Korvkursen drog
många deltagare
För mat & dryck
i Gävleborg

Årets Hälsingeostkaka
2017 korades
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Matig succé på SM-veckan
i Söderhamn

Utveckling av
nya produkter i MatVerk

Ta ställning i butiken
Idag finns det en ökad medvetenhet och
ett stort intresse kring matfrågorna hos
konsumenterna. Det efterfrågas mat av
bra kvalitet på bordet, gärna med så
litet klimatavtryck som möjligt och det är
många som värnar om det lokalproducerade. Den här trenden ser vi även i
Gävleborg och det leder i sin tur till att
det skapas ett utrymme för nya matkreatörer och livsmedelsproducenter att
etablera sig i regionen. Detta driver
på produktutvecklingen och skapar helt nya koncept och
produkter på marknaden vilket bidrar till regionens utveckling
och attraktionskraft.
Krögare och kockar har en nyckelroll i arbetet att visa på
hur vi på bästa sätt kan ta vara på våra regionala resurser, presentera spännande menyer och hållbara måltider tillsammans
med de lokala producenterna. Genom restaurangerna når
vi också ut till besökarna och om vi arbetar strategiskt med
matfrågorna så sätter vi Gävleborg på matkartan.

För att kunna arbeta för tillväxt i regionen, genom mat och
dryck, så är det absolut nödvändigt att både den nationella
och den regionala Livsmedelsstrategin blir målstyrda dokument med syftet att skapa näringslivspolitiska förutsättningar
för våra livsmedelsproducenter. På så sätt kan de leverera mat
och dryck till alla tallrikar, oavsett om vi äter på restaurang,
hemma eller i skolan.
Sist men inte minst så ligger ansvaret också hos oss som
privatpersoner. Vill vi se lokalt producerad kvalitetsmat på
våra tallrikar och därigenom skapa förutsättningar för både
tillväxt, öppna landskap och ett hållbart samhälle så duger
det inte att välja den antibiotikastinna fläskfilén från Danmark
på grillen i sommar, när den svenska fläskfilén ligger alldeles
bredvid. Alla är med och påverkar utbudet och hur framtiden ter sig – vilket val gör DU?

Trevlig sommar!

Reglabs årskonferens i Gävle
en multisensorisk middagsupplevelse
MatVärdens mat- och dryckeskoncept, där lokala producenter gynnas i största möjliga
mån, har blivit ett populärt koncept när större konferenser eller evenemang äger rum.
Under Reglab-konferensen, där 350 personer från hela Sverige diskuterade framtida
utvecklingsfrågor, utgick menyn från ledorden hållbarhet, integration och goda smaker.
Utifrån vårt koncept kring Gävleborgs gastronomiska regioner; Matarvet från Jungfrukustens fiskelägen, Hälsingegårdarna & fäbodarnas mat samt Skogens vilda skafferi
skapade Högbo Brukshotell tre fantastiska bufféer. Tidigare har vi använt ett liknande
upplägg t.ex. då Melodifestivalens deltävling gick av stapeln i Gävle. Du läsa mer om
den tonsatta middagen och om det konstnärliga teamet bakom upplevelsen
i Gasklockorna här.

Inte bara maten var lokal utan
även drycken. Här ser ni ett
urval av Äppelmust från Högbo
mustad i Hå, Sameers syrliga
vassledryck och Jädraöl.

Lokala råvaror gjorde
succé på SM-veckan

Besökarna och tävlingsdeltagarna hyllade SM-veckans arrangemang och
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. Läs allt om arrangemanget och de lokala producenterna här!

Mattält ute i spåren vid skidstadion på Hällåsen, Söderhamn.

21 st lokala företag levererade mat till SM-Veckan.

Frukosten- viktig vid övernattningar
En bra frukost betyder mycket för helhetsupplevelsen när man sover borta och många är beredda att betala för
en bra kvalité och genomtänkt innehåll. Vi har genomfört två företagsbesök, och har ett tredje på gång, hos företagare
som uttryckt sitt intresse för att prata frukost utifrån matarv och lokalmatsperspektiv. När du serverar en bra och genomtänkt frukostupplevelse ökar värdet på gästens besök. Klart att man ska få smaka på Hälsinglands och Gästriklands
matarv även på morgonen!

Lyxigt pålägg. Gravad lax från Gåsholma
rökeri inte långt från Axmar Bruk.

MatVärdens Hans Erik Holmkvist pratar
frukost med Ulrike Steiner, Axmar Bruksbod som har helt nytt bed and breakfast
från och med i år.

Råvaran är såklart A och O när
man ska göra korv.

Vi hoppas på mer korv!
Korvkursen blev snabbt fullbokad och lovordades unisont i utvärderingarna. Micke Dilén
från Diléns saluhall var omtyckt som kursledare och flera av deltagarna planerar att dra
igång egen korvtillverkning framöver. Läs mer om dagen här:

Frågebatteri för företagare
Vi på MatVärden vill veta vad länets livsmedelsföretagare efterfrågar för att vara vi ska vara så relevanta som
möjligt i det vi erbjuder i form av kurser, inspirationsdagar och aktiviteter och i vårt påverkansarbete för att
underlätta för företagarna.
Vi skickade därför ut ett frågebatteri och fick in en
hel del intressanta synpunkter! Tack alla ni som tog er
tiden att svara på frågorna! Bland de saker som önskas
är fler möjligheter till nätverkande med andra producenter; att träffa andra och byta erfarenheter och kunskap är
viktigt och stimulerande!
Hur man kan bemöta myndighetsutövare i en konstruktiv dialog snarare än med en konfliktskapande inställning kan vara en möjlig temadag framöver på basen
av det stora behovet av detta.
Ett tredje önskemål är någon form av aktivitet där
företagarna vässar sitt företagande, stärker sitt självförtroende och vågar ta betalt för sina produkter…

Viktiga besök, möten,
engagemang:
MatVärden engagerar sig i många olika sammanhang
där den lokala livsmedelsproduktionen står i fokus, allt
för att lyfta och synliggöra det lokala matföretagandets
betydelse och för att underlätta för företagarna.
Bland annat har vi engagerat oss i arbetet med den
lokala livsmedelsstrategin och vi har haft besök av och
fört samtal med riksdagsledamoten Kristina Yngwe,
vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.
Vi är också med som en del i Gävle kommuns arbete
kring ett “Hållbart näringsliv”, där vi kommer med
inspel, och vi fortsätter arbetet med regionens offentliga
upphandling. Det går nu in i sitt slutskede med målet att
den lokala maten och drycken ska ta en allt större plats
på våra äldreboenden, förskolor, skolor och sjukhus.

Haccp- kursdagen
En annan mycket populär kurs var heldagen i Söderhamn tillsammans med Per Nilsson från Profox där ett
20-tal vetgiriga producenter lyssnade och lärde sig
det mesta om om HACCP, livsmedelshygien och andra
frågor rörande förpackningar och olika riktlinjer. Mycket
och viktig information för de mindre producenterna.

Riksfinalen i Matverk 2017
i Nyköping
MatVärden stod i slutet av förra året som arrangör för de lokala delfinalerna
i Sveriges största produktutvecklingstävling Matverk 2017 där Hälsinglands
och Gästriklands bästa innovativa produkter korades. Vinnarprodukterna,
kycklinglevermoussen Siw’s krämiga Foie de Poulet och den vegetariska
HallåMiburgaren, gick sedan igenom en tid med förfining av recept, utveckling av förpackningsdesign och gediget textförfattande för att kunna delta i
riksfinalen i Nyköping i bästa möjliga form…
Och det skulle visa sig att insatsen var värd mödan för båda produkterna
lyckades nå framgång; kycklinglevermoussen kammade hem tävlingens
bronsmedalj och HallåMiburgaren fick hederspris för sitt aptitliga marknadsmaterial! Läs allt om vinnarföretagen och tävlingen här:

Siw på Ockelbo Kyckling och Martin Sonefors med sitt diplom tillsammans med
tävlingsledarna Linda och Hans Erik från MatVärden.

Hälsinge Hallåmi tog emot hederspris för det
aptitligaste marknadsmaterialet.

Siw’s krämiga Foie de Poulet visas upp på minimässan.

Viktigt nätverkande och
kunskapsutbyte under de två
dagarna på på Gastronomiska samtal i Nyköping!
Här en bild från när alla tävlande dukar upp sina
produkter för provsmakning.

ÄR DIN PRODUKT NÄSTA
MATVERKS VINNARE?

Hör av dig till tävlingsledare
Linda Elverstig på linda@matvarden.se

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.

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 yrkesverksamma 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… Läs mer här!

Samarbete med HIG
om logistiklösningar

Vi på MatVärden har ett viktigt och spännande samarbete med
Högskolan i Gävle och deras forskningscentrum CLIP. Fokus ligger
på hållbar logistik gällande transportlösningar och förpackningslogistik, något som alla lokala producenter berörs av på ett eller
annat sätt när produkterna ska ut till olika kategorier av kunder.
Tidsaspekten, kostnader, miljöpåverkan och kylkedja spelar stor
roll och för många är just logistikfrågan ett ständigt återkommande
dilemma. Vi har kommit en bit på väg i vårt samarbete, läs mer om
det här. Just du är hjärtligt välkommen med på den inspirationsoch kunskapsdag om smarta logistiklösningar och olika former av
stöttning och hjälp som du som företagare kan ta del av för att
utveckla ditt företag. Vi ordnar dagen tillsammans med Högskolan
i Gävle, markera 21 juni i din kalender! Mer info finns här.

Karin från SLU gjorde sin praktik hos oss
Vi på MatVärden hade förmånen att få ha studenten Karin Larsson hos oss under fyra veckor.
Karin läser nu sitt sista år på agronom-programmet med inriktning landsbygdsutveckling på
SLU i Uppsala. Karin har sedan barnsben älskat allt som har med jordbruk och mat att göra
och som blivande landsbygdsutvecklingsagronom brinner hon för att hela Sverige ska leva.
Under praktiken fick Karin bl.a. jobba med en utvärdering kring vad medlemmarna anser om
sin situation. Karin bidrog på många sätt och vi önskar henne all lycka i sina fortsatta studier.

Fiskbuffé med en mångfald av delikatesser
från Dennis Westlund, Skärså Rökeri.

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

En smakresa i kolbullarnas, Hälsingeostkakans
och lökströmmingens land

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.

Stolt och glad! Så kände sig MatVärdens Linda Elverstig dagarna efter
den intensiva och mycket roliga 3-dagars roadtripen mellan ett stort antal
mat- och dryckesföretag i Hälsingland. Det var det anrika sällskapet
Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner, med Christina Möller som ordförande, som ville upptäcka och uppleva spännande
kulinariska destinationer i Hälsingland. De blev verkligen imponerade av
alla duktiga mathantverkare och entreprenörer.
MatVärdens Linda och Hélène Westelius, sommelier och matkreatör
från Bollnäs, planerade och guidade och rattade sedan varsin minibuss i
dagarna tre. Läs mer om besöket här!
På MatVärdens FB-sida finns fotoalbum från hela resan.

Årets Hälsingeostkaka 2017
För andra året i rad arrangerade MatVärden tävlingen Årets Hälsingeostkaka, denna gång på Ystegårn i Hillsta, Forsa. Syftet med tävlingen är, förutom att avgöra vem som gör den godaste ostkakan, att lyfta
ostkakans historia och det matarv vi har genom det rika utbudet av
ostkaka som finns i gårdarna genom generationer av kunskap.
Så sätter vi Hälsingeostkakan på Sverigekartan! Årets vinnare blev
Linda Mood från Smedsgårdens Delikatesser i Näsviken, tvåa kom
Carolina Halvarsson från Stamnäs och trea Ulla Nylander från Nirsgårds, Kalvhaga i Näsviken. Läs allt om tävlingen här!

Gå in och gilla den nya sidan Smedsgårdens delikatesser på facebook!

Vi är så stolta över att ha en så kunnig och proffsig jury. Från vänster:
Marcus Westh, Christina Möller, Malin Söderström & Per Hjärpsgård

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

Ny i styrelsen!
Hans Jonsson,
LRF Konsult och
potatisbonde från
Ovanåker.

JUNI
12, 14, 15:e Informationsträffar för Offentlig Upphandling i Hudiksvall, Bollnäs och Kungsgården.
Mer info finns här.
21:a Logistik- och företagsutvecklingsmöte för
producenter på Tönnebro med Högskolan i Gävle.
Mer info finns här.
JULI
3:e Moläta, länets största matevent på Stenegård.
MatVärden medverkar i år på området. Kom och
häng och prata mat vid vårt köksbord!
SOMMARSTÄNGT på kontoret v 28, 29, 30, 31
AUGUSTI
29 – 30:e Vi planerar för en studieresa till flera besöksgårdar i Mälardalen. För dig som vill ha idéer till hur ni
kan utveckla er verksamhet. (Mer info kommer.)

Föreningens Årsmöte
Föreningen MatVärdens årsmöte ägde i år rum på Bergåkra Gård och stämningen var god och framåtblickande.
Två nya styrelsemedlemmar valdes in, Anette Jonsäll från
Bollnäs, väl insatt i föreningens arbete sedan ett tidigare engagemang, och Hans Jonsson från Edsbyn, bland
annat potatisbonde. Ny i valberedningen är Lars Ove
Flodberg från Trollharens fisk i Ljusne.

MatVärdens styrelse:
Karin Ånöstam, Ordförande
Vd/Rektor för Naturlära i Hälsingland AB
Anette Jonsäll, Vice ordförande, Forskare på
Inköp Gävleborg, Innovationsupphandling X
Hélène Westelius, Styrelseledamot
Sommelier och matskribent, Bollnäs
Annica Tengvall, Styrelseledamot
Sommelier och lärare på Restaurangoch livsmedelsprogrammet, Bollnäs
Lisa Bergman, Styrelseledamot
VD, Hälsingesylt, Gnarp
Stefan Larsson, Styrelseledamot
Kock på Verovin Vinbar, Gävle
Annika Sahlin, Styrelseledamot
Hälsinge sparris och Skale Skafferi, Söderala
Hans Jonsson, LRF Konsult och potatisbonde
Valberedning: Veikko Holmberg, Gävle
och Lars Ove Flodberg, Trollharen.

Ingen kan göra allt själv, utan vi måste alla
#matapå! i vardagen för att öka 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. Följ oss här:
MatVärden
Lindas matresa
@MatVarden
@lindasmatresa
Lindas matresa
matvarden.se

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

