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Tack för maten!
Vilka fantastiska år vi fått vara med om, vi som värnar om mat och dryck från
Gävleborg! Nu avslutar Föreningen MatVärden projektet “Smak av Gävleborg”
som vi har drivit sedan 2015 med stöd beviljat av Tillväxtverket ur den Europeiska
regionala utvecklingsfonden och av Region Gävleborg.
Vi kan stolt konstatera att projektet har åstadkommit positiva resultat genom
kreativa, innovativa producenter och kompetenta och engagerade medarbetare.
MatVärden beskrivs idag som en drivande och viktig aktör som medlat, mäklat,
inspirerat, coachat, arrangerat utbildning, gett goda råd och drivit opinion genom
goda mediakontakter.
Projektet har även genomfört insatser som på olika sätt syftar till att påverka förutsättningarna för
branschens utveckling i länet. Sammantaget har projektet lagt grunden till en ökad tillgång och
efterfrågan på regional mat. Föreningen MatVärden uppfattas idag som en ambassadör för lokal
livsmedelsproduktion, och det är vi glada och stolta över.
För att förvalta och utveckla arbetet ytterligare så har vi ansökt om och blivit beviljade att fortsätta
driva projekt under ännu en period. I september startar vi upp projektet ”Hållbar mat för framtiden”,
som ska genomföras 2018–2021. Med den nationella livsmedelsstrategin som utgångspunkt har vi
format ett projekt med en målsättning 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
ökad kunskap och kompetens inom en rad områden såsom- offentlig upphandling, produktutveckling,
tillvaratagande av livsmedelsråvara från skogen och svinn i hela livsmedelskedjan, och även genom
att hitta nya logistiklösningar och försäljningskanaler.
Under 2018–19 driver vi även projektet ”Företagssamverkan för export till Italien”, med finansiering
från Landsbygdsfonden, de sex hälsingekommunerna och Region Gävleborg. Projektet ska arbeta
med att företag i samverkan skapar en plattform för export av livsmedel från Hälsingland.
Så framtiden ser riktigt ljus ut och MatVärden kan fortsätta ”mata på”.
Till sist ett stort och innerligt TACK till alla som på olika sätt bidrar till våra måltider.

Karin Ånöstam,
Ordförande
Föreningen MatVärden

MatVärden är en förening som startades 2006 av ideella krafter med syftet att b.la. verka
för en ökad tillgång och efterfrågan på regional mat.

3

4

Projekt:
Smak av Gävleborg 2015 – 2018
Under tre intensiva och lärorika år har vi arbetat för att öka
mängden lokalproducerat, höja kvaliteten och synliggöra
den lokala maten och drycken. Vi har matat på och arbetat
för att alla – politiker, tjänstemän, Gävleborgare och turister –
ska veta var den lokala maten finns och känna till lite om vårt
matarv här i Gävleborg. I det här foldern finns ett axplock av
de aktiviteter, träffar, inspirationsdagar, resor och tävlingar
som har genomförts. Och vi blickar redan framåt.
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Uppstart 2015
Under sensommaren 2015 blev det klart att MatVärden fått förtroendet att fortsätta vårt arbete med att lyfta livsmedelsproduktionen i länet. Vi kunde nu jobba vidare med målsättningen att öka livsmedelsproduktionen i volym, höja kvaliteten, skapa fler samarbeten och
inte minst få fler människor att handla, äta och uppleva all den mat och dryck som finns i
Gästrikland och Hälsingland.

Arbetet krävde och kräver förstås att många olika intressenter
engagerar sig – politiker, tjänstemän, företagare, konsumenter, “eldsjälar” o.s.v. Därför rivstartade MatVärden med en
kick-off i projektets början. Vi ville samla så många som möjligt för att inspireras, få kunskap, utbyta erfarenheter och
inte minst få upp ögonen för varandra som samarbetspartners; alla behövs i utvecklingsarbetet.
Inspirations- och kunskapsdagen hölls i Gasklockorna i Gävle
i anslutning till matmässan Svenska Smaker, och cirka 70
personer deltog.

Landshövding Per Bill invigde dagen, här tillsammans med
Linda Elverstig och Ylva Olofsson från MatVärden.
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Vi bjöd alla som kom på uppstartsdagen på ett lokalt brännvinsbord
med anor från 1500-talet och tre varianter av Hälsingeostkaka.

På den välbesökta mässan Svenska Smaker arrangerade vi
intressanta popup-föreläsningar för alla besökare. Några av
föreläsarna under de två dagarna var Ingela Broström, Länsmuséet, som talade om mat-och måltidsarvet; Anette Jonsäll,
sensoriker, om hur smak uppstår; Gertrud Edström, från Vårt
skafferi Sverige, om ätbart från naturen. Andra föreläsare var
Elin Behrnadsson från Behrnadssons Gårdskött, sommelieren
Leena Jansson, Pirjo Gustavsson från LRF, och representanter från Gefleortens mejeri, Slow Food Gästrikland, Tevsjö
destilleri, Böle Gård och Mackmyra Whisky.

Sameer Bader och Hans Erik
Holmqvist visar lammets
olika styckdetaljer som en av
popup-föreläsningarna under
mässan Smak av Gävleborg.

Föreningens mobila produktionsvagnar var också på
plats. Högbo Gårdshandelsförening serverade hamburgare från charkvagnen och Byamejeriet i Rengsjö hade
provsmakning av sina nya ostar och försäljning i den
mobila mejerivagnen.
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Mer lokal mat
på alla tallrikar
Projektet Smak av Gävleborg har arbetat
för att du som bor i Gävleborg eller besöker vår region ska kunna ta del av den
mat och dryck som produceras här.
Vi har verkat för att livsmedelsproduktionen
i länet ska öka, i både volym och kvalitet.
Vi har fokuserat på fyra områden, eller
som vi säger – tallrikar:

Din och min tallrik
Vi arbetar för att du som bor i Gävleborg enklare
ska hitta den lokalt producerade maten och
drycken i butiker, på restaurangmenyer eller direkt
hos producenten. På vår hemsida matvarden.se
hittar du länets alla producenter.

Den offentliga tallriken
Vi arbetar för att företag och organisationer i
samarbete ska hitta lösningar för att öka den
lokalt producerade maten i våra offentliga kök.

Besökarens tallrik
Vi arbetar för att alla som besöker Hälsingland
och Gästrikland ska få ta del av vår mat och dryck.
Vi genomför t. ex. kursdagar och studieresor för
kockar och producenter. Självklart ska man få
smaka på både Hälsingeostkaka och Böna
böckling när man kommer hit.

Exporttallriken
Vi arbetar för att livsmedelsföretagen ska hitta
nya marknader utanför Gävleborg. Fler ska få
upp ögonen och bli intresserade av vad som
finns i vårt skafferi!
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Smaken av en region
Är Gävleborg en matregion? Svaret på den frågan är självklart ja.
Gävleborg är en matregion med stor potential.
Här finns så många duktiga livsmedelsföretagare, bönder och förädlare.
Vi har under projektets tid lyft och visat upp vad som
händer i regionen och vad som finns att få tag på i
vår region. Bland annat genom att skriva artiklar, vara
aktiva på Facebook med mera.
Vi har satt ljus på dem som arbetar med lokala råvaror,
restauranger som väljer att arbeta med lokala produkter och butiker som satsar på det lokala.
Att visa på goda exempel, skapa förebilder och inspirera har varit ett viktigt jobb i projektet. Ju fler som
ser vad vi har för utbud i regionen och som får upp
ögonen för vår mångfald av råvaror, desto fler hoppas
vi kommer att välja dessa.
Har man koll på vad som finns och vad som har gjorts
är det också inspirerande att skapa nytt. När vi har
kommunicerat vårt matarv har vi delat in länet i tre
gastronomiska regioner för att enkelt förklara mångfalden och möjligheterna att arbeta med smaker från
hela området. Detta har varit ett pedagogiskt sätt att
visa på mångfalden i vårt matarv i vår region.

1. Jungfrukustens matarv: Allt gott från havet. Det
doftar rökt böckling, sotare, pepparlax, stekt sik och
inlagd strömming. Havtornsmarmelad och tuppkaka.
I de norra delarna surströmming.
2. Gård och fäbod: Nykärnat smör, färsk ko-ost, pank,
gröt och välling, glöhopper, blodpudding, pärgröt
och rökt fläsk. Och sist men inte minst, Hälsingeostkakan, som är den starkaste representanten för matarvet
från Hälsingland.
3. Skog och vilt: Mycket finns att hämta i våra skogar
och det finns ett matarv från skogsarbetarna. Rejäla
mättande kolbullar, älg, skogsfågel, fisk från sjöarna,
bär, svamp, skott och örter.
Vi har på olika event, mässor m.m. bidragit till att det
Gastronomiska Gävleborgs smaker och produkter nått
ut till fler. Maten är viktigt verktyg när man vill kommunicera länet särart.
Några exempel: Kultarv2018, Melodifestivalen, SM
veckan, Bokmässan i Göteborg (Region Gävleborg),
Ostrepotage Hälsingegårdsmagasin, Reglab konferens
i Gävle, Visionsdag 2030, Folk & Kultur, Jul i Gävle,
Mackmyradagen, Miljömålsdag (Länsstyrelsen) m.m.
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Nätverk som gynnar alla
Vi på MatVärden vill och ska vara den självklara kontakten när det gäller livsmedel i vår region.
Under projektet har vi skapat ett brett nätverk som sträcker sig mellan producenter av råvaror,
förädlare, kockar, tjänstemän, lärare och akademi. Både i och utanför länet.

Att veta att man har någon att prata med kan vara guld
värt. Någon att bolla tankar, nya idéer, problem och
funderingar med, någon som förstår ens situation. Vi är
och vill fortsätta vara det boll-planket när det gäller livsmedel i Gävleborg. Ofta ser vi kopplingar mellan olika
producenter eller andra som vi tror kan göra affärer
sinsemellan, samarbeta eller lära av varandra. Många
har vittnat om att de på flera sätt har fått nytta av vårt
nätverk och att det är värdefullt att någon arrangerar
relevanta möten där man kan träffas och inspireras.
Under åren har vi genomfört flera träffar, inspira-tionsdagar, möten och inspirationsresor. De har alla befrämjat nätverkande, och det har blivit tydligt för många
att man är en del av något större. Inte bara en ensam
företagare, utan en pusselbit bland Gävleborgs matiga
entreprenörer, som gör skillnad för hela länet.
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Självklart är mötets innehåll viktigt men ofta upplever
vi att det är i pauserna eller under minglet efter mötet
som det händer. Det är då kontakter knyts på allvar och
samarbeten uppstår.
Vi från MatVärden sitter själva med i flera nätverk där
vi stöttar i frågor som rör livsmedel. Till exempel Gävle
kommuns två nätverk Hållbart Näringsliv och för att
revidera Gästbok Gävle.
Vi samarbetar också med andra projekt som Kultarvsåret 2018 och Samverkansbryggan Hälsingegårdar,
där vi suttit med i en expertpanel för att ta fram nya
Hälsingegårdsupplevelser. Vi har även en samverkan
med Högskolan i Gävle, FPX, Biblioteket i Sandviken,
restaurangutbildningarna med flera.

280 företag är listade!
Frågorna blir många när intresset är stort!
På vår webbplats www.matvarden.se samlar vi allt
”matnyttigt” för alla som är intresserade av mat och
dryck i vårt län.
Det är inte alltid lätt att veta var man kan få tag på
den lokala maten. Så på MatVärdens hemsida finns
bland annat drygt 280 livsmedelsproducenter listade
för alla som vill hitta mat och dryck som produceras
i länet.
Producenterna finns samlade under fliken ”Mat i
Gävleborg”. Listan uppdateras kontinuerligt, så om
ditt företag saknas eller om du ser att någon annan
saknas i vår databas så hör av dig.
Producentdatabasen är ett viktigt verktyg för oss i vårt
arbete. Här kan man söka på olika produkter och vi
på MatVärden får också kunskap om hur många som
driver företag i olika segment. Mejeri, fisk, grönsaker,
kött o.s.v.
Genom att ständigt uppdatera allt som händer inom
mat & dryck i regionen på våra sociala forum så som;
hemsida, Facebook och Instagram så synliggör vi för
Gävleborgare och andra matintresserade vad som är
på gång i vår region.

I länet finns t.ex. (minst) 19 mejerier
och 11 bryggerier!
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Varför handlar du via
Reco-Ring
Gästrikland?
”Reko-ring är enkelt för mig
som konsument. Jag hittar
leverentörer enkelt och kan
köpa från de lokala producenterna. Vi kan ha en bra
dialog före, efter och under
affären. Jag får genom
reko-ringen veta vad som
finns just för dagen att
handla Vi konsumenter kan
också samordna våra resor
för att hämta varor.”
Leena Bergander Wikström
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Nya sätt att handla
MatVärdens initiativ att starta upp en första Reko-ring i Gästrikland har
tagits emot mycket positivt. En Reko-ring går till så att producenter och
konsumenter gör upp affärer smidigt via nätet utan fördyrande mellanhänder, och sedan hämtar konsumenterna sina varor på ett utlämningsställe.
Det här nya sättet att handla har visat sig vara efterlängtat. Reko-ringar
bygger på och drivs av konsumentens önskan att känna till ursprunget för
mat och dryck och vem som odlat och förädlat den.
Denna “mobila gårdsbutik” med ett brett utbud av olika lokalproducerade
produkter har uppmärksammats stort i de lokala medierna, och nu finns
redan närmare 1 528 personer med i den slutna Facebook-gruppen
Reko-ring Gästrikland, där producenter och konsumenter möts.
I ett längre perspektiv är relationsmat som Reko-ringar och andelsjordbruk
viktigt för att stötta små och mellanstora lokala bönder och livsmedelsförädlare, och de är förutsättningen för en livskraftig landsbygd. Lokalproducerad mat behöver inte nödvändigtvis vara dyrare. Men överlag måste
bra mat med kvalité få kosta, för annars är det på bekostnad av bondens
och livsmedelsproducentens lön, miljön, eller djur- och folkhälsan.

Samarbete med Högskolan i Gävle
Vi samarbetar med HIG och Jennie Johansson vid Centrum för logistik och
innovativ produktion (CLIP) om att hitta nya logistiklösningar för livsmedel
i länet. Reko-ring Gästrikland är ett konkret exempel på en lösning där ett
flertal lokala producenter deltar. HIG kommer att följa arbetet och se om
vi utifrån detta kan ändra vanor, skapa samarbeten och hitta nya innovativa
lösningar som passar både producenter och konsumenter samt bidrar till
positiva miljöeffekter.

”Min utmaning är att ett
företag i min storlek inte
kan vara med på flera saker
samma vecka. Bondens Egen
Marknad har ju etablerat
sig på hösten, då säljer jag
där. Övriga tiden av året är
Reco-ring kanonbra. Så bra
upplägg! Jag tror på fler
utlämningsplatser samma
kväll. Exempelvis Gävle
kl. 19.00 och en till i Sandviken vid 20.30. Det skulle öka
efterfrågan.”
Siw Persson,
Ockelbo kyckling
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Mässor – vi visar vad som finns
I vårt projekt räknar vi försäljning utanför länet som export. Och vi har mycket gott att exportera
till kunder utanför länet. Vi valde att satsa på två stora mässor – Ostfestivalen (2016) och Korvfestivalen (2018). Att medverka på de stora mässorna är kostsamt och projektet stod för själva
monterkostnaderna för att företagarna skulle får chansen att möta nya kunder. Detta var en del
i satsningen på att sätta Gävleborg på Sveriges matkarta och befästa oss som en gastronomisk
region. Nio företag följde med på dessa två mässor.

Smaka
Hälsingeostkaka!

Succé för Hälsingeostkakan
på Ostfestivalen i Stockholm!
Hälsingeostkakan är välkänd bland hälsingarna men en alltför väl bevarad hemlighet
utanför landskapsgränsen. Genom vår medverkan på Ostfestivalen, på Nordiska Museet
i Stockholm i februari 2016, så visade vi upp en del av det fantastiska matarv vi har
genom att synliggöra just Hälsingeostkakan. Ostintresserade besökare från hela landet
besökte mässan, inklusive inköpare och matjournalister. Flera företagare specialiserade
på Hälsingeostkaka tog chansen att medverka och det blev verkligen en succé!
Vi höll också ett välbesökt seminarium där vi hade en föreläsning om Hälsingeostkakan
och delade ut foldrar om vad Hälsingeostkaka är, hur den ska hanteras och serveras.
Mässan besöktes av 6 500 ostsugna personer under de tre dagarna. Företagen knöt
kontakter och har fått leverera till butiker och hallar i Stockholm.

”På grund av Ostfestivalen levererar vi nu Hälsingeostkaka till ostgrossisten
Wijnjas grosshandel på Kungsholmen, Stockholm.”
Maria & Lennart Sjöberg, Häckle gård
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Charkproducenter
på Korvfestivalen
2018 tog vi beslutet att lyfta länets chark under Korvfestivalen på Nacka
Strandsmässan i Stockholm. Festivalen lockade närmare 10 000 besökare. Några av länets charkföretagare tog chansen att under rubriken
Hälsing- Gästrikland Delikatesser från Gävleborg, representera regionen
med sina olika produkter på en gemensam utställningsyta. 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 företaget Åbergs Salsa som tillverkar och säljer olika
tillbehör till chark m.m.

Högbo Gårdshandelsförening
bjöd på olika korvar.

Naturix Viltdelikatesser i sin
fina monter på Korvfestivalen.

Johan Åberg, Åbergs Salsa

Åbers Salsa fick flera nya kunder genom mässan
”Det blev en dundersuccé! Jag har fått flera nya butiker som
vill sälja min salsa. Den största kunden efter mässan blev Ica
Kvantum i Eskilstuna, en av Sveriges största Kvantumbutiker.
Faktum är att jag fick så många nya förfrågningar att jag inte
hade och har möjlighet att leverera till alla butiker som vill ha.
Jag stärkte även relationerna till befintliga kunder och handlare som redan då köpte mina salsor. Som Maxi Nacka, Maxi

Haninge, Kvantum Farsta, Häggvik och Kvantum Åkermyntan
och Kvantum Solna. Coops huvudkontor i Solna, ställde frågan
om leverans till hela Sverige, 650 butiker, under Fotbolls-EM.
Helt fantastiskt, men det var tyvärr ett omöjligt uppdrag. Men
det var roligt att få frågan och nu har jag en personlig kontakt
med dem.”
Johan Åberg, Åbergs Salsa
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Komma in i butik
och upp på hyllan
De flesta människor handlar sina matvaror i vanliga matbutiker. En del gör det på nätet eller i gårdsbutiker och på
marknader. Våra reflektioner efter de här tre åren är att den
gängse uppfattningen bland leverantörerna är att det är svårt
och krångligt att komma in i butik. Men det finns handlare
som satsar och vill hjälpa till. Vi har träffat flera under åren
som uttryckligen säger att de vill ha mer lokalproducerat i
butiken och som hävdar att det har mycket stor effekt hur
produkterna visas och skyltas i butiken.
Vi uppmuntrar även alla konsumenter att fråga efter lokala
varor i era butiker. Om det finns en efterfrågan så är chansen
större att butikerna tar in varor från de mindre leverantörerna,
i stället för från de centralt listade.
Kött finns det gott om i Gävleborg. Det borde inte vara
några problem att komma in i det segmentet. Det gäller bara
att handlarna och inköparna tänker på och accepterar att allt
inte går att få tag på under hela året.
Vi har under projektet bjudit in handlare både till samtal och
som jurymedlemmar. Vi vill att handeln ska se sig själva som
möjliggörare för lokal tillväxt. Handlarna har en viktig roll.

Möten med Modis
och Sodexo
Vi har haft många möten med Sodexo som
ansvarar för en stor del av maten i Gävles skolor
och även med Modis restauranger som ansvarar
för måltidsservicen till hela Region Gävleborg,
före detta landstinget. Modis avtal omfattar
bland annat kosten till patienter, restauranger,
kiosker och catering. MatVärden lät de lokala
producenter som visat intresse för att leverera
till Modis restauranger speeddejta inköparna
på Modis och presentera sitt företag och sina
produkter. Modis bestämmer själva sina leverantörer och gör upp avtal med dem, och de har
signalerat att de gärna vill ha lokalproducerat i
sitt utbud. Viljan fanns hos Modis att hitta nya
leverantörer, men inköparnas krav på märkningar
rutiner satte stopp för de allra flesta som tog
chansen att träffa Modis.
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Johan Östlund, inköpsansvarig för Modis restauranger, med några av
varuproverna från lokala livsmedelsföretag under vår Speeddejting-dag.

Diskussioner och ögonöppnare
under panelsamtal
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 och
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 MittMedias live-sändningar. Den
första av paneldiskussionen hade temat Matkrisen: så klarar
du att överleva en vecka i katastrofläge.
Det andra panelsamtalets tema var Märkningar, men ämnet
kom att breddas mycket under debattens gång tack vare den
aktiva och frågvisa publiken. Samtalet kom också att handla
om svenskt jämfört med importerat och om den polariserade
debatten som råder idag där man ofta ställer konventionell
matproduktion, ekologisk sådan och lokalproducerat mot
varandra.
Vid det tredje tillfället stod Råvarans kvalitet i fokus. Då fick
deltagarna prova att tillaga olika sorters råvaror och jämföra
kvaliteten på den lokalproducerade och 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.
Vissa råvaror tappade så mycket som 50 procent av sin vikt
efter tillagning. Då är det läge att titta på kilopriset. Vad får
man ut efter tillagning, hur smakar det, hur ser råvaran ut?
På bilden till vänster pågår provsmakning och diskussioner
efter det att deltagarna har fått koka, steka eller på annat sätt
tillreda de olika råvarorna.

Debattpanelen under panelsamtalet med tema Märkningar:
Hans Erik Holmqvist, Bodil Durebrandt, Siw Persson samt
Klas Karin Larsson.
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Stefan Larsson, Svenska Kockars Förening, och MatVärdens
Ann-Helen Persson väntar vid
”Köksbordet” på att Hagmyren ska
öppna dörrarna för besökarna.

Möten och samtal kring köksbordet
MatVärden har själva deltagit i flera mässor under projektet.
Det har varit ett bra sätt att nå ut med vårt budskap och att
berätta om vår verksamhet till många och ibland till helt
nya målgrupper.
Under gårdsbruksmässan Mittia i Ljusdal presenterade vi
speciellt de mobila produktionsköken. På Miljögalan i Gävle,
som delvis hade temat mat, och under Hudiktravets höstmarknad tog vi i stället med oss vårt nya utställningskoncept
Köksbordet. Vi vill få upp frågan om vår lokala mat och dryck
på bordet.
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Bokstavligen. Det har visat sig vara ett bra sätt att få folk att
komma och hänga vid bordet, som är mer inbjudande än
en traditionell monter. Det blir på ett naturligt sätt fokus på
maten och frågorna kring den. Många är intresserade av hur
man kan få tag på lokal mat. De vill diskutera olika typer av
märkningar, vad de gillar själva att äta och varför. Många tar
också ställning för frågor som rör miljö och djur och det blir
oftast intressanta diskussioner kring bordet!

Lokala smakupplevelser
på menyn
När Gävle kommun ordnade sin Miljögala fanns även MatVärden på plats. Miljögalans syfte var att inspirera, hylla, dela ut
priser och presentera hur Gävle kommun utvecklats för att bli
Sveriges näst bästa miljökommun. En viktig del var naturligtvis
maten som serverades på galan, i form av klimatsmarta smakupplevelser tillagade och serverade av MatVärdens kock
Hans Erik Holmqvist.
Pristagarna och en del av publiken på cirka 300–400 personer
fick förmånen att smaka på många lokala delikatesser, varav
flera har vunnit priser i olika tävlingar. Högbos ost Gruvstugans Blå serverades med knäckebröd och Högbolimpa. Där
fanns också Micke Diléns Coppa, Lottabodens blåbärs- och
granskottssylt och från Siw Persson (Ockelbo Kyckling) rökt
kycklingklubba och kycklinglevermousse. Till alla delikatesserna
serverades rödbetor och morötter från Jordnära produkter i
Valbo, betor och kålrötter från Böle Grönsaker i Ockelbo och
knäckesticks från Wilmas i Hofors.

Moläta 2017
Under Hälsinglands största lokal matevent
Moläta passade vi på att prata mat vid vårt
köksbord som här verkligen fungerade som ett
sådant. Många kom och åt sina smaktallrikar
hos oss.

Äta insekter?
Vid Gavlehovshallens invigning pratade Föreningen MatVärden mat
vid vårt köksbord på hållbarhetstorget ”100 meter framtid”. Vi ställde
även frågor till besökarna: Kan du tänka dig att äta insekter? Kan du
äta kött med gott samvete? Varför äter du egentligen – är det bara
för att bli mätt? Äter du inte kött och mejeriprodukter – varför har du
gjort det valet? Vilka medvetna ställnings-taganden gör du när du står
i butiken? Många ville diskutera vad som är viktigast för dem när de
väljer livsmedel.

Miljögalan
Vi tog tillfället i akt att lyfta våra lokala företagares fantastiska produkter inför allmänheten.
Genom smakupplevelser, komponerade av
Hans Erik Holmqvist, förmedlade vi bilden och
smaken av Gävleborg som matregion och lyfte
producenterna.
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7 st

helt nya
lokala leverantörer
tillkommit!

Succé för det lokalproducerade
i den nya upphandlingen för Gävleborg!
Den offentliga tallriken har ett viktigt symbolvärde. Vad som
serveras till barn, unga, sjuka och äldre berör oss alla.
MatVärden har jobbat konsekvent och långsiktigt för att få in
mer lokalproducerad mat på tallrikarna inom vården, äldreomsorgen och inte minst förskolan och skolan sedan 2013. 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. Nu är 2018 år upphandlingsprocess över för denna
omgång. Det är glädjande ur ett lokalmatsperspektiv att se vilka
leverantörer som godkänts för att leverera till kommunerna de
närmaste fyra åren.

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 lokalproducerat i form av potatis, mejeriprodukter, sylt och charkprodukter på tallrikarna och så kommer man att kunna festa till det
lite med riktig Hälsingeostkaka!
”Det är oerhört positivt att våra kommunala kostchefer så
gärna vill ha in mer lokalproducerad mat i de offentliga köken!
De vill verkligen underlätta för våra producenter och vi vill
få fler att våga hoppa på tåget och delta i upphandlingen.”
MatVärdens Sven-Ulrich ”Dulle” Olsson, som ansvarat för
offentlig upphandling.

Johanna Hildingsson, Forsa Gårdsmejeri
Forsa Gårdsmejeri lämnade anbud och fick avtal. Nu kan de äldre få njuta av
matarvet i Hudiksvall, Nordanstig & Söderhamns kommuner. Det är en fantastisk möjlighet att kunna servera hantverksmässigt gjord Hälsingeostkaka inom
äldreomsorgen vid t.ex. jul.
MatVärdens styrelse gav Forsa Gårdsmejeri pris som Årets Leverantör
till de Offentliga köken 2018.

Susanne Mårtensson, Kinsta Hönsgård
– Det är roligt att vi får förnyat förtroende, uppenbarligen har vi skött oss
bra och levererat fina ägg! Som liten producent är alla kunder jätteviktiga
och välkomna. Vi har också haft många studiebesök från Bollnäs och
Söderhamns kommuner där både de som lagar maten och tjänstemän
och politiker nu vet varifrån äggen kommer och hur våra djur har det.
Alla som vill får gärna besöka oss!
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”Det är med glädje och stolthet jag serverar
köttfärs och korv från våra lokala producenter.
Eleverna känner stor skillnad.”
Sofia Dagh, kock, Rengsjö Skola

Inspirationsdag: Maten på den offentliga tallriken
Drygt trettio tjänstemän och politiker tackade ja till MatVärdens
inspirationsdag i november 2017 där frågan om maten på den offentliga
tallriken diskuterades. Det handlade alltså om den mat som serveras
på regionens sjukhus, förskolor och skolor samt inom äldreomsorgen.
Vi lyfte bland annat dessa frågor: Kan vi genom kunskap och kloka val
öka tillväxten i vår region genom att upphandla livsmedel som är
producerade i vårt närområde? Märkningar – bara bra?
Kan upphandlingsdriven innovation skapa regional tillväxt?
Från Ängelholms kommun kom Christina Nilsson och berättade om
hur de samordnar varuleveranser.

Malin Westling från Sodexo pratar med föredragshållaren
Christina Nilsson från Ängelholms kommun.
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Malin Bastin från Vallsta, vinnare i
Årets Hälsingeostkaka 2018.
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Tävlingar driver på
utvecklingen
MatVärden har valt att stötta tävlingar och arrangera tävlingar. Varför gör vi det? Jo, när det blir en
tävling så skärper man till sig och gör sitt bästa. Då föds kreativitet och nyskapande. Frågor väcks: Kan
vi hitta på något tillsammans? En helt ny produkt? I vårt nätverk finns både producenter och matkreatörer och kockar. Vi har under åren arbetat med att de ska få mötas och inspirera varandra. Ett exempel
är tävlingen Matverk, Sveriges största tävling för innovativa produkter sprungna ur det landskap man
verkar i. Där har vi initierat flera samarbeten som gett utdelning i form av helt nya produkter. MatVärden
fungerar också som coacher i frågor som rör marknadsfrågor som förpackningar, berättande kring produkterna, prissättning samt som bollplank när det gäller kvalitet och smak.

Årets Hälsingeostkaka
2016–2018 har korats
Efter succén med Hälsingeostkakan på Ostfestivalen 2016, blev
det naturligt att fortsätta synliggöra och stärka Hälsinglands
matarv utåt. MatVärden arrangerade då tävlingen Årets Hälsingeostkaka som verkligen har visat vilken bredd av Hälsingeostkakor det finns, hur olika tillbehören kan vara och vilka spännande
historier som de olika recepten bottnar i. 2016 hölls den första
tävlingen på Erik-Anders i Asta. Av de 11 tävlande var det Carolina Halvarsson från Stamnäs som knep förstaplatsen medan Linda
Mood från Näsviken och Anna-Stina Lindberg från Viksjöfors blev
tvåa och trea.

-Det här arrangemanget är mycket, mycket, mycket
viktigare än ni tror och en angelägenhet för hela
Sverige långt utanför ostkakans innersta nördkrets.
Det är så här stolthet manifesteras!
Martin Ragnar
Jurymedlem 2018

2017 arrangerade vi tävlingen på Ystegården i Forsa. Då knep
silvermedaljören från 2016, Linda Mood, guldet för sin ostkaka.
2018 gick tävlingen av stapeln på Ol-Anders i Alfta. Till vinnare
utsågs Malin Bastin från Vallsta, en alldeles överlycklig vinnare!
Hon fick faktiskt full pott av alla i juryn och motiveringen löd:
En ostkaka med vacker rustik topp och slätt snitt som bjuder på
fint motstånd i gommen. Presentationen är maffig där ostkakans
stora kropp fenomenalt balanseras med hallonsylt.
Ett perfekt hantverk!
Det främsta syftet med Årets Hälsingeostkaka är att fler ska få
upp ögonen för matarvet och att fler ska göra Hälsingeostkaka
och föra traditionen vidare. Vår önskan är att alla som besöker
Hälsingland ska kunna äta en fin ostkaka på restauranger och
kaféer och inte bara på gårdar och hembygdsgårdar.

Vinnaren 2016, Carolina Halvarsson, serverade sin
ostkaka med rabarbersaftsås.

23

Inte mindre än 13 jurymedlemmar
bedömde såväl marknadspotential
som smak, doft och textur.

Innovativ produktutveckling
i samarbete
Tävlingar i allmänhet sporrar till produktutveckling och det gäller i synnerhet tävlingen Matverk,
Sveriges största innovationstävling för matprodukter. MatVärden har stått som arrangör för de lokala
delfinalerna i Sveriges största produktutvecklingstävling Matverk i fyra år. I tävlingen Matverk ska en
kock samarbeta med en producent och om man vill med en grafisk formgivare. Man tvingas arbeta med de råvaror som finns i landskapet och det ska helst vara förankrat i matarvet. Vi har genom
denna tävling fört ut kunskap om vad som finns att tillgå i Gävleborg och skapat flera nya samarbeten
mellan företagare. Matverk har också varit en viktig kanal för att föra ut kunskap om matarvet.
Det är två jurygrupper som bedömer produkterna – en gastronomisk jury och en marknadsjury. Vi är
stolta över att ha satt ihop proffsiga och kunniga jurygrupper. Gävleborgs landshövding Per Bill, som
också är sommelier, har suttit som juryordförande i flera år. Andra namnkunniga i juryn är kocken och
krögaren Malin Söderström, Länsmuséets Ingela Boström m.fl.
Vinnarna i Matverk Hälsingland och Gästrikland har sedan fått åka vidare till riksfinalen i Nyköping,
under Gastronomiskt Forum, för att tävla mot vinnarprodukter från andra landskap. Gastronomiskt
Forum är en tongivande arena för kunskapsutbyte och samarbeten kring svensk gastronomi för hela
matbranschen. Dessa dagar brukar vara mycket uppskattade, då personer från hela Sverige deltar i
open space-möten. En arena för kunskap och nätverkande.

Team Gävleborg
2018 på Matverksfinalen
vid Gastronomiskt Forum
i Nyköping.
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Riksjuryns utmärkelse ”Årets kulturmöte”
Matverk 2018 gick till Gästriklands Yoghurtbollar med

Hälsinglands vinst i MatVerk 2018 var Lotta-

Tredje pris i riksfinalen av Matverk 2017 tilldelades
Siw´s krämiga Foie de Poulet från Gästrikland med motiveringen:
»Man måsta våga lita på sin råvara och låta den ta plats! Det blir så
tydligt i denna resurssmarta produkt. En marginaliserad råvara som
är skickligt förädlad till en produkt som kommer att finna sin självklara plats på såväl frukostbordet som i gastronomins Siw´s krämiga
Foie de Poulet från Gästrikland.” Siw´s krämiga Foie de Poulet är
skapad av Siw Persson och Martin Sonefors.
– Det är så otroligt trevligt att ta fram en produkt som kan ersätta
de tvångsmatade alternativen, säger Siw Persson från Ockelbo
Kyckling. Istället för att fågelns lever ska bli fet så tillsätter vi kycklingfettet vid tillagningen. I Sverige har vi glömt att ta tillvara på
inälvsmat som annars skulle gå till spillo, säger Siw.

Hedersdiplom 2017 i riksfinalen –
Bästa marknadsmaterial, Hälsinge HallåMi

havtorn – Hadeel Naeem, Högbo Gårdshandelsförening, Tina
Hansson och Robert Eklundh, Järbogårdar. Juryns motivering: ”När
kulturer möts så skapas förutsättningar för något nytt. Det som på
var sitt håll upplevs som vardagligt får ett helt nytt liv. En högkvalitativ traditionell råvara. En förädlingsteknik från Mellanöstern. I
det mötet skapades en innovation: Yoghurtbollar med havtorn från
Gästrikland.”

Bodens och Föne Ostkakeris vinnande kombination i
form av portionsförpackad Hälsingeostkaka med sylt i
ett praktiskt kit. Mathantverk to go! De satsar nu vidare
på sin produkt och har återförsäljare som är intresserade. Så snart kan du hitta deras produkt i handeln.

”Det gäller att kommunicera så att aptiten väcks, det
gäller att förstå sin marknad och sin målgrupp. Tydligt,
inspirerande, snyggt och med en säljande story – bästa
marknadsmaterial går till HallåMiburgaren från Hälsingland.” Marknadsjuryns Hedersdiplom, MatVerk 2017.
Bakom HallåMiburgaren står Karin Svensson, Erik
Svensson, Ulrika Frisk, Hans Frisk, Stefan Sundvall
och Annika Westman.
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SM i Mathantverk
Gävleborgs matförädlare har utmärkt sig under SM i Mathantverk i flera år.
Förra året, 2017, kom vi tvåa i medaljligan. Det är fantastiskt och ett kvitto på den höga
kvalité som finns på produkter från länet.

SM i Mathantverk arrangeras
varje höst av Eldrimner – Nationellt resurscentrum för mathantverk. I oktober 2017 fanns en
hel del Gävleborgare på plats
tillsammans med MatVärden.
En del kom för att tävla, andra
för att heja på. Det märktes inte
minst under prisutdelningen där
applåderna och glädjetjuten var
många när medalj efter medalj kammades hem till Gävleborg.

riktigt bra hantverk och en bra produkt. Producenterna kan
om de vill ha ”medaljerna” på sina förpackningar och använda sig av vinsten i PR och reklam. De kan också vara ett riktigt
bra argument för den som försöker sälja in sina produkter
till handeln. Tävlingarna brukar även leda till bra press för de
vinnande producenterna.

Under de två dagarna kunde besökarna ta del av inspirerande
och kunskapsstinna seminarier och, inte minst, träffa andra
mathantverkare, experter och inspiratörer. Samtidigt satt
jurygruppernas 95 deltagare och doftade, luktade, smakade,
granskade och bedömde de 45 olika tävlingsklassernas 500
tävlingsbidrag.

Produkterna blir bedömda av en kunnig jury och efteråt får
producenten både skriftlig och muntlig feedback. Den som
inte når ända fram till medalj kan få goda råd så att man
kan förädla och förbättra produkten ytterligare. Också en
sorts vinst.

Vi från MatVärden vill att så många som möjligt från vårt län
ska tävla och vara med och uppleva detta välorganiserade
arrangemang. Tävlingarna är viktiga för producenterna, på
flera olika vis. En viktig vinst är förstås medaljerna – guld,
silver och brons i en rad kategorier. De ger en etikett på att
någon annan än man själv tycker att det man skapar är ett

Medaljtyngda, högkvalitativa produkter skapar
nyfikenhet hos konsumenter och handlare.
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En bonus är att tävlingen stärker gemenskapen bland
producenterna från Gävleborg. Man hejar på varandra i
de olika grenarna, har tid för samtal och knyts närmare
samman i ett nätverk.

Länets stora medaljskörd skapar förestås en extra stolthet –
för producenten själv, för platsen den verkar på samt för
hela landskapet och länet. Det inspirerar också fler till att
tävla och skapa.

MatVärden har varit med och påverkat så att kategorin ostkaka delades
upp i två. Småländsk ostkaka och ostkaka från Hälsingland.
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Kockarna –
Möjliggörarna
Vad kockarna lagar och serverar är viktigt på alla plan.
De har en stor roll att spela, inte minst för besökstallriken.
Genom tävlingar, inspirationsdagar, studieresor och
nätverkande vill vi inspirera länets kockar och kockelever att tänka lokalt. Det finns många producenter
att kroka arm med för att hitta råvaror från närområdet. Flera av producenterna vill leverera till
restaurangerna och tillsammans med kockarna
utvecklas och sätta Gävleborg på den
gastronomiska kartan.

Om fler krögare väljer att samarbeta och skapa
relationer med livsmedelsproducenterna så får vi
se en snabbare utveckling av hur det lokala skafferiet
används på krogarna.
Fler skulle få möta matarvet och de fina råvarorna,
och fler skulle få möjlighet att göra bättre affärer.
Om det finns dialog mellan producent och kockar så
skapas förutsättningar för produktutveckling – andra
kvalitéer och styckdetaljer, nya grödor o.s.v.

”Utifrån mitt perspektiv har Hälsingland & Gästrikland
ett fantastiskt matarv som fler borde få uppleva på krogen.
Att ha ett nära samarbete med producenterna är berikande
och roligt. Man drar nytta av varandra och kan utvecklas
tillsammans.”
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Malin Söderström, kock & krögare
Med rötterna i Gävle och Skärså

Vi lyfter kock- och
restaurangnäringen
Vårt matkonvent i maj
2018 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 dem 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.
Vårt matkonvent i maj 2018 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 dem 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 livsmedels produktionen 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 unga
elever från länets restaurangskolor tävlade om Juniormedaljen. Parallellt med tävlingarna ordnade MatVärden ett
gediget föreläsningsprogram, där bl.a. Magnus Nilsson från
Fäviken Magasinet berättade om filosofin kring sin restaurang. Vi hade även 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, delade
vi ut pris till vinnarna av Smakkampen, Juniormedaljen och
till några av länets lokala producenter som gör skillnad
varje dag.
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Peter Brolin, Matstudio Peter at home, Delsbo

Stefan Ehrin, Söders Källa, Gävle
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Lina Lundmark, Janssons Bröd, Ljusdal

Fredrik Knief, Göransson Arena, Sandviken

Kockar från hela
länet lyfter matarvet!
Kulturarvsårets mål är att genom olika aktiviteter öka kunskapen och stoltheten kring kulturarvet, något som också på sikt kan gynna besöksnäringen och därmed det lokala företagandet. Det här vill vi på MatVärden också bidra till. Därför samarbetar vi genom att ta
fram och presentera olika recept där matarvet från Gästrikland och Hälsingland synliggörs.
På sidan www.kultarv2018.se/recept presenterar kockar från hela länet sig själva och sina
recept. Där finns spännande maträtter som t.ex. en modern tolkning av ”Sluring”, gösrygg
med korngrynsrisotto, tre tapas på hälsingevis, frasig kams, kålbulle och lägereldstuppkaka.

Folk & Kultur

Europaåret för kulturarv 2018
Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun
för konst och kultur i hela Sverige. Första konventet ägde rum
7–10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna. Region Gävleborg hade en fin monter på mässan och vi på MatVärden
var där och serverade regionens kulturarv till deltagarna från

hela Sverige. Såklart skulle de få smaka på äkta Hälsingeostkaka. Vi hade med ostkaka från Forsa Gårdsmejeri och dryck
och sylt från Lotta Boden. Det blev succé och ostkakan hade
en strykande åtgång!
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Vi matar på!
Föreningen MatVärden har varit både aktiva och pådrivande
för att få till stånd en regional livsmedelsstrategi. Det formella
ansvaret för att ta fram en Regional handlingsplan som hakar
i den Nationella livsmedelsstrategin ligger dock hos Region Gävleborg och Länsstyrelsen, som tillsatt en styrgrupp
för arbetet bestående av representanter för Länsstyrelsen,
Region Gävleborg och LRF. Styrgruppen tog fram underlag
genom bland annat intervjuer och insamling av synpunkter
från näringen, myndigheter och intresseorganisationer. Utifrån

detta material arbetade styrgruppen sedan fram ett förslag till
”Regional handlingsplan” som under sommaren och hösten
varit ut på remiss innan beslutet ska fattas den 16 oktober
2018 av politikerna i Region Gävleborg. Projektets personal
och styrelsen för Föreningen MatVärden har varit aktiva och
deltagit vid de flesta av de processamtal som bedrivits runt
om i länet för att samla in underlag till förslaget. Flera kommuner och näringslivskontor har också kontaktat oss på Föreningen MatVärden för att få information och diskutera kring detta.

I panelen satt Erik Måneld, Berit Löfgren, Anders Persson,
Johan Mittjas, Hans Erik Holmkvist och Tomas Eklund.
Samtalsledare, Ann-Helen Persson.

Vad är hållbar mat?

Initiativtagare till dagen var Margareta Englund, yrkeslärare på restaurang- och livsmedelsprogrammet, Torsbergsgymnasiet/Restaurangskolan.
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Hållbar/t är ett riktigt modeord nu för tiden och så även i
matsammanhang. Vad menar vi med Hållbar mat? Det finns
olika åsikter kring den här så intressanta, ständigt aktuella
och spännande frågeställningen och därför ordnade MatVärden ett panelsamtal på just detta tema på Restaurangskolan i Bollnäs. I publiken satt såväl unga blivande kockar
som yrkesverksamma inom näringen och många andra som
är intresserade av ämnet. I panelen satt kockar och representanter från såväl Unga Ekokockar och Länsstyrelsen som
LRF och omställningsrörelsen. Det blev en mycket intressant
dialog om t.ex. ekologiskt-konventionellt, import-svenskt-lokalproducerat, att äta kött eller inte och vilket i sådant fall.
Vi kommer att arbeta vidare med frågorna i nästa projekt;
Hållbar mat för framtiden.

Succévagnarna
Föreningen MatVärdens investerade under tidigare projekt i
två mobila produktionsenheter. Dessa investeringar har slagit
väl ut under dessa år. Vi har en vagn som är ett mobilt mejeri
och en vagn för förädling av chark, grönsaker, frukt och bär.
Hela syftet med vagnarna är att människor ska få möjlighet att
prova på hur det är att producera för försäljning – en möjlighet
att testa sin dröm!
Det mobila mejeriet har varit uthyrt till Katarina Persson i
Färila, Byamejeriet i Rengsjö, Hälsinge HallåMi och Frägsta
kulturgård. Ylva och Gill på Byamejeriet har nu full produktion,
i eget nybyggt mejeri, av ett tiotal ostar som framställs av
Gills mjölk. Familjen Rugolo i Frägsta har nu försäljning av
bl.a. mozzarella, och de bygger också eget mejeri. Mozzarellan säljs bl.a. i Stockholm. Hälsinge HallåMi har också byggt
mejeri i Undersvik.

Byamejeriet i Rengsjö, har nu tio ostar i sin produktion
och säljer till flera återförsäljare i Hälsingland och
på marknader.

Det mobila produktionsköket för chark, grönsaker, frukt och
bär har stått i Högbo där det används till förädling av brukets
egna råvaror – både charkprodukter och grönsaksprodukter. Högbo bygger nu helt nya produktionslokaler för både
mejeri och charktillverkning. Charkvagnen har också varit hos
Vinnersjö Gårdsslakteri och hos Viltmarken i Trödje. Karl-Bertil
Johansson på Viltmarken kommer efter sina erfarenheter med
vagnen satsa på att röka kött.
Intresset för vagnarna är stort och vi får förfrågningar från hela
Sverige om att hyra dem. För första gången ska nu charkvagnen till Dalarna en period. Värt att nämna är också att två
landsbygdsministrar, Sven Erik Bucht och Eskil Erlandsson, har
gjort studiebesök i vagnarna.
Takouhi, Philmon och Sameer, Högbo Gårdshandelsförening, gör allt från korv till sylt i det mobila produktionsköket.
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I N B J U D A N T I L L I N S P I R AT I O N S D A G
INBJUDAN KUR SDAG

Ystning med
JarseOst

Inbjudan till kurs om
livsmedelsmärkning
Dagen riktar sig till alla som vill veta vad som gäller beträffande livsmedelsmärkning enligt rådande lagstiftning oavsett om
produkterna är ämnade för försäljning på torg och marknader,
i gårdsbutik, till grossister eller i livsmedelsaffären. Under
dagen tas många olika områden upp, ett axplock däribland:
· Bäst före/sista förbrukningsdag för olika råvaror och tekniker
såsom pastöriserade/opastöriserade inläggningar, pastöriserad/opastöriserad ost samt kött, olja, bröd och ost.
· Allergenmärkningar
· Streckkoder
· Näringsdeklarationer

Onsdagen den 3 februari
kl 09.00-17.00

Kostnad
: 500 kr
+
moms
(625 kr)
för
medle
m
850 kr
+
moms
(1062
kr) för
icke me
dlem

Drömmer du om att starta ett eget
mejeri eller är du bara nyfiken på hur
man gör sin egen ost?
Nu har du möjlighet att under en heldag mellan
08.00-16.00 både inspireras och lära dig allt om
ystningsprocessen!
Kursledare Per Nilsson från
Profox, Sveriges ledande
livsmedelsexpet.

Kursdagen äger rum i Bollnäs på Kulturhuset i
Willy Marias rum, plan 4
Kostnad: 500 kr + moms (625 kr) för medlem
850 kr + moms (1062 kr) för icke medlem
I avgiften ingår kursmaterial, lunchbuffé på Kulturkrogen
och fika. Kaffe serveras från 8.30.

Per jobbar som
livsmedelskonsult med
livsmedelssäkerhet, HACCP,
utbildningar, miljöfrågor, arbetsmiljö, säkerhetsarbete.

Om du vill låta Per titta på dina nuvarande etiketter, skicka
gärna in dem till oss på mail, scannade eller fotade. Då kan vi
skicka dem till Per innan kurstillfället. Även frågor du önskar
få svar på kan du skicka in i förväg, allt för att dagen ska bli så
relevant som möjlig.

Hans blogg är väldigt
intressant , besök gärna den:
profoxbloggar
och hemsidan:
www.profox.se

Anmälan senast 25 januari till nina@matvarden.se
Ange ev matallergi. Har du frågor, ring Nina på MatVärden
på tel 070-274 90 76.

Hjärtligt välkommen!

H I T TA H I T:
Kulturhuset, Collinig. 12
Buss & Tåg stannar bara 100 m
från Kulturhuset. Kommer du
med bil så finns en parkeringsplats precis utanför.

www.matvarden.se

Vårens goda
primörer
Hur kan du använda naturens råvaror och servera det det på
din meny på krogen, caféet eller för att förstärka en matupplevelse? Trenden att plocka och servera vad skog och mark
ger i säsong är stark på restauranger runt om i Sverige och
Norden.
Vill du lära dig mer om var och vad man kan plocka och hur
man använder och tillagar råvaror som granskott, kirskål,
nässlor, tallskott, fläder, maskrosblad, mållor, vitplister, doftviol och annat naturen erbjuder?
Gertrud Edström från Vårt Skafferi Sverige är vår guide och
expert. Hon har förmågan att hitta, ta tillvara och tillaga allt
det vi kan plocka i naturen och är en riktig eldsjäl inom området. Sedan många år ordnar hon exkursioner, vandringar,
matlagningstillfällen, föreläsningar o.s.v.
Under förmiddagen plockar vi råvaror och därefter blir det
matlagning och produktförädling.

Måndagen den 16 maj, kl: 9.00-14.00

Gertrud Edström

ring Linda Elverstig på tel: 070-593 65 32.

Välkommen!

Klä dig efter väder, vi är ute
hela dagen!

antal
Begränsat
t till kvarn.
platser, förs

HITTA TILL HILLE KYRKA

www.matvarden.se

KÄNSEL

HÖRSEL
SY N

SMAKUPPLEVELSE

Mat & Prat
TEMA: SENSORIK & FÖRPACKNING
Föreningen MatVärden ordnar inspirationsdagar för dig som är
intresserad av produktutveckling och av att skapa nya kontakter. Dagen riktar sig främst till dig som är livsmedelsproducent,
kock, bagare, konditor, förädlare eller mathantverkare.

S MA K

Anette Jonsäll, doktor i sensorik berättar om hur smak uppstår i vår mun
och hjärna. Sedan provsmakar vi olika produkter och gör sensoriska bedömningar. (Vi jämför smak, doft, utseende och textur.) Lär dig om hur du
själv kan göra enkla men effektiva smaktester på dina produkter.

Erik ger tips & råd

Nu har du och alla andra korvintresserade möjlighet
att under en heldag i januari få lära sig grunderna i
hantverksmässig korvtillverkning.
Kursledare är Micke Dilén på Diléns saluhall i Valbo.
Diléns tillverkar sina charkprodukter i den egna lokalen sedan 2010 och har ett stort antal charkprodukter
i sitt sortiment; allt från falukorv, salami, lufttorkat,
färskkorv, sylta, pastej, pölsa m.m.

Tisdag den 24 januari 2016
Kl: 09:00-16:00

Kursdagen äger rum på Diléns Saluhall i Valbo.
Kostnad: 500 kr + moms (625 kr) för medlem
850 kr + moms (1062 kr) för icke medlem
I avgiften ingår kursmaterial, kaffe & lunch.
Du får också ta hem ca 2 kg egentillverkad korv.
Anmälan senast 10 januari till info@matvarden.se
Ange ev. matallergi. Har du frågor ring Nina på

DOFT

Smakupplevelser. Vad är det?

Har du egna djur och drömmer om att
börja förädla köttet till t.ex. korv och
andra charkuteriprodukter? Eller är du
kanske kock och vill lära dig mer?

Hitta hit! Diléns Saluhall
Ludvigsbergsvägen 16, Valbo
www.dilens.se
Buss 1: Avgång från Rådhuset i Gävle
08:30- framme vid station Nybo
ca 08:45.
Riktning Valbo Ikea
Kort promenad till Farmechuset där
Diléns ligger.
G E N O M G Å N G AV:
Hantering av kryddor
Förbereda tarmar
Göra recept
Välja rätt typ av kött
Malning av kött
Blanda och spruta korv
Knyta och binda

Möt också Erik Vestin, produktutvecklare på Brand of Gefle som berättar
om hur man tänker kring smak när man utvecklar sortiment och enskilda
produkter. Han ger handfasta råd kring produktutveckling och delar med
sig av bra och dåliga erfarenheter.

Hur smakar din förpackning?

Anette Jonsäll är doktor inom området sensorik och har varit ansvarig
för den sensoriska verksamheten vid
Kraft Foods Sverige AB (Marabou),
varit lektor inom området sensorik vid
ett flertal universitet, drivit eget företag med föreläsningar och med egen
tillverkning av praliner samt arbetat i
olika typer av utvecklingsprojekt.

Hur ska man tänka när man ska göra en egen etikett eller förpackning?
Vi diskuterar tillsammans olika förpackningar och vad de kommunicerar.
Hur beskriver man t. ex. smak på bästa sätt?

Onsdagen den 11 maj
kl 09.00 - ca 16.00
Kursdagen äger rum på Stora Vall, regementsparken, Gävle
Kostnad: 250 kr + moms (313 kr) för medlem
425 kr + moms (531 kr) för icke medlem
I avgiften ingår kaffe och lunch på Stora Vall.
Morgonfika serveras från 8.45.
Anmälan senast 9 maj till nina@matvarden.se. Ange ev. matallergi.
Har du frågor? Ring Linda Elverstig på MatVärden tel 070-593 65 32.

Erik Vestin har de senaste tretton
åren arbetat på Läkerol, Malaco Linköping/Ljungsbro - främst inom produktutveckling, produktion och som
projektledare. Nu gör han pastiller
under varumärket Brand of Gefle och
har b.la utvecklat Mackmyra Pastilles.

MatVärden på tel 070-274 90 76.
H I T TA T I L L S T O R A VA L L :
Regementsvägen 21, Gävle

Välkommen!
Hjärtligt
välkommen!

Först till kvarn! Begränsat antal platser.

www.matvarden.se

www.matvarden.se
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2-3 juni!

Hon tillverkar sina kvalitetsostar i det egna mejeriet
sedan 2007 och har ett 15-tal ostar i sitt sortiment;
allt från traditionell Järvsö ostkaka till olika varianter
av blåmögelost, vitmögelost, färskost och salladsost.

Lördagen den 16 januari 2016

Kursdagen äger rum hos JarseOst i Järvsö hos
Marianne Pallars.
Kostnad: 500 kr + moms (625 kr) för medlem
850 kr + moms (1062 kr) för icke medlem
I avgiften ingår kursmaterial & mat.
Anmälan senast 10 januari till info@matvarden.se
Ange ev matallergi. Har du frågor ring Nina på
MatVärden på tel 070-274 90 76.

Välkommen!

www.matvarden.se

I N B J U D A N T I L L I N S P I R AT I O N S D A G

Kursdagen äger rum i trakterna av Hillevall, Gävle.
Samling vid Hille Kyrka kl 9.00
Kostnad: 500 kr + moms (625 kr) för medlem
850 kr + moms (1062 kr) för icke medlem
I avgiften ingår kursmaterial & mat.
Anmälan senast 9 maj till info@matvarden.se
Ange ev. matallergi. Har du frågor eller behöver samåka,

Kursledare är Marianne Pallars från Jarseost.

Boka datumet
Då åker vi på inspirationsresa till Stockholm
med flera matiga studiebesök. Mer info om dessa dagar inom kort.

X-trafiks busslinje 15 stannar till
vid hållplatsen Stallplan som ligger
mellan högskolan och teknikparken. Stora Vall är en stor gul villa
som ligger i Regementsparken.

Hiklacksvägen 4, 8020 40 Järvsö

Obs!
Ta med rena kläder att byta om till
innan ingång i mejeriet och lämna
eventuella smycken, nagellack och
parfymdoft hemma.

antal
Begränsat
t till kvarn.
platser, förs

Möten, inspirationsdagar
och studieresor
Många av livsmedelsföretagen har inte så många anställda. De är ofta soloföretag, familjeföretag
eller småföretag*. Flera har sin tillverkning där de bor. Då är det värdefullt att komma ut och
träffa andra som jobbar med livsmedelsproduktion, trots att det kanske är ett annat segment.
Under projektets tre år har vi arrangerat och genomfört många inspirationsdagar, samtal och
möten. Vi vet att det är värdefullt att man får vetskapen om att man är en del av något större.
Att lära sig något nytt, träffa inspiratörer, kockar eller andra är en viktig del av ens utveckling
som företagare. Vi har valt och arrangerat våra arrangemang utifrån behov. Behov som uttalats
av producenterna eller behov som vi har identifierat.

Den viktiga frukosten!

En skog av möjlighter

Vad äter man till frukost i ett fiskeläge, på en
Hälsingegård eller i en skogskoja för att maxa
upplevelsen? En bra frukost betyder mycket för
helhetsupplevelsen när man sover på hotell,
gård eller bed & breakfast. Många är dessutom
bered-da att betala för bra kvalité och ett genomtänkt innehåll som ökar värdet på gästens besök.
Även om man inte är kock så kan man här verkligen sät-ta avtryck med en måltidsupplevelse med
lokala smaker: bröd, pålägg, grönsaker, marmelader, chark, ägg, mjölkprodukter, honung m.m.
Klart att man ska få smaka på Hälsinglands och
Gästriklands matarv även på morgonen!

Skogens skafferi bjuder på oanade möjligheter,
så vi arrangerade en inspirationsdag med Högtorps gård för dem som intresserar sig för innovativt skogsbruk och råvaror att förädla från skogen.
Biologen, skogsägaren och entreprenören Ola
Engelmark och kemiingenjören Lena Engelmark
brukar skogen för att skapa bra förutsättningar
för att gynna både granskott och artrikedom.
De förädlar skogens vilda växter som gran, björk,
älgört, blommor, bär och örter till högkvalitativa
mat-produkter i form av olika slags sirapssorter,
oljor, inläggningar och drycker. Det blev en dag
med flera ögonöppnare, diskussioner och provsmakning av produkter.

* Små företag är de som har mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.
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Goda studiebesök på gårdar
och restauranger
Inspiration och utveckling är viktigt avsett om man står i begrepp att starta upp en verksamhet
som inkluderar besök eller om man sedan länge driver besöksverksamhet eller restaurang.
Hur kan man på bästa sätt ta emot besökare och ge dem en så positiv upplevelse som möjligt
utifrån de förutsättningar som finns?

och charkprodukter. De säljs i den egna gårdsbutiken och
i en filial i Gamla stan i Stockholm samt sommartid även i
en egen lanthandel på Ljusterö. Gården hade också populära erbjudanden, i synnerhet för barn och ungdomar som
vill komma djuren närmare – paket i form av ”mata och
kela med en gris”, ”flaskmata och gosa med ett lamm”
eller ”mjölka en ko och fika färsk mjölk och färska bullar
i halmen”. Det är svårt att inte smittas av den otroliga
kreativitet och företagaranda som vi fått uppleva! Visst
kan företagarna ha utmaningar i form av problem med
myndigheter o.s.v. men engagemanget och visionerna tar
dem över hindren.

Besöksmål i Mälardalen

En studieresa till Mälardalen arrangerades för de som håller på med någon form av besöksverksamhet som man vill
utveckla och vässa upplägget för, men också för de som
aldrig tagit emot besökare men som vill börja med just
detta. Deltagarna fick se och uppleva hur de olika gårdarna har gjort för att bli spännande besöksmål genom t.ex.
förädling, butiker, övernattning, mat och andra upplevelser som ger ett mervärde för besökarna.
– Man brukar ju säga att man ska skapa sin verksamhet
utifrån gårdens förutsättningar och det blev så tydligt under våra besök. Vi hann med tre ställen på en och en halv
dag och alla hade verkligen sin egen lilla nisch. Man ska
verkligen satsa på att hitta just ”sin” verksamhet och oj,
vad mycket roliga saker man kan göra, säger Linda Mood,
en av deltagarna, som driver Smedsgårdens delikatesser i
Näsviken, nära Hudiksvall.
Vi besökte bl.a. Hökeriet på Granby Gård i Vallentuna,
som erbjuder servering och har gårdsbutik där de säljer
gårdens egna hängmörade kött och färskmalet fullkornsmjöl av vete och råg, odlat och malt direkt på gården. De
erbjuder också guidade turer och rundvandringar i det
levande kulturlandskapet som är präglat av flera tusen års
jordbruks- och boskapsskötsel och är rik på fornlämningar.
Även Resta Gård i Örsundsbro erbjöd vandringar bland
många olika slags djur ute på åkrar, beten och ängar.
Gården säljer sina egna råvaror i form av kött, grönsaker,
fil. yoghurt och honung och förädlade produkter som korv
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Mat & Prat

I vår serie med Mat & Prat-träffar har vi fokuserat på olika
teman som t.ex. produktutveckling. Vi har grävt i matarvet
för att finna inspiration till nya produkter och sammanfört
producenter och kockar. Representanter för handeln har
deltagit för att berätta om vad konsumenterna efterfrågar
och hur de lokala produkterna hävdar sig i konkurrensen.
En av dagarna hade temat sensorik och paketering.
Deltagarna fick bland annat ta del av kunskap om hur man
kommunicerar smak på bästa sätt på sin förpackning både
i text och design.
Sist, men inte minst, så ordnade vi en studie- och inspirationsresa till Stockholm för kockar. Vi besökte bl.a. Sayan
Isaksson, som tog med oss bakom kulisserna på Esperanto och berättade om sin matfilosofi. Vi fick också uppleva
köttslöjdaren från Järvsö, Gustav Lindströms, delikatesser
på restaurang Omakase och smaka på grön gastronomi
på restaurang Fotografiska.
Dag två var huvudtemat street food. Vi började hos
Anders Östblom på 800 grader, en modern pizzeria, och
fortsatte ner på matfestivalen Smaka på Stockholm och
sedan vidare till Teatern, en food court. Resan blev fullmatad och vi hoppas att inspirationen ska synas på restauranger och menyer i länet!
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Reglab konferensens multisensoriska
galamiddag i Gasklockan.

Hållbara evenemang och möten
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. Vid flera tillfällen
har arrangörer anammat och använt vårt koncept med en meny
inspirerad av Gävleborgs gastronomiska regioner – Matarvet
från Jungfrukustens fiskelägen, Hälsingegårdarna och fäbodarnas mat samt Skogens vilda skafferi. Ett arrangemang som också
blev mycket lyckat ur ett lokal mat-perspektiv 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 sammanhållande 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 besökare.
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?

Varje smörgås, kaffekopp
och kaka gör skillnad!
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Lokal mellomat!
Reglab-konferensen samlade 350 personer från hela Sverige, som diskuterade framtida utvecklingsfrågor. Då utgick menyn från ledorden
hållbarhet, integration och goda smaker. Utifrån vårt koncept kring
Gävleborgs gastronomiska regioner skapade Högbo Brukshotell tre
fantastiska bufféer. Middagen, eller den multisensoriska upplevelsen,
var en helhet där ljud, ljus, dofter och musik lyfte smakupplevelserna.
Kvällens matupplevelse tonsattes, regisserades och designades av
Taste of Sound – Per Samuelsson och Iréne Sahlin. De har ett koncept
som heter Krydda med Musik där musiken förstärker smakupplevelsen. i största möjliga mån. Närmare 20 leverantörer fanns med på
buffé-borden och i baren.

Vårt läns matarv i remixad version

Valet av råvaror och rätter gjordes utifrån några av länets gastronomiska regioner. I fokus stod havet med Jungfrukustens fiskelägen,
fäbods- och gårdskulturen med Hälsingegårdarnas matarv och
skogens skafferi med det vilda. Strävan har varit att lyfta länets
gastronomiska matarv i en remixad, modern version och bjuda på
smaken av det speciella med vår region. Som exempel serverades
en fördrink på äppelmust från Trönö, med sorbet på äpple och björk.
Som tilltugg, torkad potatis från Alborga potatis i Valbo smaksatt med
schalottenlök och dragon, serverad med bearnaisekryddad (vi befinner ju oss i bea-bältet!) smörkräm på hemkärnat smör.

Anders och Dennis Malmberg
som just hade startat ölbryggeriet Organic Smash i Orbaden
fick chansen att sälja sin öl i
mellobaren.

Reglab – En multisensorisk middagsupplevelse
Reglab-konferensen samlade 350 personer från hela Sverige, som diskuterade framtida utvecklingsfrågor. Då utgick menyn från ledorden
hållbarhet, integration och goda smaker. Utifrån vårt koncept kring
Gävleborgs gastronomiska regioner skapade Högbo Brukshotell tre
fantastiska bufféer.
Middagen, eller den multisensoriska upplevelsen, var en helhet där
ljud, ljus, dofter och musik lyfte smakupplevelserna. Kvällens matupplevelse tonsattes, regisserades och designades av Taste of Sound
– Per Samuelsson och Iréne Sahlin. De har ett koncept som heter
Krydda med Musik där musiken förstärker smakupplevelsen.
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Samarbete och stolthet
Maten är såklart något som bara måste fungera under ett stort idrottsevenemang. Alla måste ha
mat i magen för att må bra, kunna prestera och ha roligt. Men maten bär på så många värden. Den
speglar en plats och dess kultur. Genom SM-veckan i Söderhamn fick och tog vi chansen att bjuda
på något extra som satte Söderhamn på matkartan och satte en ny nivå och standard för eventmat.

Den 30 januari–5 februari 2017 var Söderhamn stolt
värdstad för SM-veckan, en av Sveriges största idrottsliga folkfester. SM-veckan är ett arrangemang som ägs av
Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges television (SVT).
Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid, i en
och samma stad, genomföra svenska mästerskap i en
mängd olika idrotter. En SM-vecka Vinter brukar vanligtvis
innefatta omkring 20 olika idrotter och cirka 1 500–2 000
aktiva idrottsutövare.

Lokala matföretagare gick samman

MatVärden såg en chans att visa att det går att servera
lokal mat på ett arrangemang av den här storleken. Här
fanns en möjlighet att få ett gott exempel som skulle
kunna bli en inspiration för andra. Visionen var att alla
besökare under SM-veckan skulle få uppleva lokal mat och
fika såväl i mattältet som ute på arenorna. Mat lagad av lokala råvaror i största möjliga mån och av lokala leverantörer och företagare. Målet var att så mycket som möjligt av
affären skulle komma Söderhamn med omnejd till gagn.

Därefter gick allting snabbt framåt; lokala matföretagare
började diskutera hur man skulle kunna arrangera matoch dryckesbiten på bästa möjliga sätt. Vad ska serveras?
Vilka mängder rör det sig om? Vilka råvaror och produkter
finns i vår närhet? När måste de senast beställas?
Det hela mynnade ut i att man gick samman och startade
Team Mat AB som under hela hösten jobbade stenhårt
med först planering och sedan verkstad för att kunna
erbjuda god mat baserad på många lokala leverantörers
produkter. Det blev tillslut ca 22 leverantörer. Team Mat
basade för de stora mattälten på Hällåsen och Rådhustorget och var även ansvariga för fika, funktionärsmat, hamburgare m.m. och leveranser till de idrottsföreningar som
skötte serveringarna på fältet. Istället för att alla föreningar
själva skulle koka kaffe och baka och göra inköp så kunde
de nu, genom Team Mat, servera bra mat på lokala råvaror
t.ex. lokalt kött, lokal korv och även lokalproducerat bröd
och kaffe.

En utmaning

Marknad vid medal plaza

Att få in lokal mat och dryck och lokala matföretagare till
ett arrangemang av den här kalibern var varken enkelt
eller självklart. Särskilt inte när det gick av stapeln i januari,
inte direkt den månad då det finns som mest av lokala
råvaror. MatVärden kallade till ett första matmöte för att få
igång ett arbete kring maten, ett möte som bland annat
resulterade i att Söderhamns kommun anställde den lokala
kocken och matkreatören Stefan Lundgren som matkoordinator för SM-veckan. Det här var en viktig pusselbit för
att allt skulle gå i lås. En ansvarig, matkunnig och praktisk
person, på plats.

På den mat- och hantverksgata som knöt ihop Rådhustorget med centrum fanns det också många möjligheter att
smaka på Gävleborg. Hälsinge HallåMi serverade kolbullar, hallåmiburgare och ostkaka. Närjord, som då drev
Rådhuskonditoriet, grillade lokala korvar m.m. Bollnäs
Nya Bryggeri erbjöd lättöl medan Trollharens fisk, Järvsö
klämman och Kanonholmens fisk serverade lättare rätter.
Ingen kunde gå miste om satsningen på maten under den
här veckan! Skellefteå, som hade SM- veckan 2018, hörde
av sig till Team Mat med frågor om matkonceptet. Söderhamn höjde ribban.

I samtal med företagarna efter SMveckan så vill de lyfta att vinsten var
samarbetet. De genomförde och
lyckades tillsammans!
Team Mat från vänster: Helge Söderlund,
(Söderhamns Catering), Jonas Roos
och Stefan Svanberg (Albertina), Tony
Fahlqvist (Eat & Meet), Micke och Urban
Gisselsson (Tewes konditori) och Stefan
Lundgren (Söderhamns Kommun).
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SM-veckan:
20 idrotter
ca 10 arenor
1 400 aktiva och ledare
800 funktionärer
40 000 åskådare

Besökarna och tävlingsdeltagarna hyllade SM-veckans arrangemang.
Team Mat AB, Söderhamns kommun och även MatVärden fick uppskattning och uppmärksamhet för att matutbudet omfattade en så stor
andel lokala mat- och dryckesproducenter. Team Mat berättar att den
största vinsten för dem var deras samarbete, och de kommer att fortsätta att jobba tillsammans i fortsättningen. Team Mat uppmärk-sammades också på Årets Företagargala 2017 i Söderhamn för ”Årets
samarbete”. Motiveringen löd: ”Ju fler kockar desto bättre soppa.
Tillsammans har fyra av Söderhamns bästa krögare och leverantörer
gått samman för att leverera en lokal matupplevelse. Ett nytt koncept
för söderhamnarna och gästande besökare”.

Mattält ute i spåren vid skidstadion på Hällåsen, Söderhamn.
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En smakresa i kolbullarnas,
Hälsingeostkakans
och lökströmmingens land
Stolta och glada! Så kände vi oss efter en intensiv och mycket rolig tredagars
roadtrip mellan ett stort antal mat- och dryckesföretag i Hälsingland.
Vi arrangerade resan åt det anrika sällskapet Gastronomiska Akademiens
och Måltidsakademiens Vänner, med Christina Möller som ordförande. De ville
upptäcka och uppleva spännande kulinariska destinationer i Hälsingland. De
blev verkligen imponerade av alla duktiga mathantverkare och entreprenörer.
Vi önskar att det ska dyka upp nya företag som vill arrangera matresor i länet –
här finns en stor potential.
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Maten berättar
Morgondagens
Hälsingegårdsupplevelser
Projektet Samverkansbryggan Hälsingegårdar arbetar med produktutveckling. De driver b.la. en process för att hitta fler Hälsingegårdsupplevelser. De ställer frågor som Hur kan vi hitta historien, hur kan vi berätta
den, vilken miljö väljer vi och vilken mat ska vi då servera?
Våren 2018 samlade de en expertpanel som med sina olika infallsvinklar
och kunskap kunde ge nya perspektiv i arbetet att ta fram nya upplevelser och stötta och ge råd till företagen som ville utveckla produkter på
går-darna. Panelen består av Anders Assis, Cia Olsson, Per Hjärpsgård,
Linda Elverstig (MatVärden), Lena Aune och Evelina Envall. Panelen speeddejtade tio företagare under en kväll. Många roliga idéer föddes och
mycket av vad som kom fram under den kvällen har blivit produkter på
gårdarna redan denna sommar.

Samarbete med tävlingen Årets hälsingeostkaka

Hälsingegårdsdagarna anordnades för tredje året i rad sista helgen i maj
2018. MatVärden har bidragit med att arrangera Årets hälsingeostkaka
i samband med dagarna, och samtidigt arbetat för att det ska serveras
Hälsingeostkaka på alla gårdar som har öppet. Vi har arrangerat tävlingen
på Erik Anders i Asta, Ystegårn i Hillsta, Forsa och Ol-Anders i Alfta.

På Kristofersgården serverades Marianne
Pallars fina Hälsingeostkaka, på Järvsövis penslad
med saffran, med hjortronsylt och grädde.

Det är verkligen skillnad på kolbullar och kolbullar.
Vid Badtjärn i Järvsö serverades en av de bästa vi någonsin
smakat. Perfekt stekta och frasiga, av Jakob Silén.

Magasin Världsarvet Hälsingegårdar

Den årliga turistbroschyren om Världsarvet Hälsingegårdar delas ut till en
stor mängd besökare och den finns även tillgänglig digitalt på nätet. MatVärden bidrog 2018 med ett reportage om ostproducenter i Hälsingland.
Förhoppningsvis får såväl besökare och turister som vanliga gävleborgare
upp ögonen för den skatt vi har i form av en mångfald av kvalitetsostar.

En hälsning från kusten med en fisktallrik – kokt- & stekt
aborre och stekt sik.
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Vi syns i media

Bakgrund: Designed by Freepik

Detta är bara ett axplock av olika artiklar som skrivits om MatVärdens arbete i projektet. Vi är glada
över att fått uppmärksamhet för b.la. de tävlingar vi anordnar. De positiva budskapen skapar stolthet
och förhoppningsvis blev fler sugna på att smaka produkter från länets duktiga företagre.
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Sammanfattning:

Kontigos utvärdering av projektet
Smak av Gävleborg

Föreningen MatVärdens EU-finansierade projekt Smak av
Gävleborg har under de senaste åren arbetat för en ökad
produktion av lokala och regionala livsmedel i Gävleborgs län. Kontigos externa granskning visar att projektet
uppvisar goda resultat, till stor del tack vare projektgruppens breda kompetens, driv och engagemang. Projektet
Smak av Gävleborg har genom ett varierat arbetssätt
stöttat länets livsmedelsföretag att utveckla sin verksamhet, sina produkter och sitt entreprenörskap. Därtill har
ett brett opinionsbildande arbete bedrivits gentemot
politiken, branschaktörer och allmänheten rörande livsmedelsfrågor i syfte att öka kunskaperna om regionens
eget utbud av livsmedelsproducenter och -förädlare. En
styrka i projektet är att man har format sina arbetssätt utifrån producenternas förutsättningar och behov och därför
jobbat ”nära” sina målgrupper. En annan styrka är att
projektet under det sista året har fokuserat sina insatser
och riktat dessa till företag med störst mottaglighet och
vilja att utvecklas.
De senaste årens arbete har bland annat inneburit att
många av länets livsmedelsproducenter har stärkt sitt
erbjudande och sin relevans. Genom projektet har de
företag som haft som ambition att växa givits möjlighet
att utveckla sina produkter men också att bredda sitt kundunderlag. Utöver det framkom i utvärderingen att företagen högt värderar MatVärdens påverkansarbete i stort
när det gäller livsmedelsfrågor. Målgruppen små och
medelstora företag som tillverkar eller förädlar livsmedel
anser sig genom Matvärden ha fått en kanal som kan föra
deras talan och representera dem i samhällsdebatten.
Under projektets senare år har fokus legat på att nå ut
till restauratörer för att sprida kunskap om det regionala
livsmedelsutbudet. Arbetet resulterade bland annat i det
lyckade arrangemanget ”Smakkampen” som man planerar att hålla årligen. Utöver det har projektet under de
senaste åren också verkat för att större evenemang som
arrangeras i offentlig regi ska erbjuda lokala och regionala livsmedelsprodukter i hög utsträckning.

Projektets arbete för att påverka kockar, restauranger
men också offentlig sektor (både i offentliga upphandlingar samt vid större evenemang) att i högre grad nyttja
lokal- och regionalproducerade livsmedel har på ett övergripande plan bidragit till att stärka livsmedelsbranschen i
Gävleborg. Det illustrerar också att påverkansarbetet och
kunskapsspridningen kräver en bred ansats för att nå ut i
alla led. Föreningen MatVärden har under projektet Smak
av Gävleborg byggt upp en erfarenhetsbank vad gäller
både metoder och kunskaper som det finns ett stort
värde att ta tillvara framöver.
Kontigos bedömning är att föreningen MatVärden, genom projektet Smak av Gävleborg, har axlat en viktig roll
som nätverksnod och påverkansaktör i regionala livsmedelsfrågor. Våra rekommendationer för det framtida
arbetet är därför att föreningen arbetar för att säkra en
långsiktigt hållbar finansiering. Den breda förankring och
legitimitet som föreningen byggt upp under de senaste
åren måste underhållas för att leva vidare. Detta ser vi
som föreningens viktigaste utmaning framöver. Vid sidan
om arbetet med att säkra föreningens finansiering krävs
också att föreningen tar ett nytt grepp om dess långsiktiga samverkansarbete. Branschaktörer i länet ser MatVärden som en viktig samverkanspart i regionala livsmedelsfrågor. Kontigo uppfattar vidare att det finns utrymme för
föreningen att bära ett stort samordnande ansvar i det
regionala samverkansarbetet kring livsmedelsfrågor.
Josefin Hägvide
Kontigo

Rapporten finns att ladda ner i sin helhet på www.matvarden.se
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Bli medlem och
matapå! Du också.
MatVärden är en förening som startades 2006 av ideella
krafter med syftet att verka för en ökad tillgång och efter-frågan på regional mat. Idag importeras hälften av all
mat, och om vi istället ökar andelen regionala livsmedel
på vår tallrik minskar vår sårbarhet.
Föreningens ambition är att utbildning, utveckling och
forskning bedrivs för och med aktörer inom livsmed-elsbranschen. MatVärden erbjuder olika aktiviteter och
kurser till förmånliga priser. Vi vill skapa mötesplatser där
partners kan utveckla affärsmässig samverkan.
För att detta ska vara möjligt krävs en förening med
sta-bilitet och uthållighet. En förening som kan vara värd
för alla aktörer, stora som små, med intresset att utveckla
bra produkter med hög kvalité från jord till bord.
Du kanske också vill bidra till den positiva spiralen av öppna, levande landskap, fler arbetstillfällen, överlevnad för
befintliga företag, ett större produktutbud på marknaden,
en bättre miljö, en ökad attraktionskraft och besöksnäring
och en ökad forskningsverksamhet?
Läs mer om föreningen och anmäl ditt medlemskap på
www.matvarden.se.

Vi har jobbat i projektet Smak av Gävleborg
Ylva Olofsson, projektledare (2015–sep 2016)
Linda Elverstig, projektledare
Ann-Helen Persson, projektledare (sep 2016–2018)
Hans Erik Holmqvist, kock
Nina Nurmesniemi, kommunikatör
Anneli Fällström, projektekonom
Sven-Ulrich ”Dulle” Ohlsson, delprojektledare offentlig upphandling
Klas Karin Larsson, praktikant från SLU

47

Ingen kan göra allt själv, utan vi måste alla
#matapå! i vardagen för att öka livsmedelsproduktionen 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. MatVärden finns på Facebook och Instagram
(matvarden) och på matvarden.se

