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Många lärde sig om 
livsmedelsmärkning

Nya i styrelsen!

Naturens skafferi -gott & trendigt!



Från januari framåt har det verkligen varit 

full rulle. Aktiviteter, möten och kurser har 

avlöst varandra, alla med syftet att sätta 

fokus på vår lokala livsmedelsproduktion. 

Vi jobbar för att öka mängden lokalpro-

ducerat, för att höja kvaliteten och för att 

synliggöra den lokala maten och drycken

så att politiker, tjänstemän, Gävleborgare 

och turister ser den, hittar den och vill ha 

mer! I det här nyhetsbrevet finns ett axplock av alla aktivite-

ter som varit men vi blickar redan framåt. Vi engagerar oss i 

regionens kommande livsmedelsupphandling för att vi vill se 

mer lokal mat på sjukhus, inom  äldrevården och i skolorna. 

Vi jobbar med SM-veckan i Söderhamn, som går av stapeln 

i februari, för att de ca 45.000 besökarna ska få ta del av 

lokalproducerad mat och dryck. Vi planerar inför tävlingar som 

Matverk och SM i Mathantverk för att vi vet att det sporrar 

produktutveckling och för att de tävlande får den publicitet 

de är så väl värda för sina fantastiska produkter. Ja, det ser ut 

att bli lika många möten, kurser och aktiviteter framöver men 

innan dess önskar vi er alla en härlig sommar!

Glad matsommar 
önskar vi er!

Kul att så många 
kom förbi!
Det rådde febril aktivitet i lokalerna när MatVärden 
öppnade dörrarna. Många ville hälsa på, mingla med 
varandra och lära känna MatVärden som förening och 
medarbetarna lite närmare.

Våra lokaler ligger på Södra Skeppsbron 6 i Gävle, 
bara några minuters promenad från Gävle Central. 

Vi blickar bakåt– och framåt!

Smakprover från hela länet när vi hade öppet hus.

Vill du besöka oss på MatVärden, slå en signal innan så att vi är hemma och inte är ute och rör på oss i länet.



Marianne Pallars ystningskurs inspirerade deltagarna,  
däribland Bollnäseleverna Jonathan Hammar och Sandra Tastula 
från Torsbergsgymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram. 
Kursdagen var ett pris för att de vunnit tävlingen Juniormedaljen 
2.0 arrangerad av Svenska Kockars Förening. 

Nya ungdomliga kockbravader och vinnare kommer att få upple-
vas redan i höst då Juniormedaljen 2.0 går av stapeln i Hudiksvall. 
Prisutdelningen sker i samband med Hudiktravets säsongsavslut-
ning på Hagmyren den 30 oktober då temat kommer att vara 
lokalproducerat; mat, dryck och hantverk. Det blir en stor lokal-
matsmarknad och försäljning av smakportioner gjorda av lokala 
råvaror. Läs mer här.

Vårens primörer i naturens skafferi
Inget är så trendigt som att lägga vilda blad, blommor, rötter och örter på tallrikarna. Så mycket som är ätbart, så mycket kunskap 
som behövs. Tillsammans med kunniga Gertrud Edström gick vi ut i naturen och plockade och tillagade godsaker som var i säsong 
i maj i våra trakter. Vi friterade bl.a. maskrosor, oväntat gott! Läs mer här. 

Livsmedelsmärkning 
-viktig och uppskattad kurs
Kursen i livsmedelsmärkning med Per Nilsson från 
Profox visade sig vara mycket efterfrågad och 
salen i kulturhuset i Bollnäs blev fullsatt. Ett 20-tal 
företagare från hela länet samlades för att få ny 
kunskap om regelverket kring hur man märker sina 
produkter på ett korrekt sätt.

http://matvarden.se/nyheter/det-blir-lokalmatsmarknad-pa-hudiktravet-i-host/
http://matvarden.se/nyheter/pa-jakt-efter-varens-primorer-i-regnet/


Succé för Hälsingeostkakan 
på Ostfestivalen i Stockholm!

Hälsingeostkakan är välkänd bland Hälsingarna men en alltför 
väl bevarad hemlighet! Genom vår medverkan på Ostfestivalen 
i Stockholm i februari ville vi visa upp en del av det fantas-
tiska matarv vi har genom att lyfta just Hälsingeostkakan och 

synliggöra den för ostintresserade besökare från hela landet, 
inklusive inköpare och matjournalister. Ett flertal företagare 
specialiserade på Hälsingeostkaka tog chansen att medverka 
och det blev verkligen en succé! Läs mer här.

Efter succén med Hälsingeostkakan på Ostfestivalen blev det 
naturligt att fortsätta synliggöra och stärka Hälsinglands matarv 
utåt i vidare kretsar via ett större arrangemang som Hälsinge-
gårdsdagarna 28-29 maj. Temat valdes i samarbete med Häl-
singegårdarna och Hälsingeostkaka fanns att smaka på i 20-talet 
olika hälsingegårdsmiljöer. MatVärden arrangerade tävlingen 
Årets Hälsingeostkaka som verkligen visade vilken bredd av 
Hälsingeostkakor det finns, hur olika tillbehören kan vara och 
vilka spännande historier som de olika recepten bottnar i. 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. Läs mer här. 

Årets Hälsingeostkaka 2016 korades

Drygt 6500 ostsugna i olika åldrar besökte Ostfestivalen 
på Nordiska museet under helgen 19–21 februari.

Vinnaren serverade sin ostkaka med rabarbersaftsås.

http://matvarden.se/nyheter/succe-halsingeostkakan-pa-ostfestivalen/
http://matvarden.se/nyheter/arets-halsingeostkaka-2016-carolinas-ostkaka-bast/


Lokalt på menyn 
i Melodifestivalens 
rampljus!
Under den deltävling av melodifestivalen som hölls i Gävle var det många av 
länets producenter som fick kliva upp på matscenen! Närmare 20 st leverantörer 
fanns med på bufféborden. Läs mer här.

Speed dating 
med Modis
Modis restauranger ansvarar för måltidsservicen 
till hela region Gävleborg, före detta landstinget. 
Avtalet 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 
genom att få träffa inköparna på Modis och pre-
sentera 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.

Vi väntar med spänning på resultatet!

Kocken Peter Molin, Gefle Gourmetservice, 
framför de fina tematiska bufféborden.

Johan Östlund, inköpsansvarig för Modis restauranger, med några av  
varuproverna från lokala livsmedelsföretag.

http://matvarden.se/nyheter/melodifestival-med-lokalproducerat-pa-menyn/


I serien Mat & Prat har vi under våren fokuse-
rat på temat produktutveckling. Under den 
första kursdagen grävdes det i matarvet för 
att finna inspiration till nya produkter. Repre-
sentanter för handeln deltog för att berätta 
om vad konsumenterna efterfrågar och hur de 
lokala produkterna hävdar sig i konkurrensen. 
Läs mer här.

Under den andra kursdagen var temat sen-
sorik och paketering. Deltagarna fick bland 
annat ta del av kunskap om hur man kommu-
nicerar smak på bästa sätt på sin förpackning. 
Läs mer här.

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 berät-
tade 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 pizzeria som är i ropet just nu. Vi fortsatte 
ner på matfestivalen Smaka på Stockholm och 
sedan vidare till Teatern, en food court. 
  Vi provsmakade t.ex. fantastiska steambuns 
på Nook, (se bild till vänster). Resan blev 
fullmatad och vi hoppas att inspirationen ska 
synas på restauranger och menyer i länet!

Mat & PraT

http://matvarden.se/nyheter/produktutveckling-kunderna-vill-ha-det-lite-udda-s/
http://matvarden.se/nyheter/produktutveckling-kunderna-vill-ha-det-lite-udda-s/
http://matvarden.se/nyheter/pa-menyn-en-dr-i-sensorik-en-pastillforetagare-och/


Startskottet för lokal mat 
under SM-veckan 
Arbetet med bra och lokalproducerad mat i största möjliga 
mån under SM-veckan i Söderhamn har gått. Ett första 
informationsmöte med ett 40-tal deltagare har nyligen 
hållits och just Du kan vara en viktig kugge i arbetet, som 
livsmedelsproducent, kock/krögare, matlagare, eller om du 
på annat sätt är intresserad av att bidra till att vi serverar 
bra mat och dryck under SM-veckan. 

Självklart ska det serveras mat med hög kvalitet till de 
ca 45 000 besökare som väntas till Söderhamn,30 januari- 
5 februari, och gärna från producenter i vår närhet. 
Kontakta i första hand projektledaren för mat & dryck 
under arrangemanget; 
Stefan Lundgren, 
tel: 070 696 32 62
Läs mer om SM veckan här.

Tillsammans på 

Dialogmöten för 
offentlig upphandling 

Inför regionens kommande livsmedelsupphandling kommer 
MatVärden och Inköp Gävleborg att ordna dialogmöten mellan 
livsmedelsproducenter och beställare (kommunernas represen-
tanter) för att alla ska veta hur man är med och lämnar anbud 
och för att få en bra upphandling. Vår målsättning är fler lokala 
producenter och mer lokal mat på äldreboenden, i skolor och på 
sjukhus! MatVärdens Sven-Ulrich Olsson är behjälplig med fakta, 
stöd och råd i processen. Datum för dialogmötena är:

Gävle 26/9 kl 13.00
Hudiksvall 27/9 kl 11:30-14:00
Nordanstig 29/9 kl 11:30-14:00
Ljusdal 3/10 kl 11:30-14:00
Bollnäs 4/10 kl 11:30-14:00

MatVärden deltog på Gört!, för att presentera hur vi jobbar 
för att öka andelen lokal mat i skolor, äldreomsorg och 
på sjukhusen.
Här kan du titta på föredraget. (Scrolla ned till MatVärden.) 
Läs mer här.

Välkommen Dulle! 
Hans-Ulrich “Dulle” Ohlsson jobbar sedan april-
månad halvtid för MatVärden med arbetsområdet 
offentlig upphandling. Läs mer här.

https://www.visitsoderhamn.se/sv/smveckan
http://www.regiongavleborg.se/gavleborg2030/Start/16-oktober/13-maj-2016/goda-exempel-pa-de-som-gort/
http://matvarden.se/nyheter/matvardens-handlingskraft-ska-inspirera-andra/
http://matvarden.se/nyheter/dulle-matvardens-nya-medarbetare/


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

AUGUSTI 
26-27:e MITTIA-mässan i Ljusdal. MatVärden är med 
på mässan. Besök oss och titta på det mobila mejeriet.

SEPTEMBER
6:e Inspirationsdag: Att skapa en måltidsupplevelse 
utomhus. Kursledare: Kocken Stefan Lundgren, 
Växhuset i Mobodarne,Söderhamn 
13:e Mathantverk i offentliga kök? 
Eldrimner bjuder in till mathantverksdag på Växbo 
Krog för att diskutera mötet mellan mathantverk 
och den offentliga gastronomin.

OKTOBER
7-8:e SM i Mathantverk i Umeå
30:e Höstmarknad & trav på Hagmyren, Hudiksvall 
Mat, dryck och hantverk samt kockelevstävlingen 
Juniormedaljen 2.0. 

NOVEMBER
7:e MatVerk 2017, Sveriges största innovationstävling 
för livsmedelsprodukter, Deltävling för Hälsingland & 
Gästrikland. 
24:e Inspirationsdag Offentlig Måltid i Söderhamn.

Vad händer i höst?

Vår nya styrelse:
MatVärdens årsmöte hölls hos Trollharens Fisk 
på Granön. Nya styrelseledamöter valdes in och 
i styrelsen sitter nu: 

Karin Ånöstam, Ordförande 
Vd/Rektor för Naturlära i Hälsingland AB.
Eva Bernstål, Vice ordförande 
Bojäntans Gårdsmejeri.
Hélène Westelius, Styrelseledamot 
sommelier och matskribent.
Annica Tengvall, Styrelseledamot 
sommelier och lärare på Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet i Bollnäs.
Lisa Bergman, Styrelseledamot 
VD, Hälsingesylt, Gnarp
Stefan Larsson, Styrelseledamot, kock på Absint.
Annika Sahlin, Styrelseledamot 
Hälsinge sparris och Skale Skafferi.

I valberedningen sitter Veikko Holmberg och 
Anette Jonsäll. 

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 

Lindas matresa 

matvarden.se

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

Kontakta 
oss i 

styrelsen! 

Tack för den här tiden Ylva!
Ylva Olofsson slutar på MatVärden för att jobba med 
projektansökningar för Leader Hälsingebygden. 
Vi tackar henne för hennes stora engagemang och 
insatser och önskar henne lycka till på det nya jobbet! 
Ny projektledare är på G och presenteras i augusti.

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

