matvarden.se/nyheter/mycket-mer-lokalproducerad-mat-pa-tallrikarna/


Mat & Dryck nära dig! 
Föreningen MatVärden arbetar för att du som bor, 
besöker eller är skolelev i Gävleborg ska kunna få 
livsmedel som är producerade i din närhet.  
www.matvarden.se

DECEMBER 
14:e Reko-ring Gästrikland, Utlämning Valbo vid MIO.
20:e Reko-ring Gästrikland, Utlämning Valbo vid MIO.
JANUARI 
13:e Invigning av Kulturarvsåret i Gävle och i 
Järvsö. Mat och underhållning utanför Gävle Slott. 
MARS
10-11:e Korvfestivalen i Stockholm. Korvtillverkare från 
Gävleborg kommer att ställa ut gemensamt under parollen 
Smak av Gävleborg.
27-29:e  Slowfood festival i Danmark. 
MAJ
15-16:e MatVärdens Matkonvent i Gasklockorna, Gävle 
26-27:e Årets Hälsingeostkaka 2018

Vad händer?

Vår styrelse:
Karin Ånöstam, Ordförande 
Vd/Rektor för Naturlära i Hälsingland AB
Anette Jonsäll, Vice ordförande, Forskare Region 
Gävleborg, Innovationsupphandling X
Hélène Westelius, Styrelseledamot 
Sommelier och matskribent, Bollnäs
Annica Tengvall, Styrelseledamot 
Sommelier och lärare på Restaurang- 
och livsmedelsprogrammet, Bollnäs
Lisa Bergman, Styrelseledamot 
VD, Hälsingesylt, Gnarp
Stefan Larsson, Styrelseledamot 
Kock på Verovin Vinbar, Gävle
Annika Sahlin, Styrelseledamot 
Hälsinge sparris och Skale Skafferi, Söderala
Hans Jonsson, LRF Konsult och potatisbonde

Valberedning: Veikko Holmberg, Gävle 
och Lars Ove Flodberg, Trollharen. 

Ingen kan göra allt själv, utan vi måste alla 
#matapå! i vardagen för att öka livsmedels-
produktionen i vår region. Varför inte bjuda 
på något lokalt nästa gång det är ett möte 
eller en konferens. Använd gärna #matapå! 
när du vill sprida nyheter om mat och dryck 
från Gävleborg i sociala medier. Följ oss här:

MatVärden
Lindas matresa

Lindas matresa 

matvarden.se

S ÄT T  K R Y S S  I  K A L E N D E R N :

När projektet Smak av Gävleborg nu snart lider mot sitt slut 
kommer vi att arrangera ett större matkonvent i Gasklockor-
na i Gävle den 16 maj. Hela dagen kommer att kretsa kring 
lokalproducerad mat & dryck i form av t.ex. föreläsningar, 
lokala producenter som kommer att finnas på plats samt inte 
minst kocktävlingar. En av de största programpunkterna är just 
Smakkampen där länets främsta kockar ställs mot varandra 
och där en synnerligen kompetent och namnkunnig jury kom-
mer att fälla avgörandet. Dagen innan avgörs Juniormedaljen, 
en kocktävling för restaurangskolorna i Gävleborg, arrange-
rad av Svenska kockars förening. Matkonventet kommer att 
avslutas med en galamiddag där det blir prisutdelning för 
såväl Juniormedaljen och Smakkampen som för Krogpatrullen 
(Gefle Dagblads test av restauranger). Mer information om 
dagen kommer löpande så följ vår hemsida!

Välkommen till 
Gasklockorna i Gävle 
den 16 maj!

http://www.regiongavleborg.se/gavleborg2030/Start/bli-inspirerad/gavleborg--en-gastronomisk-region/
http://matvarden.se/
https://www.facebook.com/Lokalmatkunskap/
https://www.facebook.com/lindasmatresa/
https://www.instagram.com/lindasmatresa/
http://matvarden.se/

