
Fredag: 17.00 – 20.00

17.00 Ingela Broström, Länsmuséet, 
ger dig kunskap och inblick i länets 
historiska mat- och måltidsarv. 

18.00 Slow Food Gästrikland, 
Anita Hörnstein, berättar om 
föreningens arbete. Provsmakning 
och jämförelser av smak & kvalitet.

19.00 Tevsjö Destilleri, Svensk 
sprit, tillverkad i Järvsö. Jonas 
Larsson berättar om deras resa 
från kvarn till destilleri.

LÖRDAG: 10.00 – 17.00

11.00  Ingela Broström, Länsmusé-
et, ger dig kunskap och inblick i lä-
nets historiska mat- och måltidsarv. 

11.30 Hans Erik Holmqvist, Kock 
och matkreatör. Visar styckning 
av lamm och berättar hur de olika 
styckdetaljerna kan tillredas.

12.00 Vad smakar det? Anette 
Jonsäll, doktor i sensorik berättar 
om hur smak uppstår i vår mun 
och hjärna. 

13.00 Tevsjö Destilleri, Svensk 
sprit, tillverkad i Järvsö. Jonas 
Larsson berättar om deras resa 
från kvarn till destilleri.

14.00 Mackmyra Whisky, först ut 
att tillverka svensk whisky. Magnus 
Dandanell, VD,  berättar om företa-
get, då, nu och framåt.

15.00 Vad smakar det? Anette 
Jonsäll, doktor i sensorik berättar 
om hur smak uppstår i vår mu 
och hjärna. 

16.00 Vårt Skafferi Sverige, 
Gertrud Edström. Mat från naturen 
– om hur kan man ta tillvara det 
skog och mark ger.

söndag: 10.00 – 17.00

11.00 Hans Erik Holmqvist, Kock 
och matkreatör. Visar styckning 
av lamm och berättar hur de olika 
styckdetaljerna kan tillredas.

11.30 Gefleortens Mejeri, Magnus 
Lindberg, VD, berättar om Gävles 
egna anrika mejeri på Söder.

12.00 Böle Gård, lyssna på Kumar 
Thakuri Ram Sen, från sherpa i 
Nepal till grönsaksodlare i Ockelbo. 
Ram levererar grönsaker bl a till 
restaurang Esperanto i Stockholm.

13.00 Bernhardssons Gårdskött, 
topp 10 på siten www.gårdsnära.se. 
Elin berättar om företagets utveck-
ling med bl a köttlådor.

14.00 Pirjo Gustafsson LRF, 
tidigare potatiskonsulent, berättar 
om en av våra mest älskade knölar. 

15.00 Leena Jansson, Sommelier, 
om svenska drycker och spännande  
kryddningar. Liten provsmakning.

Lär känna vårt matlän, lär dig något nytt. Gå på våra intressanta föreläsningar!

Fullmatat 
program- 

hela helgen - 
i gasklockan

4-6 sep

TRÄFFA OSS I FÖRENINGEN MATVÄRDEN! 
VI STÅR VID MOBILA MEJERIET & 

CHARKUTERIET utanför gasklockan.


