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En smak av Gästrikland och Hälsingland 
vid Wij Trädgårdar i Ockelbo 

Det var 24 personer som samlades för att fylla en hel dag med smaker från våra landskap, både  

bokstavligt och sensoriskt. Dagen började med att Eva-Lena Thunberg och Anette Jonsäll hälsade 

välkommen och berättade kort om Matlandet Gävleborg och HälsingeLivs FoU center för livsmedel 

samtidigt som vi intog en morgon fika bestående av kaffe eller te och smörgås med lokal prägel från 

Bojäntans Fäbod i Rengsjö. 

Historia 

Folkutbildaren Karin Häger inledde föreläsningarna med att berätta om historisk mat i våra  

landskap under rubriken ”Smaker från förr — Hälsinge och Gästrike mat och måltider”.  

 
Karin Häger berättar om hur vi åt förr 

Karin presenterade flera böcker om ämnet, t.ex. Lillie Clinells Kalaskokerskans bästa och Folk- och 

Festmat i Hälsingland, Husmoderns bok Escoffiers stora kokbok, Olle Hägesrs Bondens år och 

bagarens bilder, Olof Joh. Bromans Glysisvallur, Hälsinge Akademis Kalaspraktika. I den sistnämnda 

finns bl.a. kostnadsuppgifter för ett kalas i Söderala 1898, se nedan: 

 



 
FoU Center för Livsmedel 

Karin gav en mycket intressant och uppskattad historisk beskrivning av hur typiska måltider kunde se 

ut från 1700-talet och framåt.  

Smak 

Sedan pratade Anette Jonsäll, fil dr i Sensorik under rubriken ”Är smaken viktig?”.  

 
Anette Jonsäll berättar om smakens betydelse 

Anette beskrev hur smaklökarna är grupperade och hur de reagerar på smakämnen. De fem 

grundsmakerna sött, salt, surt, beskt och umami blandas så att hjärnan kan skilja mellan hundratals 

olika smaker. Smakupplevelser kommer inte bara från smaklökarna utan påverkas också bland annat 

av lukten. Även synintryck påverkar smaken, helheten är mycket viktig. 

Efter denna djupdykning i smakämnet tog vi en kortare paus innan några av länets alla fina produkter 

presenterades och avsmakades. 

Svagdricka och öl, uppskattade måltidsdrycker 

Eva Nordlund från Jädraöl berättade att företaget är ett nystartat mikrobryggeri som brygger 

hantverks öl enligt gamla traditioner. De har under sommaren 2011 haft ett visningsbryggeri på Wij 

Trädgårdar i Ockelbo och inviger sitt eget bryggeri i Jädraås nu i dagarna.  

De tillverkar idag 4 sorter:  Trädgårdspilsner, Stolt (ett mörkare öl), Vete Fan (veteöl med svag smak 

av citrus) och KING KONG. De säljer folköl vid bl.a. bryggeriet, starköl finns på systembolagen i 

närområdet. Under 2011 räknar de med att producera 50 000 l, målet för 2012 är att nå upp till 

100 000/l år.  

 
Eva Nordlund, Jädraöl 
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Ingeborg Rudenmo från Helsinge Ångbryggeri berättade kort om själva tillverkningsprocessen, vi fick 

också smaka på vissa ingredienser, de viktigaste är vatten, malt och humle. Helsinge Ångbryggeri 

använder humlepellets i sin produktion. Både humle och malt importeras från Tyskland eftersom det 

inte finns lokalproducerad att få tag på idag.  

Huvudprodukten för företaget är Fatöl, de har 11 olika sorter, bara 3 sorter säljs på flaska. De 

startade i början på 2000-talet och efter ca 6 år hade de uppnått en produktion på 100 000 liter/år. 

Bryggeriet prisades för sina öl Helsinge Rököl och Helsinge Dunkel vid Stockholm Beer & Whisky 

Festival 2005. De tillverkar förutom öl även Svagdricka som var en mycket vanlig dryck förr.  

 

Ingeborg Rudenmo, Helsinge Ångbryggeri 

 

Lunch med lokal prägel 

Siw Persson serverade rökt kycklingfilé från sitt eget företag Ockelbo kyckling tillsammans med en 

utsökt potatisgratäng gjord på Alborga potatis, till det serverades Ockelbosallad, morötter, hårt bröd 

tillverkat av Vilmas i Hofors och Svagdricka från Helsinge Ångbryggeri. 

 

 

En logisk följd av den goda lunchen var att eftermiddagens seminarier inleddes med:  

Kött och charkprodukter med lokal prägel 

Siw Persson från Ockelbo Kyckling berättade sin historia. Företaget startade 2004 i Ockelbo. Deras 

målsättning är att kycklingarna ska växa så långsamt som möjligt (motsatta förhållandet till storskalig 

kycklinguppfödning), detta åstadkommer man genom att mata fåglarna med så liten proteinhalt som 

möjligt. En pelletsblandning från lantmännen används som foder. Det är en pellets utan fiskmjöl 
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vilket gör att även fiskallergiker kan äta deras kyckling.   

Kycklingarna slaktas efter ca 8 veckor när de väger 3 kg. Leveranserna sker i egen regi till Gävle, 

Sandviken, Uppsala och till Saluhallen i Valbo. Siw berättar att man inte vill växa mera som företag 

utan idag ligger på en lagom nivå för att behålla en god kvalité, de producerar ca 10 000 

kycklingar/år. Ockelbo Kyckling prisades vid SM i mathantverk 2010 för sina rökta kycklingklubbor.  

 

Siw Persson, Ockelbo Kyckling 

 

Ko-, getost och ostkaka, lika gott nu som förr  

Eva Bernstål från Bojäntans Fäbod startade sin verksamhet för 25 år sedan. Från början hade hon 

höns och 2 getter. Eva åkte till Dalarna på en inledande ostkurs. Där insåg hon att hon måste ha fler 

getter för att få tillräckligt med mjölk för osttillverkning. Beståndet utökades då till 6 getter och efter 

några år köpte hon också en ko och en kviga.  

I dag har hon 20 getter och 1 fjällko. Hon tillverkar färskost, get färskost, pressad hårdost som lagras i 

ett år och blåmöggelost på komjölk, ungefär 1 ton ost per år om det är ett bra år.  

 
Eva Bernstål, Bojäntans Fäbod 

Eva hade även tillagat en utsökt ostkaka på Hälsingevis som vi fick avsmaka tillsammans med 

hjortronsylt från Lottaboden.  

Bär, svamp, granskott och mossbeklädda pinnar, i skogen finns mer än vi tror 

Lotta Persson från Lottaboden (nybliven tvåfaldig silvermedaljör i SM i mathantverk) är en 

mångsysslare. Familjen har -en Matbod, där de säljer egentillverkade och andra utvalda produkter, 

 -en Presentbod där finns ett blandat sortiment av heminredning, tvålar, presentartiklar, ljus m.m. -

en Handelsträdgård som är öppen under sommarsäsongen, där finns det mesta inom trädgård t.ex. 

sommarplant/blommor, jord, perenner, trädgårdsinredning m.m. Lotta exporterar även pinnar och 

andra ”skogsprodukter” till Tyskland. Materialet används bl.a. vid gravutsmyckning. 
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Lottaboden tillverkar sina produkter för hand, helt naturligt, utan tillsatser. Bären/granskotten är 

handplockade och kommer från närområdet.  Inom kort står ett helt nytt kök färdigt för den egna 

produktionen.  

Några av hennes produkter:  

Äkta Loosglögg, granskottsprodukter, marmelader, sylt, saft och praliner.   

 
Lotta Persson, Lottaboden 

Efter presentationerna av Eva och Lotta fick vi provsmaka kombinationer av deras produkter, som 

passar utmärkt tillsammans: 

    

 

 

 

 

 

 

  

  

Provsmakning pågår 

Avslut  

En mycket givande och trevlig dag avslutades med en god mjuk pepparkaka bakad av Eva,  

           den serverades med grädde och lingon från våra skogar. 

 

 

 

/Dagen sammanfattad av Ann-Kristin Forsberg 


