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Utomhusmatlagning 
till nya höjder

Tävlings- 
framgångar!

Ta ett snack kring  
köksbordet



Man får känslan av att maten är mitt i hän-
delsernas centrum just nu. Diskussionerna 
är desamma såväl hemma runt köksborden 
som i de politiska församlingarna runt om i 
länet- man vill gärna ha lokalt producerad 
mat av bra kvalitet på tallriken. Viljan finns 
där, både hos näringen, konsumenterna, 
de lokala producenterna, hos tjänstemän-
nen i det offentliga och inom de politiska 
leden och ändå ser vi att den viljan inte 
uppfylls till belåtenhet, hur kan det komma 

sig? Det gäller att bryta gamla mönster, tänka nytt, hitta lös-
ningarna, att orka och ha viljan att göra det där lilla extra själv 
- att våga leva vår dröm. För att åstadkomma den “synvända” 
som krävs för att gå från ord till handling är det viktigt att alla 

aktörer inom området anstränger sig och tar ansvar för sin del.
En av Matvärdens största och viktigaste uppgifter är att skapa 
mötesplatser för kunskap, nätverkande och innovationer. 
Detta ger ökad förståelse för frågan i sig men också för varan-
dras olika förutsättningar. Utifrån den kunskapen kan vi sedan 
arbeta vidare med att hitta lösningar och möjligheter för att 
tillsammans skapa de förutsättningar som behövs för att göra 
den lokalproducerade maten till en naturlig del på alla våra 
tallrikar. Hur svårt kan det vara? Fundera på det över julhelger-
na du också, så kavlar vi gemensamt upp skjortärmarna och 
fortsätter arbetet mot projektets mål när vi är tillbaka igen i 
januari 2017.

God Jul och Gott Nytt år 
önskar vi på MatVärden

Någonting är på gång...

Vårt nya köksbord på 
turné i länet!
MatVärden har den här hösten deltagit i ett flertal mässor; det är 
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 medan vi både på Miljögalan i Gävle, 
som delvis hade temat mat, och under Hudiktravets höstmarknad 
tog med oss vårt nya utställningskoncept Köksbordet. Vi vill få upp 
frågan om vår lokala mat och dryck på bordet. 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, och det 
blir på ett naturligt sätt fokus på maten och frågorna kring den.

Stefan Larsson, Svenska Kockars Förening, och MatVärdens Ann Helen väntar vid Köksbordet på att Hagmyren ska öppna dörrarna för besökarna.



Visst kan det bli förutsägbart och en smula tråkigt att så ofta 
servera, eller bli serverad, grillad korv eller köpehamburgare 
när det vankas aktiviteter utomhus? MatVärdens kurs i utom-
husmatlagning blev otroligt uppskattad av deltagarna, som 
fick vässa sina kunskaper och låta sig inspireras till att skapa 
riktigt bra måltidsupplevelser utomhus. Kursledare var den er-
farna vildmarkskocken Stefan Lundgren som generöst delade 
med sig av sina kunskaper och tips. Deltagarna öste beröm 
över den enkla men ändå höga nivån på matlagningen, över 
nya idéer de fick, nya kontakter de knöt och att det var en 
sådan rolig dag!

Lägereldstuppkaka toppad med lingon.

Utomhusmatlagningen till nya höjder

Vässa ditt frukosterbjudande

Stefan Lundgren, kursledare och duktig vildmarkskock, visar hur man 
på ett enkelt sätt kan grilla lax.

Anna Westlund från Skogsfrönas för-
skola, Marmaverken, har påbörjat en en 
kantarellviltfärspanna.

Tillsammans med Samverkansbryggan Hälsingegårdar kommer MatVärden i 
maj att göra en inspirationsdag på temat frukost. Kursdagen är i första hand 
tänkt för de som har övernattningar på sina Hälsingegårdar men också för 
andra som driver någon form av bed & breakfast eller hotellverksamhet. 
Att få uppleva Världsarvet och Hälsingland även genom matarvet är viktigt.



Vagnarna har flyttat! 

MatVärdens mobila charkuteri-, grönsaks- och bärförädlings-
vagn respektive mejerivagn är till för att både befintliga och 
blivande matföretagare ska få prova produktutveckling i en 
lokal godkänd för livsmedelsproduktion, innan man tar steget 
till egna investeringar. Funkar mina recept i större skala? 
Är jag lika intresserad av att jobba med detta även efter en 
tid? Ja, man kan prova på och vässa sina tillverkningsmetoder 
under några månaders tid utan att det kostar skjortan. 

Uppenbarligen kan det här vara ett lyckosamt koncept efter-
som det i både Högbo bruk och Rengsjö, platserna vagnarna 
nyss lämnat, byggs egna, nya produktionskök. Ännu mer 
chark- och grönsaks-/bärprodukter är att vänta från Högbo 
framöver och ännu mer ost från Byamejeriet i Rengsjö! 

Nu har våra mobila produktionskök flyttat till Vinnersjö 
i Gästrikland respektive Undersvik i Hälsingland. 

Hans Erik, ansvarig för vagnarna, och HälsingeHallåmi som nu hyr 
mejerivagnen över vintern.

Lokalproducerat på 
SM i Söderhamn?
När SM-veckan i Söderhamn går av stapeln nästa år 
mellan 30 januari - 5 februari kommer uppskattningsvis 
45.000 människor att besöka evenemanget. MatVärden 
tog tidigt initiativet till att samla lokala företagare till ett 
informationsmöte:
– “Vi har 45.000 möjligheter att påverka deras upplevelse 
av Söderhamn och minst lika många möjligheter att låta 
valet av det vi serverar dem stärka både Söderhamn och 
vår regions utveckling! Lokalproducerat i största möjliga 
mån gynnar både regionen och besökarna”.
Söderhamns kommun anställde därefter en projektle-
dare, Stefan Lundgren, som tillsammans med de lokala 
företagarna funderat över vad som ska serveras, hur stora 
mängder som behövs, vilka råvaror och produkter som 
finns att tillgå i regionen och när de senast ska beställas. 
– För min del har det handlat mycket om att hitta rätt 
personer till rätt plats, berättar Stefan.
Han är oerhört nöjd över att ett bolag med kända Söder-
hamnare i spetsen, Team Mat AB, startats för att ha hand 
om de större mattorgen under SM-veckan och för att lotsa 
de mindre arrangörsföreningarna som ska ha någon slags 
servering i form av kiosker eller cafeterior.
 

Jäkligt kul med lokala företagare
– Att fyra lokala företagare är med och arrangerar och styr upp 
matserveringen är jäkligt kul! I annat fall hade kanske någon 
större eventaktör utan anknytning till regionen ordnat detta 
och då hade antagligen våra lokala matproducenter haft be-
tydligt svårare att få leverera. 
Stefan Lundgren planerar även en mat- och hantverksgata där 
de mindre livsmedelsproducenterna ska få sälja sina produkter.
–Jag ser det här som mycket gynnsamt för regionen på lång 
sikt. Tanken om lokal mat och dryck på större evenemang är 
nu inplanterad och när Söderhamn snart fyller 400 år blir det 
självklart fokus på lokalproducerat och då också med en djup-
dykning i den lokala mathistorien.

Vid frågor, kontakta Stefan Lundgren 
070-696 32 62 alt. stef.lundgren@telia.com
Team Mat AB består av företagarna bakom 
Albertina, Eat & Meet, Tewes Konditori samt 
Söderhamns Catering. 
Kontakt: Micke Gisselsson (Tewes konditori) 
0270-120 26 el. 070-654 58 25



MatVärden har tillsammans med Inköp Gävleborg ordnat infor-
mationsträffar nu under hösten i Nordanstig, Hudiksvall, Gävle 
och Ljusdal om hur upphandlingsprocessen går till om man 
vill leverera mat till de offentliga köken. Kommunernas kost-
chefer och andra beställarrepresentanter har tillsammans med 
livsmedelsproducenter diskuterat de möjligheter som finns för 
lokala leverantörer att vara med och ge anbud och i slutändan 
få leverera lokal mat till skolor, äldreomsorg och sjukhus i vår 
region. Uppgiften för MatVärdens Sven-Ulrich Ohlsson, “Dulle”, 
har varit, och är, att ge stöd, råd och fakta till de livsmedelspro-
ducenter som vill ge ett anbud med förhoppningen att utöka 
sina affärer.  

– 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. 

Alla intresserade är välkomna att kontakta mig, berättar Dulle, 
som nu under vintern fortsätter jobbet med att ta reda på mer 
exakt vilka produkter som efterfrågas och vilka förpackningar det 
handlar om.

Kontakt: dulle@matvarden.se, 073-848 59 00

Maten på den offentliga 
tallriken 

Drygt trettio tjänstemän och politiker tackade ja till MatVärdens arrang-
emang där frågan om maten på den offentliga tallriken lyftes, d.v.s. den 
mat som serveras på regionens sjukhus, förskolor och skolor samt inom 
äldreomsorgen. Kan vi genom kunskap och kloka val öka tillväxten i vår 
region genom att upphandla livsmedel som är producerade i vårt närom-
råde? Den frågeställningen och många andra diskuterades under dagen 
flitigt ur olika perspektiv. Läs mer här!

Kommunernas kostchefer vill ha mer 
lokalproducerat på menyn! 

Pirjo Gustafsson, LRF, Sigrid Petterssén och Anette Jonsäll, 
Region Gävleborg, höll alla intressanta föreläsningar.

Malin Westling, Sodexo pratar med föredragshållaren Christina 
Nilsson från Ängelholms kommun.

Pannacotta serverades med hjortronsylt samtidigt som deltagarna fick höra på 
toner som förstärkte dessertens sötma.

http://matvarden.se/nyheter/matvardens-matkonvent-om-maten-pa-den-offentliga-t/


Tävlingsframgångar
Även i år blev det framgångar under SM i Mathantverk i Umeå. Gävleborg 
blev hedrande fyra i medaljligan! Roligt är också att ett flertal mat- och dryck-
eskunniga personer från länet fick vara med och bedöma tävlingsprodukter-
na. Läs allt om dem och tävlingen här.

I tävlingen Matverk, Sveriges största innovationstävling, stod MatVärden 
som arrangör när landskapsfinalerna nyligen avgjordes för Hälsingland och 
Gästrikland. Det var mycket festligt när vinnarna kungjordes på Gävle Slott 
och ett stort antal lokala medier uppmärksammade tävlingen. Nu är det bara 
att hålla tummarna för Gästriklands vinnande bidrag Siwans krämiga och 
Hälsinglands Hallåmiburgare när riksfinalen går av stapeln i slutet av mars 
i Nyköping. Läs allt om vinnarna och de andra spännande tävlingsbidragen 
här:

Världens största matmässa - 
låt dig inspireras av Slow Food Torino
MatVärdens Nina åkte till mässan i Torino och kom tillbaka väldigt inspirerad. Hon delar gärna med sig av resan genom ett 
personligt reportage och många, härliga bilder! Gå in här. 

Siw tar emot priset av Landshövding Per Bill på Gävle Slott. Lotta och Roger Persson från Lotta-Boden i Loos tog 
hem en guldmedalj för sin rabarbersylt med vanilj 
och kardemumma och tog dessutom silver för syltade 
granskott i kategorin ättiksinläggning. 

Dennis Bergman från Saltharsfjärdens fisk & rökeri, 
Norrsundet, tog hem guldet i kategorin Varmrökt 
fisk med sina rökta flundror. Han knep dessutom 
bronsplaceringen för sin böckling.

http://matvarden.se/nyheter/flera-sm-medaljer-till-gavleborgs-mathantverkare/
http://matvarden.se/nyheter/innovativt-nar-matverk-avgjordes/
http://matvarden.se/nyheter/varldens-storsta-matmassa-rena-rama-gladjen/


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

JANUARI 
24:e Korvkurs hos Diléns i Valbo
26:e Exportdag på Orbaden, kan Milano vara en 
marknad för svenskt mathantverk? 

FEBRUARI
30:e- jan till 5:e februari SM-veckan i Söderhamn 
Lokalmatsmarknad på stan m.m.

MARS
15:e HACCP kurs med Per Nilsson i Söderhamn.
28-29:e MatVerk i Nyköping: SM-finalen

Vad händer?

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

I valberedningen sitter Veikko Holmberg och 
Anette Jonsäll. 

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 :

Producenter- kolla in ert 
företag på vår hemsida!
På vår hemsida har vi en stor del av alla länets mat- 
och dryckesproducenter presenterade. Det vore 
värdefullt om ni läser informationen om just ert 
företag och återkommer till nina@matvarden om ni 
vill komplettera med ytterligare fakta och bilder.

Som ni vet säger en bild mer än tusen ord  
och fungerar som ett ytterligare skyltfönster utåt 
mot konsumenter, krögare, handlare och turister. 

Kontakta 
oss i 

styrelsen! 

http://www.regiongavleborg.se/gavleborg2030/Start/bli-inspirerad/gavleborg--en-gastronomisk-region/
http://www.matvarden.se 
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/

