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Årets 
Hälsingeostkaka 
på Ol-Anders

Vi ser en skog av möjligheter



Nu avslutar vi projektet Smak av Gävleborg 
som sedan 2015 drivits med stöd beviljat av
Tillväxtverket ur den Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och Region Gävleborg.
Den slutliga utvärderingen är ännu inte 
gjord men med god uppföljning av verk-
samheten och genom en halvtidsutvärde-
ring så vet vi att projektet åstadkommit 
positiva resultat tack vare kompetenta och 
engagerade medarbetare. MatVärden upp-
levs som en drivande och viktig aktör som 

inspirerat, coachat, mäklat, medlat, arrangerat utbildningar, 
gett goda råd samt drivit opinion genom goda mediakontak-
ter. Projektet har även genomfört insatser som på olika sätt 
syftar till att påverka förutsättningarna för branschens utveck-
ling i länet. Sammantaget har projektet lagt grunden för en 
ökad tillgång och efterfrågan på regional mat. 

Föreningen MatVärden uppfattas idag som en ambassadör 
för lokal livsmedelsproduktion. För att förvalta och utveckla 
verksamheten ytterligare så har vi ansökt om, och nu blivit
beviljade, att fortsatt driva projekt under ännu en period.

Till hösten startar vi upp Hållbar mat för framtiden som ska 
genomföras 2018 – 2021. Med den nationella livsmedels- 
strategin som utgångspunkt har vi format ett projekt med 
en målsättning om att öka vår självförsörjningsgrad och 
därigenom skapa en hållbar tillväxt i regionen. Vi vill att fler 
livsmedelsföretag ska ges bättre förutsättningar för tillväxt 
och ökad lönsamhet genom mer kunskap och kompetens 
inom en rad områden såsom offentlig upphandling, produk-
tutveckling, tillvaratagande av svinn i hela livsmedelskedjan, 
av skogsråvara samt att hitta nya logistiklösningar och försälj-
ningskanaler. Genom Leader och Utveckling Hälsingebygden 
driver vi under 2018 även projektet Företagssamverkan för 
Export till Italien. Projektet ska arbeta 
med att företag i samverkan
skapar en plattform för export av 
livsmedel från Hälsingland. 

Framtiden ser med andra ord riktigt ljus ut 
och MatVärden kan fortsätta ”mata på”!

Karin Ånöstam, 
Ordförande Föreningen MatVärden

Tack för maten!

Kulturarvsårets mål är att genom olika aktiviteter öka kunskapen och stolt-
heten kring kulturarvet, något som också på sikt kan gynna besöksnäringen 
och därmed det lokala företagandet. Det här vill vi på MatVärden också bidra 
till så därför samarbetar vi genom att ta fram och presentera olika recept där 
matarvet från Gästrikland och Hälsingland synliggörs. Kockar från hela länet 
presenteras med varsitt recept förankrat i matarvet. Via länken hittar du 
spännande recept som t.ex. frasig kams, tuppkaka och Hälsingetapas. 
Hitta recept och läs mer här!

Kockar från hela 
länet lyfter matarvet!

http://matvarden.se/nyheter/gavleborgskockar-presenterar-spannande-kulturarvsr/
http://matvarden.se/nyheter/hur-gor-andra-besoksgardar-mal-matvardens-studiere/


Vi satsade på 
Korvfestivalen
MatVärden har sedan några år tillbaka tillsammans med drivna företagare 
från länet medverkat på Ostfestivalen i Stockholm. I år var det dags att ta 
steget vidare och medverka vid Korvfestivalen på Nackastrandsmässan i 
Stockholm. Festivalen lockar närmare 10.000 besökare och där fick några 
av Gästriklands och Hälsinglands charkföretagare representera länet genom 
sina olika produkter på en gemensam utställningsyta med tydlig Gästrike/
Hälsingeprofil. Viltmarken, Naturix, Högbo Gårdshandelsförening, Reco 
Meat och Åbergs Salsa deltog i mässan. Ansträngningen gav utdelning på 
många olika sätt, t.ex. för Johan Åberg med sitt företag Åbergs Salsa:
— Det blev en dundersuccé! Jag har fått nya kontakter och samarbeten 
med företag som vill handla av mig…

En skog av möjligheter 
gav mersmak
MatVärden bjöd in Högtorp Gård för att berätta om all den potential 
som finns i skogen! Lena Engelmark Embertsén och Ola Engelmark 
berättade om sitt nyskapande företagande, om att sköta skog och 
att förädla skogens smaker, ämnesområden som helt klart ligger i 
tiden med tanke på den stora uppslutningen. Det blev fina möjlig-
heter för deltagarna att sedan ställa frågor och diskutera kring detta.

Har Reko-ringarna kommit för att stanna?
I höstas tog MatVärden initiativet till Reko-ring Gästrikland och allteftersom 
har allt fler anslutit sig till ringen, såväl säljande producenter som köpande 
konsumenter. När vi nu närmar oss den säsong där såväl grönsaker som bär 
och frukter skördas och förädlas kan vi anta att även reko-ringen upplever 
en hausse. Om du är intresserad av att veta mera om Reko-ring Gästrikland 
och om hur det fungerar, läs här.

Johan Åberg,  
Åbergs Salsa

http://matvarden.se/nyheter/reko-ring-gastrikland-rivstartade-blev-succe/


Årets Hälsingeostkaka 2018 - 
Succé för tävlingen och en lycklig vinnare!

För tredje året i rad arrangerade MatVärden tävlingen Årets 
Hälsingeostkaka och förutsättningarna kunde inte ha varit bättre; 
strålande solsken på Hälsingegården Ol-Anders, en riktigt bra 
sammansättning på juryn och så det viktigaste av allt, många 
deltagare som gjort sitt yttersta för att leverera den bästa av Häl-
singeostkakor. Dessutom tog så många tillfället i akt att smaka på 
traditionell Hälsingeostkaka att försäljningen slog rekord! 
Läs mer här.

Matverk 2018 -Gävleborgs mejeriprodukter utmanade
Det var i april som den nationella tävlingen Matverk 2018 gick av stapeln i Nyköping, tävlingen som lyfter 
Sveriges mest innovativa matprodukter och där man tävlar landskapen sinsemellan. Från Gästrikland deltog 
Hadeel Naeem, Högbo Gårdshandelsförening, med bidraget Yoghurtbollar med havtorn tillsammans med 
Roberth Eklund och Tina Pettersson från Järbogårdar, som stod för mjölkråvaran. För Hälsinglands del tävlade 
Föne Ostkakeris Marie Lodstedt och Lotta-Bodens Lotta Persson med bidraget Hälsingesaffransostkaka med 
sylt på blåbär och rom, allt i ett praktiskt kit. Råvaran kom från Wilhelm Nyman på Nymans lantbruk. Läs om 

hur det gick här!

Malin Bastin från Vallsta 
tog hem segern.

http://matvarden.se/nyheter/arets-halsingeostkaka-2018-vinnaren-malin-bastin-s/
http://matvarden.se/nyheter/ett-imponerande-startfalt-i-matverk-2018/


 

MatVärden har under våren haft ett stort fokus på att nå ut till 
konsumenterna, med andra ord till den vanliga Gävleborgaren 
som hela tiden ställs inför många olika matval i butiken, hemma 
och på restaurangen. Ett led i arbetet att nå den här målgruppen, 
och att få upp frågan om den lokala maten & drycken än mer på 
agendan, var en serie panelsamtal som ordnades i samarbete 
med Gefle Dagblad. Genom GD kunde vi nå ut brett tack vare 
möjligheten som fanns att lyssna på samtalen på plats, att läsa 
om dem i tidningen eller att se dem live hemifrån tack vare Mitt-
Medias live-sändningar. Den första av paneldiskussionen hade 
temat Matkrisen: så klarar du att överleva en vecka i katastroflä-
ge. Det blev en mycket välbesökt tillställning med till viss del 
överraskande information. Läs om det här.

Det andra panelsamtalets tema var Märkningar men ämnet kom 
att breddas mycket under debattens gång tack vare den aktiva 
och frågvisa publiken, och kom också att handla om svenskt vs 
importerat och om den polariserade debatten som råder idag 
där man ofta ställer konventionell matproduktion, ekologisk så-
dan och lokalproducerat mot varandra. Läs mer om det här.

Vid det tredje tillfället stod Råvarans kvalitet i fokus. Då fick del-
tagarna aktivt tillaga olika sorters råvaror och jämföra kvaliteten 
på den lokalproducerade/svenska råvaran med den importerade. 
För många blev det en riktig ögonöppnare att uppleva inte bara 

skillnaderna i smak och konsistens utan också hur mycket en 
råvara faktiskt kan krympa vid tillagning vilket gör att det billiga 
i slutändan inte blir så billigt jämfört med en råvara som kostar 
mer men som håller högre kvalitet.

Hälsinglands 
ostproducenter 
i turistbroschyr

Den årliga turistbroschyren 
om Världsarvet Hälsinge-
gårdar delas ut till en stor 
mängd besökare och finns 
tillgänglig digitalt på nätet. 
När MatVärden tillfrågades 
om vi ville vara med och 
bidra med information var 
svaret givet. Självklart vill vi 

lyfta länets mat & dryck i så många samman-
hang som möjligt där vi ser att detta gynnar 
producenter/förädlare, restauranger/kockar, 
vanliga konsumenter eller turister/besökare. I 
år valde vi att fokusera på Hälsinglands många 
ostproducenter och förhoppningsvis får såväl 
besökare/turister som vanliga Gävleborgare 
upp ögonen för den skatt vi har i form av en 
mångfald av kvalitetsostar tillverkade av drivna 
småproducenter som verkligen brinner för sitt 
jobb. Länk till ostreportaget:

Läs hela tidningen 
HÄLSINGEGÅRDAR 

på nätet: HÄR 

Diskussioner och ögonöppnare 
under vårens panelsamtal

http://matvarden.se/nyheter/storre-lokalmatsproduktion-behovs-att-undvika-kris/
http://matvarden.se/nyheter/engagerad-debatt-om-markningar-och-mat/
http://matvarden.se/nyheter/matvarden-bidrar-med-reportage-om-ostproducenter-i/
https://issuu.com/varldsarvethalsingegardar/docs/2018_magasin_v_rldsarvet_h_lsingeg_


Vi lyfter kock- och 
restaurangnäringen
Årets matkonvent blev något alldeles särskilt. MatVärden tog initiativet till en ny 
kocktävling, Smakkampen, som är tänkt att äga rum varje år för att kontinuerligt 
sätta strålkastarljuset på de som lagar maten åt oss på länets restauranger. 
Det är kockarna och krögarna som väljer råvaror och rätter och som därmed 
till stor del bestämmer vilket utbud vi som restaurangbesökare har att välja 

från. Med Smakkampen, där lokala råvaror utgör en viktig del, ser vi att vi kan driva den regionala livsmedelsproduktionen 
framåt genom samarbeten mellan kockar och lokala producenter, lokalt producerade råvaror i ingredienslistan och rätter 
med rötter från trakten.

Smakkampen blev en dundersuccé; en riktigt spännande, högkvalitativ tävling där sex av länets främsta kockar tog sig till 
final och under sex timmar svettades för att prestera sitt yttersta. Dagen innan var det lika spännande när Juniormedaljen 
ägde rum; unga elever från länets restaurangskolor tävlade. Parallellt med tävlingarna ordnade MatVärden ett gediget 
föreläsningsprogram, där bl.a. Magnus Nilsson från Fäviken Magasinet berättade om filosofin kring sin restaurang, och 
andra aktiviteter som t.ex. provsmakning av importerad och lokalt producerad köttfärs. Reko-ring Gästrikland hade 
utdelning och hela matkonventet avslutades med Guldtjädergalan i samarbete med Gefle Dagblad. Under banketten, 
där all mat var lokalt producerad, delades pris ut till vinnarna av Smakkampen, Juniormedaljen och till några av länets 
lokala producenter som gör skillnad, varje dag. Vem premierades? Det kan du läsa om här!

http://matvarden.se/nyheter/smakkampen-och-juniormedaljen-kockar-i-dagarna-tva/


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

JUNI 
Marknadslördagar, Axmar, 30 juni - 4 augusti. 
De välkomnar utställare. Läs mer här: 
JULI 
2:e Moläta, Länets största matfest arrangerad av LRF 
Järvsö på Stenegård.
OKTOBER
SM i Mathantverk hålls i Malmö 17 - 18 oktober 2018 
Se Eldrimners hemsida för mer info. Det är billigare avgift 
om du anmäler dina produkter före den 18 augusti. 
All info finns på www.eldrimner.com 

Vi planerar att ännu ett år genomföra tävlingen MatVerk i 
Hälsingland och Gästrikland. Mer info kommer om detta, 
men troligen blir det i början på november.  

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, 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. 

Bli medlem idag, gå in och anmäl dig här!

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

matvarden 
lindasmatresa 

matvarden.se

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

För ett tag sedan ansökte Föreningen MatVärden om projekt-
medel för att kunna jobba mer fördjupat inom exportområdet. 
Målet är att tillsammans med företag från Hälsingland kunna 
exportera livsmedel till Milano i Italien. Jordbruksverket och 
Leader Hälsingebygden godkände ansökan och beviljade 
medel för projektet, som för övrigt kallas Företagssamverkan 
för export till Italien, och Caroline Schmidt anställdes som 
projektledare. Läs mer om projektet och Caroline här!

Caroline ska jobba med  
exportprojekt Milano

http://www.regiongavleborg.se/gavleborg2030/Start/bli-inspirerad/gavleborg--en-gastronomisk-region/
http://matvarden.se/
http://matvarden.se/vad-hander/aktiviteter/events/marknadslordagar-axmar/
http://matvarden.se/bli-medlem-online/
https://www.facebook.com/Lokalmatkunskap/
https://www.facebook.com/lindasmatresa/
http://matvarden.se/
http://matvarden.se/nyheter/matvardens-nya-medarbetare-caroline-ska-jobba-med-/

