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MATHANTVERK skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. 

Dessa  tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den 

egna gården.  Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i 

hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga  tillsatser, produkter 

som går att spåra till sitt  ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareut-

vecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

U T B I L D N I N G O C H I N S P I R AT I O N

Eldrimners kursutbud täcker alla viktiga delar av mathantverkarens 
yrke, från tillverkning av produkter till företagandet.

YH-UTBILDNING MATHANTVERK 1 år

STARTA EGET MATHANTVERKSFÖRETAG  5 veckor

NYBÖRJARKURS 2 dagar

GRUNDKURS 1–5 dagar

FÖRDJUPNINGSKURS 1–5 dagar 

SEMINARIER

STUDIERESOR i Sverige och utomlands

INSTRUKTIONSBÖCKER

S TÖ D O C H R Å D G I V N I N G

DIALOG MED MYNDIGHETERNA 
För att undanröja hinder för mathantverkare och underlätta utvecklingen av 
mathantverk i Sverige.

KOSTNADSFRI TELEFONRÅDGIVNING 
”Mathantverkare till mathantverkare” inom mejeri, bageri, charkuteri, bär-, frukt- 
och grönsaksförädling, fiskförädling, livsmedelstillsyn, produktionslokaler mm.

I N F O R MAT I O N O C H MA R K N A D S F Ö R I N G

SM I MATHANTVERK 
Produkttävling som anordnas av Eldrimner årligen sedan 1996.

MATHANTVERKSDAGAR 
Regionala nätverksträffar över hela landet. 

SÆRIMNER
Idé- och kunskapsmässa, anordnas vartannat år.

ELDRIMNER CERTIFIERAT MATHANTVERK 
Produktcertifiering framtagen med mathantverkarna.

ELDRIMNERS MAGASIN MATHANTVERK 
ges ut kostnadsfritt till prenumeranter 4 gånger per år.

ELDRIMNER.COM 
webbplats med övergripande information om Eldrimner och alla 
våra verksamheter.

MATHANTVERK.SE 
Webbplats/app som samlar information om mathantverkare och 
gårdsbutiker i landet.

E L D R I M N E R
N A T I O N E L L T  R E S U R S C E N T R U M  F Ö R  M A T H A N T V E R K

Eldrimner hjälper dig som är mathantverkare, i starten såväl som i utvecklingen av företaget, genom 

rådgivning, kurser, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. Eldrimner arbetar för att det 

svenska mathantverket ska utvecklas. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten. 

KO N TA K T
010-225 32 01 – info@eldrimner.com
Bodil Cornell
Verksamhetsledare
010-225 32 72 – bodil@eldrimner.com 
Aleksandra Ahlgren 
Samordning Kommunikation
010-225 33 57 – aleksandra@eldrimner.com
Madeliene Larsen Ivansson 
Samordning Administration
010-225 33 78 – madeliene@eldrimner.com

e l d r i m n e r . c o m
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J  ag sitter här på mitt kontor och 
längtar efter er mathantverkare. 
Jag längtar efter att träffa er och på 
nära håll känna er entusiasm och 
kreativitet.  Jag längtar efter att ni 
ska komma hit på kurs, att jag ska 

få träffa er på Mathantverksdagar och andra 
aktiviteter runt om i Sverige. Nästan inga kollegor 
syns till i korridorerna; de jobbar precis som 
de ska hemifrån.  Vi har ju som ni vet hittat nya 
bra aktiviteter som exempelvis webbinarier och 
distanskurser som säkert kommer att finnas kvar 
i framtiden. Vår egen personal har också i större 
utsträckning själva stått för undervisningen, vilket 
fått väldigt positiv respons och det är fantastiskt.

I SLUTET AV SOMMAREN skickade vi ut en 
enkät till er för att ta reda på hur mathantverket 
har klarat pandemin. Svaren var 
genomgående mycket positiva. 
Försäljningen hade ökat eller var 
likvärdig hos många företag. Undantag 
finns hos vissa. Framförallt för dem 
som säljer en stor del av sin produktion 
på marknader och till restauranger 
har det varit väldigt tufft. Mer om 
undersökningen kan du läsa längre 
fram i tidningen. Vi beslutade oss 
sedan för att komplettera enkäten med 
telefonintervjuer med mathantverkare i 
alla län fördelat på olika branscher. Och precis som 
vi har snappat upp från olika håll ser bilden nu 
mycket mörkare ut; ingen beställning av produkter 
till julbord och framförallt inga julmarknader. Vi 
kommer inte ifrån att det är en dyster tid, men vi 
vet att det kommer att bli bättre. Jag vet också att 
ni mathantverkare är otroligt kreativa och ofta 
hittar lösningar att överleva och utvecklas i svåra 
tider. Jag hoppas att ni kan sälja mer direkt till 
kund i era butiker, via rekoringar och kanske på 
webben. 

TRE ONSDAGAR I RAD i höst har vi arrangerat 
”krångelwebbinarier” med titlarna Höjda 
timtaxor från Livsmedelsverket, Fiske och 
förädling med stöd av enskild fiskerätt och Krav på 
dricksvattenkontroller och genomlysning av ägg. 

Ni noterade kanske vår krångellista i ett tidigare 
nummer av denna tidning. Den finns även på 
eldrimner.com. Nu har vi tagit tag i krånglen och 
ordnat webbinarier runt ett eller två i taget. På 
varje webbinarium har mathantverkare förklarat 
hur det ser ut för dem. Detta har sedan följts av 
synpunkter från myndigheter som kontrollerar 
regelverket och ger tillstånd och efter detta har 
politiker från miljö- och jordbruksutskottet 
kommit med sina kommentarer. Det har kommit  
en del förslag på lösningar och vi har belyst 
problemen. Jag vet att detta inte är enkelt men jag 
vet också att man kan få till stånd ändringar med 
goda argument och envishet. Vi jobbar vidare! 

JAG SA ATT JAG LÄNGTAR UT och när världen 
tillåter det, vilket vi hoppas ska bli i mars 
2021. Då ska vi avsluta pågående turné med 

Mathantverksdagar och även starta 
en ny. Den nya turnén blir en form 
av fortsättning på den nuvarande. 
Den får titeln Mathantverkets 
värde – nå fler konsumenter genom 
direktförsäljning. Under den turnén 
vill vi diskutera hur vi gemensamt 
på ett ännu mer slagkraftigt sätt kan 
använda mathantverksbegreppet i 
marknadsföringen av produkterna. 
Föreläsare under dagarna blir våra 
ambassadörer, företagare från vår 

styrgrupp och mathantverkare som på ett 
innovativt sätt använder sig av vår certifiering. Jag 
tänker vara med på turnén tillsammans med den 
nya verksamhetschefen för Eldrimner. Intervjuer 
pågår och en ny chef ska vara på plats någon 
gång i början av året. Jag har dock fått ett förlängt 
förordnande och kommer nog att vara kvar till 
sista juni. För mig känns det viktigt att få göra ett 
bra överlämnande och mathantverkets värde – det 
ligger mig, som ni vet, otroligt varmt om hjärtat. 

HA NU EN SÅ TREVLIG JUL det bara går. Vi ses 
på det nya året. Om det till en början enbart blir 
på distans så är det trots allt mycket bättre än 
ingenting.  

  L E D A R E  
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Nitton nya 
mathantverkare 
utbildade

I mitten av november avslutades 
2020 års upplaga av utbildningen 
Starta eget mathantverksföretag. 
Den mest populära inriktningen var 
bageri, följt av charkuteri, mejeri och 
bär-, frukt- och grönsaksförädling. 
Utbildningen har anpassats till 
rådande restriktioner på grund av 
pandemin. 

– Det känns fint att vi kunde 
genomföra utbildningen trots 
corona och att vi nu har 19 nya 
mathantverkare på gång med sina 
verksamheter runt om i Sverige. 
Det faktum att halva utbildningen 
redan ligger som distansutbildning 
underlättade när vi skulle göra 
ytterligare anpassningar, säger Anna 
Berglund, utbildningsansvarig på 
Eldrimner.

Årets deltagare kom från hela 
landet, men smålandslänen hade 
ovanligt god representation i år, med 
sammanlagt fyra deltagare.

Utbildningen ges nästa gång 
hösten 2021, med undantag för 
branschen bageri som troligen får 
förskjuten start till början av 2022.

  N Y H E T E R  

Universitet går samman om 
utbildning i Food City Design
Vårterminen 2021 startar den nya, ettåriga utbildningen Food City Design på 
Mittuniversitetet. Utbildningen är en distansutbildning med sex veckor förlagda 
till Parma i Italien.

Mittuniversitet samarbetar med universiteten i Parma, Alicante och Bergen, 
samt med UNESCO-nätverket Creative Cities om utbildningen.

Utbildningen har som mål att utveckla de studerandes kunskap om matkultur, 
lokalt producerad mat, matturism och hållbarhetsfrågor.

Warbro kvarn fick 
Kålrotsakademiens 
Stora pris 

Kålrotsakademien arbetar för att 
främja matens kulturarv och en del 
av det arbetet består av att varje år 
dela ut sitt Stora pris till en person 
eller organisation som bidrar till det 
arbetet. I år är temat ”pannkaka” och 
årets pristagare är Warbro kvarn, 
för arbetet med kulturspannmål och 
omsorgsfullt hanterat mjöl. 

– Vi är varje år mycket stolta över 
våra pristagare som vi tycker gör 
ett ovärderligt arbete för att främja 
svensk matkultur och detta år är inget 
undantag. I en tid när det allra mesta 
av vårt mjöl hanteras som en anonym 
bulkprodukt, gör kvarnar som 
Warbro kvarn en modig och viktig 
kulturgärning, säger Hans Naess, 
preses i Kålrotsakademien.

Motiveringen lyder: ”För att med 
malande envishet ha gjort flera äldre 
sorter av spannmål tillgängliga för 
smakrika pannkakor fullproppade 
med nyttigheter och kultur.”

Warbro kvarn är ett familjeföretag 
i Sörmland som enbart jobbar med 
ekologiskt odlade spannmål och 
med ett antal olika kulturspannmål 
som emmer, enkorn, Dala lantvete, 
dinkel och nakenhavre. Alla odlare är 
medlemmar i föreningen Allkorn som 
jobbar med gamla spannmålssorter. 
Även på maltkornssidan väljer 
man äldre sorter som Balder och 
gotländska Gullkorn. Warbro kvarn 
maler även ”modernt” vete, men har 
en ambition att successivt enbart 
jobba med äldre sorter. Sedan en tid 
tillbaka arbetar också Warbro kvarn 
med att ta fram en egen evolutionär 
rågsort, Warbro råg, en blandning av 
olika äldre rågsorter.

– Det är verkligen jättekul att få 
ta emot priset från Kålrotsakademien 
och det känns väldigt relevant 
eftersom pannkaka är årets tema. 
Det är något som vi har jobbat idogt 
med på olika plan, säger Thomas 
Björklund, VD i Warbro kvarn.
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Taxor för tillsyn diskuterades
I mitten av november ordnade Eldrimner ett webbinarium med deltagare från Livsmedelsverket och Miljö- och 
jordbruksutskottet samt representanter för flera hantverksmejerier. Det var det första i en serie som Eldrimner arrangerar för 
att uppmärksamma och ge förslag på lösningar för de krångel som mathantverkarna upplever som försvårande och hindrande 
i deras företagande. 

Timtaxan för tillsyn har höjts kraftigt, vilket gjort att flera mathantverksföretagare vittnar om den enorma ekonomiska 
belastning dessa höjningar innebär.

Eldrimner föreslår att Livsmedelsverket får i uppdrag av regeringen att se över tillsynskostnaderna så att mindre företag 
får en justerad timtaxa alternativt en total tillsynskostnad. 

Anteckningar från webbinariet om livsmedelstaxorna finns på eldrimner.com.

Tidigare YH-studerande startar fjällrestaurang med 
bageri

I fjol var de studenter på Eldrimners yrkeshögskoleutbildning i mathantverk, 
med inriktning bageri. I november i år öppnar Victor Mikiasson och Beatrice 
Schoeneck restaurang i Björnänge strax utanför Åre. Restaurangen heter Nybergs 
och serverar frukost och lunch kompletterat med bröd, bullar och kakor från det 
egna bageriet. 

Det var naturligtvis osäkert att starta ett företag mitt i en pågående pandemi.
– Det kändes som om vi behövde våga. Fungerar det nu, så kommer det bara 

bli lättare, säger Victor Mikiasson som i grunden är kock. 

  N Y H E T E R  

Eldrimner-lärare erövrar 
Australien

I början av 2021 öppnar 
Australiens första ostuniversitet 
och huvudlärare är Ivan Larcher, 
som även hållit i mejerikurser i 
Eldrimners regi. I anslutning till 
skolan kommer Ivan Larcher även 
driva ett hantverksmejeri där 
franskinspirerade ostar av komjölk 
kommer att ystas. Han har sålt 
sin gård i Frankrike och flyttat till 
Australien.

– Det här är mer än en skola. Det 
här är början på en ostrevolution, 
säger han till den australiensiska 
matsajten Good Food.

De små mejerier som funnits 
i Australien har till stor del lagts 
ner och mycket av den kunskap 
som fanns har försvunnit. Syftet 
med de nya utbildningarna är att 
ystningshantverket ska återupplivas 
och stärka Australiens ostproduktion.
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CORONAKRISEN DRABBAR MÅNGA HÅRT, MEN DEN UNDERSÖKNING SOM 
ELDRIMNER GJORDE EFTER SOMMAREN VISADE ATT EFTERFRÅGAN PÅ 
MATHANTVERKSPRODUKTER INTE VAR NEGATIVT PÅVERKAD. TVÄRTOM VISADE 
DEN ATT EN TYDLIG MAJORITET, 82 %, AV DE TILLFRÅGADE SÅG EN ÖKAD ELLER 
OFÖRÄNDRAD EFTERFRÅGAN. SENHÖSTENS KONTAKTER VISAR DOCK ATT ÄVEN 
MATHANTVERKET NU GÅR EN TUFF TID TILL MÖTES. 

Över tid visar under-
sökningen att ökningen 
hållit i sig och stabiliserats 
på en högre nivå än 

innan utbrottet för drygt hälften 
av företagen, men för knappt en 
femtedel börjar ökningen avta. I vilken 
omfattning går inte att säga utifrån 
undersökningen.

PÅ FRÅGAN om hur stor påverkan 
covid-19 kommer ha på företaget 
på lång sikt svarar fler än hälften att 
pandemin kommer att ha liten till 
avgörande påverkan på ett positivt 
sätt. Företagen upplever att det finns 
ett ökat intresse för lokalt producerad 
mat och därmed mathantverk, där 

man tror att det bland annat beror på 
semester på hemmaplan och fler resor 
lokalt. Det finns också företag som 
uppger att de tvingats skära kraftigt 
i sin verksamhet och ser att åtgärder 
måste göras på längre sikt.

FÖRETAGEN har vidtagit åtgärder 
för att möta effekterna av covid-19. 
Åtgärderna kan förstås vara både i 
positiv och negativ bemärkelse. Det 
handlar till stor del om anpassningar 
för kunden vad gäller distansering 
och tillgänglighet. Men, anpassat 
utbud, andra försäljningskanaler 
och direkta ekonomiska åtgärder 
såsom personalförändringar med 
både nyanställningar och varsel med 

uppsägningar, är andra åtgärder. 
En vanlig åtgärd för de som ändrat 
försäljningskanaler är att gå med i en 
eller flera reko-ringar.

PÅ FRÅGAN om företagen behöver 
vidta åtgärder inom tre månader 
svarar 56 % nej och 22 % vet ej. De 
som svarat ja anger åtgärder som 
permitteringar eller varsel, stoppade 
investeringar och omläggning av 
produktionen. Om vi ser till de företag 
som tagit hjälp av de åtgärder som 
staten erbjudit handlar det till största 
delen, 35 %, om tillfälligt sänkta 
arbetsgivaravgifter och egenavgifter. 
Det är 58 % som inte har tagit del av 
någon åtgärd.

Webbenkäten har gått ut till de 
drygt 1 500 företag som finns i 
Eldrimners mathantverksdatabas. 
Första utskick gjordes i slutet av 
september. Svarsfrekvensen har 
varit knappt 23 %. Mer information 
finns på eldrimner.com. Frågor om 
undersökningen besvaras av Mikael 
Karlsson,  010-225 32 60.

Mathantverkare vs Corona

82 % SÅG EN ÖKAD ELLER OFÖRÄNDRAD PÅVERKAN PÅ EFTERFRÅGAN.

56 % SÅG INTE ATT DE BEHÖVDE VIDTA ÅTGÄRDER INOM TRE MÅNADER.

59 % TRODDE ATT COVID-19 KOMMER HA EN LITEN TILL AVGÖRANDE PÅVERKAN PÅ ETT POSITIVT SÄTT .

  N Y H E T E R  
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Jäst, mögel och bakterier fastnar på nya boksidor

STORA BOKEN OM 
FERMENTERING är en bok 
om matlagning med hjälp 
av goda mikroorganismer. 
Författaren Jenny Neikell 
har tidigare producerat 
fermenterade grönsaker 
under varumärket 
Surtantens syrade. I denna 
bok har hon samlat det 
bästa ur sina två tidigare 
böcker, Fermentera och 
Fermentera 2.0, samt lagt 
till nya recept och fakta. 
Bland annat innehåller 
boken en kojiskola och 
recept på vinäger. De flesta 
kapitlen har namn efter 
olika råvaror: baljväxter 
och nötter, grönsaker, 
mejeriprodukter samt 
spannmål, men det 
finns också ett kapitel 
om drycker som tar 
upp vattenkefir, kvass, 
kombucha, soda och 
shrub. Totalt innehåller 
boken hundratals recept 
från miso och tempeh, 
via surkål, kimchi och 

surgurka till smör, ost och 
surdegsbröd. Recepten 
kommer från många 
delar av världen så som 
brasiliansk acarajé, danskt 
rågbröd, etiopisk injera, 
indisk dosa och japansk 
shoyu och det finns också 
beskrivningar av svensk 
filbunke och gräddfil, 
utöver Jennys mormors 
egna recept på hemost 
från Småland. Boken vann 
i slutet av 2020 Gourmand 
Awards Sverige och ska nu 
tävla om att bli världens 
bästa kokbok i kategorin 
Fermentering.

GRÖNSAKER A–Ö
Den välkände krögaren och 
tv-kocken Paul Svensson 
har i boken Grönsaker 
A–Ö samlat sina favoriter 
i varsitt kapitel, från 
aubergine och betor till 
zucchini och örter. De drygt 
30 kapitlen innehåller vart 
och ett en bruksanvisning 
över de bästa sätten 

att hantera respektive 
grönsak på. I dessa 
manualer finns att läsa 
vilka ”styckningsdetaljer” 
grönsaken har samt vilka 
tillagningsmetoder och 
innertemperaturer Paul 
rekommenderar. Varje 
kapitel innehåller många 
recept vilket innebär att 
boken innehåller över 500 
recept. Boken är skriven 
med fokus på att ta hand 
om rester och för varje 
grönsak ges förslag på 
hur skal och blast kan 
användas. 

FÖLJ DET GRÖNA 
SPÅRET! Bara fortsätt 
ta hand om gamla 
nyttoväxter. 
I Agneta Magnussons bok 
synliggörs några av dem 
som odlar och använder 
gamla nyttoväxter. Boken 
tar också upp några 
vildväxande nyttoväxter 
som mjölkört, kvanne 
och kummin. Med denna 

bok, samt hennes tidigare 
bok Gråärtor, rovor – och 
den älskade kålroten, 
vill Agneta lämna över 
stafettpinnen till dem som 
förstår vikten av att ta vara 
på det gröna arvet och som 
kommer att fortsätta att ta 
hand om gamla nyttoväxter.

FRANKENSTEINS 
KÖTTKVARN
Kocken och författaren 
Jens Linders nya bok 
handlar om upptäckter 
och förändringar inom 
gastronomin, som har 
haft stor inverkan på 
oss människor. Ett 
kapitel handlar om när 
köttkvarnen togs i bruk, 
men även alger och tång, 
rökning, fermentering, 
köttätande, den numera 
utrotade dronten och 
glasspinnar har varsitt 
kapitel. Detta är en 
annorlunda historiebok 
om det som påverkat vårt 
ätande genom tiderna.  //

DEN SENASTE TIDEN HAR DET KOMMIT UT FLERA NYA BÖCKER SOM KAN VARA AV INTRESSE FÖR 
MATHANTVERKARE SOM VILL LÄSA OM FERMENTERING, GRÖNSAKER, VÄXTER OCH FRANKENSTEIN.

Viktoria Vestun

  N Y H E T E R  
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EU godkänner 
traditionell rökning

Syftet med Sveriges 
permanenta undantag är 
att kunna fortsätta förädla 
traditionella rökta fisk- och 
charkuteriprodukter med 

sin ursprungliga karaktär. Det gäller 
för all rökning med glödande trä- och 
växtmaterial.

– Kraven som ställs för att Sverige 
ska få behålla de gamla gränsvärdena 
(några få produkter har även hamnat 
över dessa gränsvärden) är att 
företagarna fortsätter sträva mot att 
sänka halterna så mycket som möjligt 
genom ”god praxis”, vilket är de sätt 
Eldrimner redan lär ut, förklarar 
Tobias Karlsson som arbetar som 
branschansvarig för gårdsslakt och 
charkuteri på Eldrimner.

Ett annat krav i förordningen 
är att Sverige även fortsättningsvis 
övervakar förekomsten av PAH i dessa 
livsmedel. 

Eldrimner har en viktig uppgift att 
sprida denna kunskap på utbildningar 
till fisk- och charkuteriföretagare 
och kommer att fortsätta lära ut hur 
man kan kombinera traditionella 
rökmetoder med så låga värden som 
möjligt.

– Det är mathantverkets natur att 
skapa produkter som är goda, säkra 
och hälsosamma, säger Tobias.

Nu behöver Sverige fatta beslut 
om att undantaget ska tillämpas. 
Livsmedelsverkets jurister har 
initierat denna process och kommer 
diskutera regeländringen med 
Näringsdepartementet. 

Eldrimner, och främst då Bengt-
Åke Nässén, har tidigare arbetat med 
att få fram mätvärden på produkter 
till Livsmedelsverket för att visa på 
behovet av ett undantag och att det nu 
blir ett sådant välkomnas av många 
mathantverkare.  

– Bättre än väntat, säger Leif 
”Liffe” Persson på Bjärhus Gårdsbutik 
som tillsammans med Rune Wikström 
på Wikströms fisk engagerat 
sig i denna fråga via Eldrimners 
branschråd. 

Runes kommentar till beskedet 
var både kort och kärnfull.

– Toppenbra, säger han.
En lite längre formulering tillät sig 

Leif Jonsson på Görviks Lantbruk.
–  Det får bli champagne. //

Annelie Lanner

EU HAR BESLUTAT ATT SVERIGE TILLSAMMANS MED ANDRA LÄNDER SOM 
ANSÖKT OM PERMANENTAT UNDANTAG FÅR PERMANENT UNDANTAG FRÅN DE 
SÄNKTA GRÄNSVÄRDEN FÖR PAH HOS RÖKTA PRODUKTER. PAH ÄR EN TYP AV 
FÖRORENINGAR SOM UPPSTÅR VID ALL SLAGS FÖRBRÄNNING. UNDANTAGET 
FINNS BESKRIVET I EU-FÖRORDNING 2020/1255. 

  N Y H E T E R  
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Flera mathantverksföretag 
i Norrbotten har redan 
hakat på idén som föddes av 
Linda och Anders Viljeros 
från Luleå.

– För ett år sedan sökte jag 
och Anders lokala råvaror till vår 
restaurang Villgot, men det var en 
större utmaning än förväntat. För 
oss som ursprungligen kommer 
från industribranschen kändes det 
obegripligt att det var så svårt att hitta 
lokala matproducenter och tillgängliga 
råvaror. Vi kände att vi hade rätt 
verktyg och erfarenheter för att hitta 
en lösning, så vi bestämde oss för att 
satsa på det, berättar Linda Viljeros. 

De slog sig ihop med Thomas 

Andersson, grundare av Happy-
booking och Meramedia, som med sin 
kompentens inom systemutveckling 
och projekthantering blev ett perfekt 
komplement i det nystartade bolaget. 

Samarbetat har mynnat ut i 
en ny marknadsplats, som fått 
namnet Noah. Genom en mobilapp 
kommer konsumenter enkelt att 
kunna hitta och handla färska och 
lokalproducerade råvaror, samt 
producenter att kunna utöka sin 
lokala marknad och behålla en större 
andel av intäkterna. På så sätt hoppas 
Noah att efterfrågan på lokal mat 
ska öka och att Sverige ska bli mer 
självförsörjande.

Sedan i våras har de arbetat med 

att knyta till sig matproducenter, lösa 
logistiken och utveckla appen.

– Nu har vi gjort testköp i appen 
och levererat varor i centrala Luleå 
och Boden, med hjälp av Svensk 
hemleverans, som bland annat 
levererar dagstidningar säger Linda.

Produkterna hämtas hos 
producenten och levereras hem till 
kunden eller till en arbetsplats och 
det gäller även kylda eller frysta 
produkter. Inom kort kommer appen 
att finnas att ladda ner via App Store 
och det går redan idag att besöka 
webbplatsen och anmäla intresse. 
Starten sker i Norrbotten, men planen 
är sedan att sprida appen Noah över 
landet. //

Appen Noah ska få 
mathantverkarnas 
produkter till 
konsumenterna
NOAH ÄR ETT NYTT SÄTT ATT BESTÄLLA HEM LOKAL MAT. NORRBOTTNINGARNA 
BLIR FÖRST I LANDET MED ATT TESTA DENNA MARKNADSPLATS DÄR KONSUMENTER 
KAN KÖPA SIN MAT DIREKT AV PRODUCENTEN, MED HJÄLP AV EN MOBILAPP. 
PRODUCENTEN FÅR BEHÅLLA EN STÖRRE DEL AV VÄRDET PÅ SINA PRODUKTER 
SAMTIDIGT SOM DE NÅR EN STÖRRE MARKNAD OCH FÅR ETT HELT AUTOMATISERAT 
FLÖDE MED PRODUKTUTBUD ONLINE, BETALNING OCH BOKFÖRING.

          NOAH-FOOD.COM

  N Y H E T E R  
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Svenska ciderfrämjandet
DU SOM TILLVERKAR HANTVERKSMÄSSIGA PRODUKTER PÅ FRUKT, BÄR OCH 
GRÖNSAKER KAN HA STOR NYTTA AV KOLLEGOR I BRANSCHEN. SVENSKA 
CIDERFRÄMJANDET ÄR EN FÖRENING SOM BILDADES 2013 MED SYFTE ATT 
FRÄMJA HANTVERKSMÄSSIG CIDER PÅ SVENSK GRUND.

Ciderfrämjandet riktar sig 
till cidermakare, mustare 
och alla andra äppelälskare 
som vill följa och stötta 
ciderns utveckling och 

få ett nätverk av likasinnade att 
diskutera cider med. Föreningen 
har tagit fram en definition för 
svensk hantverksmässig cider som 
finns presenterad på hemsidan, 
ciderframjandet.se. På hemsidan 
finns också information om svensk 
ciderhistoria och en guide för att göra 
cider själv. Ciderfrämjandet är även 
aktiva på Facebook där de ofta delar 
nyheter från cidervärlden.

Antalet cidermakare i Sverige 
växer i rask takt och idag finns ett 
tjugotal yrkesverksamma. En av dem 
är cidermakaren Johan Sjöstedt på 

Pomologik i Strängnäs.
– Platsens smak uttrycks genom 

cidern, menar Johan. Såklart ska 
frukten ha växt i Sverige. Gärna lokala 
sorter, som Åkerö och Stenkyrke eller 
svenska sorter som Kim. 

Johan och andra cidermakare 
använder sig också av vildäpplen 
eftersom de bidrar till en mer komplex 
och intressant smak. Spontanjäsning 
med äpplets egen mikroflora gör varje 
ciderhantverkares produkter unika.

Hösten 2020 var Ciderfrämjandet 
med och arrangerade SM i 
hantverkscider för fjärde gången 
tillsammans med Spritmuseum 
i Stockholm och företaget Riktig 
Cider. Tävlingen är viktigt för den 
svenska hantverksciderns utveckling. 
Tävlingen har fyra klasser: torr cider, 

halvtorr cider, smaksatt cider och 
iscider. 

Både yrkesverksamma och 
aspiranter kan ställa upp och detta år 
tävlade 85 bidrag.

– Det var ett fantastiskt startfält 
som bådar gott inför kommande år, 
säger Ciderfrämjandets ordförande 
Helena Ullmark. Hon har följt 
utvecklingen och sett hur kvaliteten 
på bidragen stigit i takt med att 
kunskapen och erfarenheten byggs 
på, vilket Ciderfrämjandets arbete har 
varit en bidragande orsak till. Om du 
också älskar äpplen och cider är du 
välkommen att höra av dig på 
info@ciderframjandet.se, hälsar 
Helena. //

Viktoria Vestun

  N Y H E T E R  
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Kvarndag gav mersmak

Under en heldag 
med föreläsningar, 
diskussioner och 
rundvandring på 
kvarnen deltog både 

mjölnare, odlare och bagare med ett 
gemensamt intresse att lära sig mer 
om kulturspannmål. 

– Vi jobbar redan idag mycket med 
kulturspannmål, men för att vi ska 
kunna få in det ännu mer på bageriet 
vill jag lära mig mer. Därför är jag här 
idag, säger Josefin Åhlfeldt från Park 
bageri & konditori i Stockholm. 

Även Gustav Fagerman på Artisan 
Bread i Karlstad vill jobba mer med 
kulturspannmål och ser kvarndagen 

som ett sätt att fördjupa sina 
kunskaper. Som ytterligare en del i att 
jobba mer med kulturspannmål så har 
Gustav inlett ett samarbete med en 
odlare.

– Vi fick tag i ett halvt kilo utsäde 
av den gamla sorten värmlandsvete 
som vi precis fått ner i marken, så om 
några år kommer vi förhoppningsvis 
kunna mala och baka på ett 
nygammalt värmlandsvete, säger 
Gustav. 

Många bagare har också börjat 
intressera sig för att mala sitt eget 
mjöl och allt fler bagerier skaffar egna 
kvarnar för att kunna mala sitt eget 
fullkornsmjöl. 

– Efter att vi lånat en virvelkvarn 
under en period är vi sugna på att 
skaffa en egen kvarn till bageriet 
och på så sätt börja jobba mer 
med fullkorn och på sikt bli helt 
självförsörjande på det, säger Josefin 
på Park bageri & konditori, och då 
är en dag som denna ett bra sätt 
att träffa andra som har egen kvarn 
eller kanske går i liknande tankar så 
att man kan bolla tankar och idéer 
konstaterar Josefin. 

Kvarndagen blev snabbt 
fullbokad och det stora intresset 
gör att Eldrimner planerar fler 
kvarndagar och andra aktiviteter för 
kvarnverksamhet framöver. //

INTRESSET VAR MYCKET STORT NÄR ELDRIMNER TILLSAMMANS MED SLU-PROJEKTET HISTORISKA 
SÄDESSLAG I FRAMTIDENS MAT OCH FÖRENINGEN ALLKORN ARRANGERADE KVARNDAGEN VÅGA 
MJÖLBRANSCHEN PÅ STORA HÄLLSTA KVARN OCH LANTBRUK UTANFÖR SALA I SLUTET AV 
SEPTEMBER. 

Arvid Lorentzon

  N Y H E T E R  
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Utvecklingen av 
kulgevärsmetoden 
kan vara i fara

En grupp nötkreatur 
står lugnt i en bekant 
fålla intill sin hage och 
idisslar. Någon visslar 
och djuren lyfter sina 
huvuden för att se var 

ljudet kom från. Det hörs ett skott. 
Djuren rycker till lite och ser att en 
flockkompis föll ihop. Några djur 
backar ett par steg, andra står kvar, ett 
nosar på det djur som plötsligt ligger 
helt stilla i träflisen bredvid, med 
ett litet skotthål i pannan. En grind 
öppnas, hö och äpplen väntar bakom. 
Gruppen lämnar fållan, lite förvånade 
kanske, och grinden stängs. En traktor 
kör in och någon med en balja och 
ett knivhölster springer fram. Nu går 
det väldigt fort. Vitalreaktionerna 
kontrolleras: inga ögonreflexer, ingen 
andning, bra. Djuret lyfts och sticks. 
Nu får det ta betydligt längre tid. Efter 
avblodningen fraktas djuret till ett 
litet slakteri för urtagning och alla 
andra steg. Så här kan stressfri slakt 
på den gård djuret kommer ifrån 
gå till och bättre än så kan slakt av 
extensivt uppfödda, skygga nötkreatur 
knappast gå till. Bättre kött kan 
knappast finnas. 

PÅ EU-KOMMISSIONENS ”have-
your-say”-sida fanns det fram till 30 
oktober 2020 möjlighet att framföra 
synpunkter på en lagändring som kan 
öppna för den här slaktmetoden. Här 
läggs utkast på lagstiftningsändringar 
ut för så kallat offentligt samråd, 
vilket betyder att alla EU-medborgare 
erbjuds att säga vad de tycker. I 
detta fall gäller det en ändring av 
förordningen (EG) nr 853/2004 
som idag förhindrar att stressfri 
slakt av nötkreatur på gård via 
kulgevärsmetoden får användas i 
EU. Metoden blev i somras laglig i 
Schweiz.

ELDRIMNER UPPSKATTAR att ämnet 
togs upp av EU-kommissionen och 
ser mycket positivt på ändringarna 
som möjliggör bedövning och 
avblodning på härkomstgården, 
för att optimera djurvälfärd och 
arbetssäkerhet, särskilt vid slakt av 
annars svårhanterliga nötkreatur. 
Denna möjlighet skulle få extra stor 
betydelse i ett land som Sverige, 
med tanke på de stora avstånden 
mellan slakterierna, samt den 
outnyttjade potentialen för extensiv 
uppfödning av nötkreatur på 

naturbetesmarker för att kunna hålla 
landskapet öppet på ett hållbart 
sätt. Istället för att djurvälfärden 
och köttet från sådana djur påverkas 
negativt av premortala belastningar 
i samband med slakt skulle man 
få fram en premiumprodukt med 
högt marknadsvärde som dessutom 
lämpar sig utmärkt för bland annat 
förädling till exklusiva lufttorkade 
hantverkscharkuterier. 

ATT DET FINNS STARKA önskemål 
både från producenter och kon-
sumenter för den här slaktmetoden 
har Eldrimner länge märkt genom 
arbetet med den småskaliga slakt- 
och charkbranschen. Befintlig tysk 
och pågående svensk forskning visar 
dessutom att metoden fungerar väl. 

– Det finns inget bättre alternativ, 
skriver bland andra Günther 
Samuelsson med personal på gården 
Lilla Spännefalla i sin kommentar till 
EU-kommissionen. Veterinärerna Per 
Jonsson och Helena Vestin som driver 
Vänna Gårdsslakteri menar också att 
kulgevärsmetoden har många fördelar, 
både för djuren och för djurhållarna.

– Det blir mindre stress för 
djuret och för djurhållaren innebär 

UNDER HÖSTEN HAR EU-KOMMISSIONEN EFTERFRÅGAT SYNPUNKTER 
PÅ EN LAGÄNDRING SOM SKULLE ÖPPNA FÖR STRESSFRI SLAKT PÅ 
HÄRKOMSTGÅRDEN. ELDRIMNER ANSER DOCK ATT DET FINNS OROANDE 
FORMULERINGAR I DET LIGGANDE FÖRSLAGET OCH FÖRDE FRAM BLAND 
ANNAT DET I SITT SVAR TILL KOMMISSIONEN.

TEXT Katrin Schiffer  FOTO SLU

  N Y H E T E R  



15

det minskad skaderisk i samband 
med slakt. En god uppfödning kan 
avslutas på ett värdigt och respektfullt 
sätt, samtidigt som djurhållarens 
psykosociala välmående ökar, skriver 
Per Jonsson. 
Han framhåller även att köttkvaliteten 
ökar när stressmomenten tas bort 
samt att metoden kan innebära stor 

ekonomisk vinning för företagen. 
– Kulgevärsmetoden skulle inne-

bära kraftigt minskade kostnader 
för transporter och skulle ge fler 
möjlighet att bygga småskaliga 
slakterier och sälja kött direkt till 
kund. Detta stimulerar i sin tur 
till fler småskaliga djuruppfödare, 
konstaterar Per Jonsson.  

MEST VÄSENTLIGT är att bedövning 
av skygga nötkreatur kan få ske på 
håll, via kulgevärsskott i pannan, utan 
att djuret behöver fixeras mer än att 
stå lugnt i en bekant fålla bland sina 
bekanta flockmedlemmar. 



  N Y H E T E R  

Extensivt uppfödda Herefordstutar i en skjutfålla intill sitt vanliga skogsbete. Skytten står högt upp och osynlig för djuren. Det djur som befinner sig i 
bäst position för skytten kommer om några sekunder att bedövas med ett kulgevärsskott.

kl. 08:35
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OROANDE ÄR dock att det i förslaget 
finns formuleringar om en särskild 
mobil enhet beskriven som en 
slags slaktbox. Inget dylikt får bli 
obligatoriskt för bedövningen, utan 
användning av en sådan skulle behöva 
vara frivillig och skulle passa för 
lugna nötkreatur. Extensivt uppfödda, 
skygga nötkreatur måste däremot 
kunna bedövas på håll, annars 
kommer den aktuella lagändringen 
inte bidra till någon stressminskning 
för djuren och skulle motsäga EU-
kommissionens egen intention att öka 
djurvälfärden. 

LÄNSVETERINÄREN i Stockholms 
län, Sonia Lopes skrev i sitt inlägg 
till EU-kommissionen att den mobila 
enheten inte är applicerbar med 
kulgevärsmetoden då den kommer 
att öka stressnivån och minska 
djurvälfärden för djur som inte är 
vana att hanteras. 

Hon var närvarande när den 
svenska forskargruppen som arbetar 
med kulgevärsmetoden slaktade, 
avblodade, transporterade och 
samlade prover från ett djur och anser 
att metoden var mycket effektiv ur 
djurvälfärdsperspektiv.

– Om man använder kulgevärs-
metoden vid slakt av extensivt 
uppfödda nötkreatur hemma på 
gården måste det ske på håll, utan 
att behöva hantera djuret. Metoden 
är inte förenlig med en mobil enhet 
förrän djuret skjutits och avblodats, 
menar Sonia Lopes.

ERFARENHETER FRÅN Tyskland 
visar att efter en bedövning på håll via 
kulgevärsskott så sker avblodningen 
mest effektivt med djuret hängande 
på exempelvis en lastmaskin och 
blodet kan lätt fångas upp i en balja. 
Eldrimner anser att en vanlig släpvagn 
och en ren presenning är tillräcklig 
för transporten till slakteriet, så länge 
som både djuret och fållan hålls rena. 
Det finns inga vetenskapliga belägg 
för att slaktkroppshygienen skulle 

försämras på det viset eller att den 
skulle förbättras genom att använda 
den mobila enhet som finns i förslaget.

– Denna metod behöver hållas 
så enkel som möjligt. I första hand 
för kornas del men även för de 
som deltar i arbetet. Metoden ska 
kunna användas utan betydande 
investeringar även av mindre 
uppfödare vilket är väl så viktigt, 
skriver Adam Giertta, nötuppfödare på 
Bona Gård i sin kommentar.

ÄNNU ETT HINDER i det aktuella 
förslaget är kravet på att en 
officiell veterinär måste närvara. 
Bemanningen är redan nu ett problem 
och därför skulle stickprovsbesök 
eller digital övervakning vara mer 
lämpliga former för kontroll. Den 
person som hanterar och skjuter 
slaktdjuren behöver ändå ha det 
enligt EU:s regelverk obligatoriska 
kompetensbeviset inom slakt, som 
skulle kunna utökas till att gälla även 
detta. Det anses av Eldrimner vara 
tillräckligt, precis som vid annan slakt 
på småskaliga slakterier där inte 
heller en officiell veterinär närvarar 
hela tiden.

TOTALT gjordes 43 inlägg från bönder, 
slaktare, veterinärer, organisationer 
och myndigheter från Tyskland, 
Frankrike, Nederländerna, Belgien 
och Sverige. Även organisationerna 
KRAV och Ekologiska Lantbrukarna 
har kommit med synpunkter som 
stödjer de som Eldrimner skickade in. 
De lyfter att slakt på härkomstgården 
även borde tillåtas för får och inte 
begränsas till nöt, gris och häst som är 
fallet i det aktuella förslaget. 

ELDRIMNER HÅLLER kontakt med 
Livsmedelsverkets representanter 
gentemot EU-kommissionen och 
kommer att informera när nya beslut 
fattas. //
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Digitaliseringens framtid 
inom mathantverket 
VISIT SWEDEN PUBLICERADE NYLIGEN EN TRENDRAPPORT OM HUR COVID-19 
HAR PÅVERKAT MÅLTIDSTURISMEN OCH I FÖRLÄNGNINGEN MATHANTVERKET 
I SVERIGE. I RAPPORTEN TAR VISIT SWEDEN ÄVEN UPP ANDRA TRENDER SOM 
PLATSOBUNDENHET, SÖKANDET EFTER LOKALA SMAKER OCH DIGITALISERING. 

Trenderna kan beskrivas 
som hur lokala, autentiska 
och hållbara smaker 
eftersöks av konsumenter 
som handlar på en mer 

platsobunden arena, till exempel via 
näthandel. För mathantverkare är 
det då viktigt att på absolut bästa sätt 
kunna möta denna efterfrågan genom 
sin marknadsföring, för att på så sätt 
behålla eller öka försäljningen. 

Trendspaning kan vara ett 
viktigt verktyg för mathantverkare 
i framtiden, för att kunna anpassa 
sig till framtidens digitala 
konsumtionsmönster.

DE NYA DIGITALISERADE 
kommunikationsvägarna hjälper 
i många avseenden företagare 
att kommunicera sitt utbud i 
försäljningssyfte. Trenderna har 
skapat nya metoder för både 
marknadsföring och försäljning 

hos mathantverkare och företagare 
när konsumenterna förflyttar sig i 
mindre grad och digitala lösningar 
ökar. Ett exempel på sådana digitala 
lösningar är rekoringar, som ger 
möjligheter för konsumenter att köpa 
lokala och hållbara produkter, genom 
kommunikationskanaler som bland 
annat Facebook.

Rekoringarnas popularitet kan 
även tyda på att dagens konsumenter 
har en större kunskap om råvaror 
och förädlingsmetoder – en nutidens 
foodie. Denna försäljningsmetod ger 
konsumenten en möjlighet, att på 
ett organiserat sätt, köpa produkter 
på samma sätt som tidigare på 
matmarknader och i saluhallar.

Digitaliseringen spelar en viktig 
roll för rekoringarnas marknadsföring, 
men bidrar även till att företagare och 
produkter blir mer platsobundna, då 
lokala och hållbara produkter köps på 
en annan plats än där det produceras. 

Rapporten visar att digitaliseringen 
har ökat i stor grad under 2020, 
särskilt eftersom covid-19 har 
påverkat mathantverksföretagarna 
mycket. De digitaliserade tjänsterna 
binder ihop producenter och 
konsumenter på ett snabbare och 
mer specifikt sätt. Konsumentens 
efterfrågan på lokala och hållbara 
produkter har blivit en stor 
marknad, där interaktiva lösningar 
blir allt vanligare även i en tid där 
konsumenten blir mer platsobunden 
när det gäller försäljningsställen. 
Samtidigt blir konsumenten mer 
bunden till de digitaliserade 
tjänsterna, även om intresset för 
matupplevelser på plats fortfarande 
kommer att vara intressant för 
framtidens besökare. //

Elias Fors

  N Y H E T E R  
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Mathantverkets värde har förtydligats 
under pandemin och det vill 
Eldrimner ta fasta på under nästa 
turné med Mathantverksdagar. 

– Mathantverksföretagarna har 
inspirerats till att hitta nya vägar till försäljning som 
många gånger har varit mycket framgångsrika. Det 
handlar till exempel om rekoringar, tillitsbutiker 
och webbutiker. Vi har också sett annorlunda 
direktförsäljningskanaler som gemensamma 
butiker och saluhallar samt andelsjordbruk med 
förädling. Denna kunskap vill vi ta vara på och 
sprida. Tillsammans med er mathantverkare vill 
vi diskutera hur direktförsäljningen kan utvecklas 
vidare, förklarar Eldrimners verksamhetsledare 
Bodil Cornell.

När nästa turné drar igång blir det under 
rubriken ”Mathantverkets värde – nå fler 
konsumenter via direktförsäljning”. 

– Temat är en starkare relation mellan producent 
och konsument; det vi kallar relationsmat. 
Under turnén diskuterar vi hur vi gemensamt 
på ett ännu mer slagkraftigt sätt kan använda 
mathantverksbegreppet i marknadsföringen av 
produkterna. Ett verktyg i den marknadsföringen är 
vår certifiering ”Eldrimner certifierat mathantverk”. 
Mathantverkets grundvärden är viktiga komponenter 
för att nå konsumenter, säger Bodil Cornell.

Eldrimner vill också diskutera begreppet 
resiliens, det vill säga den långsiktiga förmågan hos 
ett system att hantera förändringar och fortsätta att 
utvecklas. 

– Pandemin har visat tydligt hur resilient 
mathantverket är och det är också något att 
lyfta i marknadsföringen. Många små gårdar 
och mathantverkare utspridda över hela landet 
är en förutsättning för ett robust och uthålligt 
livsmedelssystem. Det här vill vi inkludera i 
mathantverksdefinitionen. 

När Eldrimner blev nationellt resurscentrum 
togs mathantverksdefinitionen fram: 
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, 
hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av 
i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i 
liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet 
för mathantverk är att människans hand och 
kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta 
ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, 
produkter som går att spåra till sitt ursprung. 
Mathantverket lyfter fram mat med tradition, 
vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa 
produkter.

Nu vill Eldrimner förfina, förädla och förbättra 
definitionen.

– Denna diskussion började redan under den 
förra turnén med Mathantverksdagar. Från Berga 
skafferi i Örebro län fick jag med mig ett förslag 
på tilläggsformulering: I en sårbar omvärld bidrar 
mathantverket till stabilitet, trygghet, tillgänglighet 
och resiliens. Under den nya turnén diskuterar vi 
vidare och när den är slutförd ska Eldrimner vara 
mogna att kalibrera definitionen för att säkerställa 
att den omfattar alla mathantverkets värden, säger 
Bodil Cornell. //

Ny turné med 
mathantverksdagar
NÄR SMITTLÄGET FÖRBÄTTRAS, FÖRHOPPNINGSVIS UNDER FÖRSTA KVARTALET 
2021, PÅBÖRJAR ELDRIMNER EN NY TURNÉ MED MATHANTVERKSDAGAR 
GENOM LANDET. DÅ KOMMER BLAND ANNAT DE NYA ERFARENHETER SOM 
MATHANTVERKSFÖRETAGEN FÅTT UNDER CORONAKRISEN ATT DISKUTERAS. 

  N Y H E T E R  
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Nå fler konsumenter via direktförsäljning
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DIGITALT SM 
LOCKADE MÅNGA
ATT INTE STÄLLA IN UTAN ATT STÄLLA OM, BLEV FÖR MÅNGA ETT MANTRA UNDER 
PANDEMIÅRET 2020, SÅ ÄVEN NÄR DET GÄLLDE SM I MATHANTVERK.

TEXT Annelie Lanner  FOTO Christina Hedin

För att kunna arrangera 
årets SM i Mathantverk, 
trots pågående pandemi, 
beslöt Eldrimner i år att 
ändra upplägget för att 

kunna genomföra tävlingen på ett 
smittsäkert sätt. Jurygruppernas 
bedömningar spreds ut över tre dagar 
så att det skulle gå att hålla distans 
och för att för många inte skulle 
samlas i Eldrimners lokaler.

– Det är glädjande att se att så 
många mathantverkare, trots allt, 
valde att anmäla sina produkter 
till tävlingen även detta år och jag 
är imponerad över jurygruppernas 
arbete och engagemang under de 
här dagarna. Vi är glada över att ha 
kunnat ställa om och genomföra 
tävlingen med nytt upplägg, säger 
tävlingsledaren Aleksandra Ahlgren 
och poängterar att SM i Mathantverk 
inte enbart är en tävling utan 
också en unik möjlighet för alla 
mathantverkare som tävlar att få 
sina produkter bedömda av kunniga 
jurygrupper. Sammanlagt bedömdes 
470 olika produkter från 170 företag 
av 18 olika jurygrupper.

– Entusiasmen, engagemanget och 
seriositeten hos jurygrupperna har 
varit precis som vanligt och när det 

gäller de mathantverksprodukter som 
tävlat kan vi ju i vissa klasser tydligt 
se att kvaliteten till och med är högre 
än tidigare, säger Tobias Karlsson 
som arbetar som branschansvarig för 
gårdsslakt och chark.

MEDALJÖRERNA SPRIDDA ÖVER 
LANDET
Flest deltagande företag i årets 
tävling kom från Jämtlands län, Västra 
Götaland och Skåne och det avspeglas 
även i medaljlistan. Flest medaljer 
delades ut till mathantverkare från 
Jämtland. Även Skåne, Stockholm och 
Västra Götaland placerade sig högt 
upp på listan, men före dem tog sig 
Gävleborgs län en andraplats, med 13 
medaljer. I fjol hölls SM i Mathantverk 
på Högbo Bruk utanför Sandviken 
och i år har föreningen MatVärden, 
som bland annat arbetar för att 
livsmedelsproduktionen i Gästrikland 
och Hälsingland ska öka i både volym 
och kvalitet, samordnat sin regions 
mathantverkares transporter av 
produkter till tävlingen.

– Jag är så stolt över våra mat-
hantverkare, de är fantastiska som 
levererar på så hög nivå. Vi vet 
ju att de är grymma och nu får vi 
kvitto på det. Det här stärker hela 

det gastronomiska Gävleborg, säger 
Linda Elverstig som är koordinator på 
MatVärden.

LOTTA-BODEN TOG ÄNNU ETT 
GULD
En mycket mångfaldig gävleborgs-
medaljör är Lotta-Boden i Loos. I år 
blev det guld i klassen glögg med 
Midvinterglögg från Loos. Det här 
är det sjuttonde SM:et som Lotta 
Persson tar guld i. Hon brukar varje 
år beställa en tårta med en speciell 
marsipanplakett som hon sedan 
ställer ut i ett särskilt skåp och ett 
sådant firande blev det även i år.

– Det är helt otroligt att jag nu har 
sjutton SM-guld, säger Lotta Persson.

KULTURSPANNMÅLEN FORTSÄTTER 
SITT SEGERTÅG
Kulturspannmål fortsätter att 
vara populärt bland Sveriges 
hantverksbagare. Det märktes tydligt 
då klassen Surdegsbröd med
kulturspannmål var en av de klasser 
som hade flest deltagande produkter. 
Klassen vanns av Rådmansö 
Bageributik med brödet Fyra nyanser 
av dinkel. Rådmansö Bageributik 
dominerade även klassen småkakor 
där de tog hem både guld och silver.
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ELDRIMNERS TIDIGARE 
YRKESHÖGSKOLEELEV TOG SILVER
Klassen smaksatt surdegsbröd 
vanns av Svedjerågbrödet från 
Redvägs bageri i Västra Götalands 
län, ett företag som även tidigare 
år lyckats bra i SM i Mathantverk. 
Silver i den klassen gick i år till 
brödet Rustik från Majas Skafferi i 
Undersåker. Maja Olsson som driver 
Majas Skafferi är en av Eldrimners 
tidigare studerande från den 
ettåriga yrkeshögskoleutbildningen i 
mathantverk.

– Vi är både stolta och 
överrumplade över att vi tog ett 
silver, säger Maja Olsson och tackar 
både Eldrimner och sina kunder och 
samarbetspartners för stöttning och 
peppning.

HÖG NIVÅ PÅ PRODUKTERNA I 
BÄR-, FRUKT- OCH GRÖNSAKSFÖR-
ÄDLINGSKLASSERNA
Flera av juryordförandena 
som bedömde bär-, frukt- och 
grönsaksprodukter berömmer den 
höga nivån på tävlingsbidragen. 
Mästerkonditorn Gustaf Mabrouk, 
som var ansvarig för kategorierna 
dessertsåser och godis i årets upplaga 
av tävlingen var mycket imponerad.

– Det är så roligt att smaka goda 
och välbalanserade produkter i dessa 
klasser. Det gör mitt och juryns jobb 
svårt, att till slut kora en vinnare, och 
det gillar vi!

Forskaren och växtförädlaren 
Kimmo Rumpunen var ordförande 
för juryn som bedömde dryckerna 
kombucha, glögg och äppelmust. Han 
var mest imponerad av hur väl de 
mest framgångsrika producenterna 
lyckats med utmaningen att både 
i utseende, doft och smak lyfta 
fram de ingående råvarornas unika 
egenskaper.

– För att kunna tillverka drycker 
av hög kvalitet måste producenten 
både ha stort kunnande om 

råvarorna och samtidigt känna 
till hur tillverkningsmetoderna 
påverkar slutresultatet. Det är i år 
uppenbart hur väl många kombucha-
producenter nu klarar av att bemästra 
fermenteringen så att syranivåerna 
inte blir för höga. Detta har gett 
fantastiska produkter som borde nå ut 
till många!

Ulrika Brydling var ordförande 
för klasserna klassisk marmelad, 
ättiksinläggningar och innovativt 
mathantverk.

– Vilka duktiga mathantverkare vi 
har. Kreativa, smaksäkra och kunniga 
på sitt hantverk. I den innovativa 
klassen är det som vanligt oerhört 
spännande produkter som är nutida, 
genomtänkta, goda och som vi vill se 
mer av ute på marknaden!

Lena Flaten var juryordförande för 
sylt och chutney.

– Det är så kul att följa resan som  
mathantverkarna gör! Man känner 
skillnaden varje år, inte bara på 
hantverket, men också på råvaran.

FERMENTERINGSTRENDEN 
HÅLLER I SIG
Det är fortfarande stort intresse för att 
tävla i klassen mjölksyrade grönsaker 
där Jens Linder var juryordförande.

– Generellt märks att 
grundkunskaperna ökat och i toppen 
var den tekniska kunskapen mycket 
hög.

Vinnarprodukten, mjölksyrade 
bönor från Skommars gårdsbutik i 
Gävleborgs län fick juryns utlåtande: 
”Ett väldigt gott tillbehör med 
fenomenal konsistens som kan 
komplettera vad som helst.”

– Vi välkomnar ännu fler 
experiment i framtiden, säger Jens 
Linder.

CHARKUTERIERNA 
NÅR NYA NIVÅER
Den råa färskkorven som kunderna 
grillar eller steker där hemma har levt 
något i skuggan av andra charkuterier 

senaste åren. I år är den trenden 
bruten.
– Årets startfält av färskkorvar var 
både större än på länge och med 
en högre snittkvalitet än någonsin. 
Det finns alltid utrymme för teknisk 
förbättring men i år var verkligen 
alla goda, säger juryordföranden Jens 
Linder.

Färskkorvstrenden går mot de 
nordiska smakerna som smaksättning 
med kantareller och rödbeta och kött 
från ren, älg och vildsvin sida vid sida 
med lamm, gris och nöt.

– Medelhavsinslaget i kryddningen 
har minskat och jag tror det här är 
bara början på att gräva mera där vi 
står efter nya smaker. Folk har vant sig 
vid att köpa hem riktig rå färskkorv, 
det syns även i butikerna, konstaterar 
Jens. 

Kristoffer Andersson, som är kock 
och krögare på Jazzköket i Östersund 
bedömde klasserna värmebehandlat 
kött och lufttorkad korv, imponerades 
även han av nivån.

– Kvalitet och innovation 
genomsyrar båda de klasser jag 
bedömt. Det är otroligt kul att se 
svenska produkter som lika gärna 
kunnat blindtestas som italienska eller 
tyska mästerverk, säger Kristoffer 
Andersson.

UNDERSÅKERS 
CHARKUTERIFABRIK TOG TRE 
MEDALJER
Det blev tre medaljer, två guld 
och brons till Undersåkers 
Charkuterifabrik. En av 
charkuteristerna där är John 
Lodin, som även han gått 
yrkeshögskoleutbildningen i 
mathantverk på Eldrimner.

– Vi hade stora förhoppningar på 
grisnacken. Därför var det extra kul att 
den tog hem guld i klassen lufttorkat 
kött, säger charkuteristen John Lodin.

  S M  I  M A T H A N T V E R K  
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STORSLAM TILL VÄSTERBOTTEN
Flest fiskförädlingsmedaljer totalt 
sett gick till Martin Bergman som 
driver Bergmans fisk och vilt 
utanför Vilhelmina i Västerbotten. 
Han tog hem guld i tre av de fyra 
tävlingsklasserna. Företaget vann i 
klasserna inlagd fisk, kallrökt fisk och 
varmrökt fisk.

– Fantastiskt! Det här är en vanlig 
arbetsdag för oss, men nu får den 
sannerligen guldkant, säger Martin 
Bergman.

– Martin Bergman är konsekvent i 
sitt förbättringsarbete samtidigt som 
han använder råvaror av mycket hög 
kvalitet. I år tävlade han för första 
gången även med egenodlad fisk vilket 
ger honom ytterligare kontroll över 
kedjan från fångst till förädling, säger 
Aksel Ydrén som är branschansvarig 
för fiskförädling på Eldrimner.

Även Martin Bergmans inlagda 
gädda imponerade stort på juryn 
som i vanlig ordning leddes av Ilona 
Miglavs, utbildningsansvarig på 
Svensk fisk och Bröderna Hanssons i 
Göteborg.

– Det är en fantastisk fin produkt 
med en symfoni av smaker som 
verkligen blommar ut i munnen, 
säger Ilona Miglavs som gärna ser fler 
liknande produkter i framtiden.

Västerbottens fisk som ägs av den 
unga företagaren Ida Nilsson vann två 
medaljer vid årets SM; silver för sin 
gravade lax och brons för varmrökt 
röding.

– Förra året var det många som 
överraskades när företaget vann 
guld för sin kallrökta lax. Nu visar de 
återigen att deras produkter håller en 
mycket hög kvalité, säger Aksel Ydrén.

JURYN GILLADE GRAVAD REGNBÅGE 
OCH BLOMSTERRÖKT ABBORRE 
Det anrika företaget Börtnans 
fjällvattenfisk vann guld i 
klassen gravad fisk med sin Chili 
& limegravade regnbåge. Den 
ljuvliga limekaraktären och saftiga 
konsistensen fick juryn att fråga efter 
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receptet i sin prismotivering.
– Börtnan fjällvattenfisk tillhör det 

absoluta toppskiktet inom sin bransch 
som gång på gång visat prov på sin 
hantverksskicklighet, säger Aksel 
Ydrén.

Företaget Smokey flower 
vann en välförtjänt silvermedalj 
för sin blomsterrökta abborre. 
Juryordförande Ilona Miglavs 
beskriver den som en fantastiskt fin 
variant av en folkkär produkt.

FINSLIPADE OSTAR VANN 
MEJERIKLASSERNA
Årets mesta mejerivinnare blev Ådala 
Gård från Skåne län, som tog två guld 
och ett silver.

– Många av årets medaljprodukter 
kommer från mejerister som jag 
märkt har lagt ner extra möda på 
att finslipa detaljerna i sina ostar, 
både med enträget arbete i sina 
mejerier men också genom kurser 
och studieresor, säger Sofia Ågren, 
som jobbar som branschansvarig för 
mejeri på Eldrimner. Hon konstaterar 
dock att det även finns en del 
bubblare. Klassen mjuk vitmögelost 
vanns av Strömmens gårdsmejeri i 
Västernorrland som gjort en lammbrie 
på fårmjölk.

– Vi tog över mejeriet för 2,5 
år sedan och då kunde vi inget om 
varken ost eller mejeri. Det här är 
den första ost som jag har tagit fram 
själv, säger Caroline Nilsson, från 
Strömmens gårdsmejeri.

– Några av produkterna som fått 
medalj är från lite mer nystartade 
mejerister, vilket ju är både häftigt 
och kul. Men det finns också sådana 
som inte fått medalj men där man 
kan utläsa av juryns kommentarer 
att det finns en verklig potential i 
produkterna, säger Sofia Ågren. //
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P
å grund av den pågående 
pandemin togs färre 
studerande in till det 
här läsårets ettåriga 

yrkeshögskoleutbildning i 
mathantverk, men i slutet av augusti 
började 17 blivande mathantverkare 
utbildningen.

– Vi har anpassat utbildningen på 
de sätt vi kan för att vi ska kunna följa 
de restriktioner som finns och det 
räknar jag med att vi får fortsätta med 
även under våren, säger vikarierande 
utbildningsledaren Sofia Klasson.

Det här är den sjätte årskullen 
som läser utbildningen och en av årets 
studerande är Linn Aldén som går 
inriktningen bageri.

– Vi har haft tur att, trots 

restriktionerna, få ha en del 
undervisning på plats på Eldrimner. 
Det är mycket enklare att se och känna 
på en deg eller ostmassa med sin 
lärare bredvid. Vi i klassen upplever 
att lärarna verkligen försöker göra sitt 
yttersta för att lösa de pedagogiska 
utmaningar som ser ut att bli tuffare 
framåt våren, säger Linn.

Hon är själv positivt överraskad 
över utbildningen och dess 
kompetenta lärare. Ungefär hälften 
av utbildningstiden består av praktik 
hos erfarna mathantverkare runt om 
i landet.

– Det är såklart svårt att hitta 
företagare som både kan lägga tid på 
produktionsfokus och samtidigt ge en 
praktikant mycket tid, men det finns 

en förvånansvärt stor mängd guldkorn 
bland företagarna som faktiskt 
försöker få till denna ekvation och de 
är alla värda en stor eloge, säger Linn.

De uppföljningar som Eldrimner 
gjort visar att av de drygt 100 
studerande som tidigare gått 
yrkeshögskoleutbildningen i 
mathantverk så har över 80 procent 
arbete sex månader efter avslutad 
utbildning, antingen som anställda 
eller i eget företag. Av dessa jobbar 
drygt 80 procent med mathantverk.

Eldrimner och Torsta har lämnat 
in en ansökan om att få fortsätta 
bedriva yrkeshögskoleutbildning även 
läsåren 21/22 och 22/23. Besked om 
fortsatt utbildning kommer i slutet av 
januari.

Yh-utbildningen
i coronans tid
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SENT OM CIDER LÅTER 
ÄPPLENA BESTÄMMA

NÄR AXEL BÄCK OCH KLARA PETERSON GICK ELDRIMNERS ETTÅRIGA 
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING I MATHANTVERK GJORDE DE INTRYCK PÅ LÄRARE 
OCH KLASSKAMRATER GENOM ATT GÖRA SIN PRAKTIK HOS INTERNATIONELLA 

PRODUCENTER. NU, TRE ÅR SENARE, ÄR DET KOCKAR OCH DRYCKESFÖRSÄLJARE, 
SOM IMPONERAS AV DERAS SVENSKA CIDER SOM TILLVERKAS VARSAMT, AV FIN 

RÅVARA OCH MED HJÄLP AV TRADITIONELLA HANTVERKSMETODER.

TEXT Annelie Lanner  FOTO Stéphane Lombard & Jonathan Kjell
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Redan innan Axel Bäck 
och Klara Peterson 
började Eldrimners 
och Torstas ettåriga 
yrkeshögskoleutbildning 

i mathantverk, för drygt tre år sedan, 
hade de producerat cider med hjälp av 
sin begagnade vinpress och vildäpplen 
som de hittade. Utbildningen var 
viktig för dem, både för att få lära sig 
mer om mathantverk och för att få 
möjlighet att praktisera utomlands. 
Under praktikperioderna gjorde de öl 
i Jämtland, kombucha i San Fransisco 
och i Kall, vin i Baskien och cider 

i Danmark och i Frankrike. Störst 
intryck på dem gjorde Cyril Zangs som 
driver Cidre 2 Table i Normandie.

– Cyril har hållit på i så många 
år och det var inte självklart att han 
skulle ta emot praktikanter, men vi 
är väldigt glada att han gjorde det. 
Nu har vi blivit vänner och vi ringer 
ibland för att fråga hur det går, säger 
Axel.

– Alla våra praktikplatser var bra 
och lärorika, men det var hos Cyril 
vi fick upp ögonen för helt naturlig 
cider. Det har präglat vår egen 
tillverkning. Det var där vi förstod hur 

vi skulle översätta våra egna idéer och 
förutsättningar till ciderproduktionen, 
berättar Klara. 

– Det handlar inte om att kopiera 
metoden, utan att hitta inspirationen, 
fyller Axel i.

SOMMAREN 2018, när Axel 
och Klara avslutat Eldrimners 
yrkeshögskoleutbildning, ägnade de 
sig åt förberedelser för den höstens 
skörd. I Axels föräldrars källare 
och garage i Saltsjöbaden utanför 
Stockholm har de sin tillverkning och 
sitt lager. Första hösten producerade 
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de 1 000 liter cider, vilket motsvarar 
ungefär 1 300 flaskor. Den här 
säsongen har produktionen växt något 
till ungefär 1 500 liter cider.

– Vår produktion är väldigt 
beroende av råvaran, alltså av hur 
mycket äpplen vi får tag på, förklarar 
Axel.

Precis som tidigare plockar Axel 
och Klara alla äpplen själva. Några 
hittar de hemma i de egna kvarteren.

– Ibland tar vi ett extra varv på 
någon återvändsgränd där det kan 
finnas några gamla äppelträd. Vi letar 
efter unika vilda träd och kanske 

gamla äppelodlingar som inte längre 
brukas.

Huvuddelen av Sent om Ciders 
äpplen kommer dock från en odling i 
Baskemölla i Skåne, som de har ett bra 
samarbete med.

– Vi vill ha superhög kvalitet 
på våra äpplen och det har den här 
odlingen, säger Klara.
Axel och Klara vill fortsätta plocka 
själva, för att verkligen ha kontroll på 
sin råvara.

– Vi tillsätter inte någon jäst 
så därför behövs ett äpple som, så 
att säga, fått jobba, för då vet vi att 

den frukten är tålig och har bra 
förutsättningar för att ge oss den 
produkt vi vill ha. Vi plockar sent 
på hösten för att äpplena ska ha så 
mycket socker som möjligt, förklarar 
Axel.

Det är inte någon särskild 
äppelsort de eftersträvar, utan de letar 
snararare efter flera olika sorter där 
mångfalden ska göra att smakerna 
kompletterar varandra. Favoriterna 
är dock ädla svenska äppelsorter och 
vildaplar.
– Vi tror att det blir en bättre cider 
med variation, säger Klara. 
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Det är viktigt att förstå 
att allt börjar med 
vilken råvara man har. 
Det är svårt att ändra 
på något längre fram.
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NÄR ÄPPLENA plockats lagras de i 
upp till två månader. Under den tiden 
får äpplena mogna och tiden utvisar 
vilka äpplen som inte klarar lagringen. 
De sorteras då bort. 

– Det är viktigt att förstå att allt 
börjar med vilken råvara man har. 
Det är svårt att ändra på något längre 
fram, säger Axel. 

Efter lagringen och sorteringen 
följer pressning och buteljering. Deras 
cider följer samma väg som naturlig 
vinframställning. Musten jäser utan 
några tillsatser eller sulfiter. Genom 
att sedan låta jäsningen få fortsätta på 
flaska bildas kolsyran helt naturligt 
utan något tillsatt socker.

– Det här är en traditionell 
metod för champagnetillverkning. Vi 
snurrar flaskorna i träställ, enligt ett 
schema som tar en månad. Det görs 
för att få ner jästfällningen i halsen 
på flaskorna. När vi har degorgerat 
flaskorna, alltså avlägsnat kapsylen 
och bottensatsen och satt på ny 
kapsyl, har vi en klar fin cider. Det 
handlar i grund och botten om att 
göra cider på ett traditionellt sätt med 
så få maskiner som möjligt och jobba 
med produkten för hand. Det ska få ta 
tid, säger Klara. 

– Cyril påminde oss alltid om att 
det inte är någon idé att stressa. Det är 
bättre att drycken får leva sitt eget liv, 
säger Axel.

Att producera en så pass liten 
mängd cider har gjort att företaget 
inte har påverkats så mycket av den 
pågående pandemin. 

– Det är ingen stress om cidern 
lagras lite längre än vad vi först tänkt. 
Den blir nästan bara bättre, säger 
Axel.

Nu har de fullt upp med att 
producera inför nästa år. De hoppas 
att fler ska dricka svensk cider men 
har inga planer på att expandera 
produktionen just nu.  

– Det tar tid att bli bra på 
någonting. Vi tycker att det är 
viktigare att förstå produkten och vi 
utgår hela tiden ifrån den. Varje skörd 
lär vi oss nya saker och jag längtar 
hela tiden till nästa skörd, säger Axel.

Det inte är någon 
idé att stressa. Det 
är bättre att drycken 
får leva sitt eget liv. 
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Flera framgångsrika kockar 
och dryckesexperter har hyllat 
Sent om Ciders produkter. I en 
recension beskrivs Axel och 
Klaras cider som frisk, fruktig, ren 
och mycket välbalanserad. 

– Det är verkligen superkul. 
Det trodde vi inte, för man tvivlar 
ju alltid på det man gör, men 
det är väldigt roligt att personer 
som uppskattar ett gott hantverk 
värdesätter våra produkter, säger 
Klara.

Ciderproduktionen är inget 
heltidsjobb för varken Axel 
eller Klara. Klara pluggar 
Miljövetenskap på Mittuniversitet 
och Axel jobbar som skidtränare 
för det alpina juniorlandslaget. 
Han har också läst vinkunskap.

– Ciderproduktionen är 
väldigt säsongsbetonad, men visst 
blir det lite pusslande och mycket 
jobb när det ska plockas och 
pressas, säger Klara.

Under vintrarna jäser deras 

cider och till våren plockas 
flaskorna fram.

– Det är en ynnest att kunna 
hålla på i sådan liten skala och det 
är häftigt att det kan få ta tid. En 
flaska tar ett år att producera. Det 
är verkligen en årgångsprodukt 
och man har en chans. Äpplena 
får bestämma vad det blir för 
produkt. Vi kan bara skapa de 
bästa möjliga förutsättningarna 
för produkten, säger Axel Bäck 
från Sent om Cider. //

  R E P O R T A G E  

Sent om Ciders produktion kan du följa via @sentomcider på Instagram.

Sent om Ciders produkter säljs via återförsäljaren Dryckesbutiken. 

Cidern har bland annat serverats på restauranger som Jakob & Ethel im Klösterle i Österrike, 

Ernst i Berlin, Petri, Talldungen, Galinas Pizza, Lyran, Ekstedt, Portal, Skåpmat, Spritmuseum, 

Tranan och Enskede Matateljé.
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"Och så gör du bara så här”, 
säger Jossan och rullar 
degremsan till ett snyggt 
bullnystan. Det ser så himla 
enkelt ut. Och ändå fastnar 

min tumme gång på gång längst in i 
kaneltrasslet när jag själv försöker.

Min första praktik under 
utbildningen gör jag på Park Bageri 
& Konditori i Bromma, där Josefin 
”Jossan” Åhlfeldt är chefsbagare. Jag 
börjar i veckan med kanelbullens 
dag och det är frusterande att inte 
kunna fixa ett enda nystan som går 
att sälja. Tack och lov har Park nyligen 
infört bagarbullar i sortimentet. 
Kaneldegsslattar och croissantspill 
samsas i pappformar och jäser upp 
till maffiga sötsaker. Det blir många 
bagarbullar under mina första veckor...

ATT VARA PRAKTIKANT vid 48 års 
ålder ruskar om. Ja att vara student 
med för den delen. Det var länge 
sedan jag läste till kostekonom och 
journalist. Efter mina utbildningar 
har jag jobbat som frilansskribent och 
som redaktör på olika mattidningar, 
längst på tidningen Buffé. Det är i 
skrivandet jag haft min trygghet, vetat 
formeln för det, och sällan tvivlat 
på att jag får ihop en okej text före 
deadline. Ett bageri bjuder på helt 
andra utmaningar. Med armarna 
djupt ner i blandaren fattar jag inte 
hur Jossan kan hiva upp hela den lösa 
levainhärvan i ett enda smidigt drag. 
Själv kletar jag obönhörligen fast 
när jag försöker få loss den stackars 
degen. Och hur kan bagarna pensla 

en hel plåt i ett enda svep, medan 
jag duttar med en bulle i taget. Jag 
måste fråga om allt, jag gör misstag, 
och sedan gör jag samma misstag en 
gång till. Men framför allt inser jag att 
bakning i bageri har väldigt lite att 
göra med att baka hemma.

FÖR VISST har jag bakat hemma. Jag 
har bakat så in i Norden. Fast på mitt 
sätt. Jag halkade in lite oväntat på 
brödspåret. Matmässigt har jag har 
alltid gillat grönt och lagat mycket 
med baljväxter. Men min son Olle var 
inte lika förtjust i mina linssoppor, 
falafel och böngrytor. Däremot 
älskade han mackor. Så jag fick idén 
att istället för att envisas med maten 
börja baka in bönorna i brödet. I nästa 
frallbak mixade jag ner en burk vita 
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FRÅN 
MATSKRIBENT 
TILL 
BAGARSTUDENT

MATJOURNALISTEN LINA 
WALLENTINSON KOM IN PÅ 
BAKNING LITE FRÅN SIDAN, 
GENOM ATT BAKA MED BÖNOR. 
EFTER ATT HA GETT UT TVÅ 
BÖCKER I ÄMNET VÄXTE ÖNSKAN 
OM ATT FÅ GÅ PÅ DJUPET 
I HANTVERKSBAKANDETS 
KONST. NU FÖRVERKLIGAR HON 
DRÖMMEN PÅ ELDRIMNERS 
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 
DÄR TEORI PÅ ELDRIMNER I 
ÅS VARVAS MED PRAKTIK HOS 
LANDETS BAGARPROFFS.

TEXT Lina Wallentinson
FOTO Lennart Weibull
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bönor. Det blev win win. Olle gillade 
frallorna som blev förvånansvärt 
saftiga och luftiga. Jag fick blodad tand 
och testade att baka allt möjligt med 
baljväxter. Så småningom utmynnade 
allt experimenterande i boken Baka 
med bönor som gavs ut på Bonnier 
förlag för två år sedan. Även om ämnet 
är smalt har boken hittat sin publik 
och jag har fått glädjen att göra en 
uppföljare, Baka med grönsaker, som 
kommer ut våren 2021.
 
JAG HAR ALLTID gillat att 
experimentera, att testa vad som 
funkar och inte. Hur mycket kikärter 
fixar en deg utan att bli för tung, 
vilken mängd svarta bönor ger den 
bästa brownien? Och linserna i 
knäcket, ska de vara kokta eller bara 
blötlagda? Sådana frågor älskar jag att 
fundera över och sedan prova hemma 
i köket.

SAMTIDIGT KÄNDE jag ofta en viss 
frustration i mitt testbakade. Varför 
jäste vissa bröd så fint medan andra 
bara säckade ihop? Jag läste på om 
bakkemi, om jäst, temperatur, olika 
mjölsorter, skållning, liggtider – och 
surdeg. Långsamt började en önskan 
om att få lära mig mer om bakning 
från grunden att gro. Jag funderade 
också en hel del på hälsotänket. Min 
ambition med bönorna var ju att 
smyga in lite mer nyttigheter i bröden. 
Men när jag läste på om kultursorter, 
fullkorn och surdeg så fascinerades 
jag av att det fanns så mycket 
hälsoaspekter alldeles naturligt om 
man bakade mer hantverksmässigt.

JAG LETADE EGENTLIGEN efter 
kortare kurser när jag gick in på 
Eldrimners hemsida. Men så fick jag 
syn på Yh-utbildningen. Det lät som 
en dröm, att få all den där teorin jag 
suktade efter. Och så en hel massa 
praktik hos olika bagare. Men inte 
kunde väl jag ta ett helt år till det? 
Utan att jag visste vad det skulle leda 
till. För dittills hade jag inte haft några 
drömmar om att starta ett eget bageri. 
Jag funderade ett tag, men sedan 
bestämde jag mig bara. Det här ville 

jag verkligen göra!
REDAN FRÅN START känns 
utbildningen rätt. Höstterminen 
börjar med fem veckor på plats på 
Eldrimner i Ås utanför Östersund, så 
jag och mina 15  kurskompisar får gott 
om tid att lära känna varandra. 

Det är intressant att höra om allas 
varierande bakgrund och hur vi på 
olika vägar landat i vårt gemensamma 
intresse för småskaligt mathantverk. 

Åldersmässigt är vi en kul mix 
från strax över 20 till 50 plus. Att få 
plugga teori inte bara med blivande 
bagare, utan också med mejerister 
och fruktförädlare ger spännande 
inblickar i hantverkets andra delar 
och insikter om hur mycket som 
ändå hänger ihop, när det kommer 
till mikroorganismer, pH-värden, 
salthalter och så vidare. För att inte 
tala om att vi kompletterar varandra 
rent fikamässigt, jag säger bara bröd, 
ost och marmelad.

ATT FÅ PLUGGA och fördjupa mig i 
ett ämne så här pass sent i yrkeslivet 
känns som en ynnest. Och att 
utbildningen är så praktiskt kopplad 
tilltalar mig. I ekonomin räknar vi 
på våra framtida bagerier när vi gör 
upp budget och finansieringsplan. 
Precis som i livsmedelssäkerhet där 
vi redan nu drar upp riktlinjerna för 
en kommande egenkontroll. Kemi och 
biologi är så klart direkt länkade till 
vad, när och hur olika processer sker 
i degarna.

ATT SEDAN FÅ GÅ ÖVER till 
skolbageriet ett stenkast bort och 
testa teorierna i verkligheten under 
våra produktionsveckor ger en direkt 
koppling till hur allt hänger ihop. 
Första veckan ägnar vi helt åt bröd 
bakade med vetemjöl. Vi får bekanta 
oss med sädesslagets mångfald, från 
mörk emmer till gyllene enkorn och 
vidare till virvlad dinkel. 

TILLSAMMANS MED bagarlärarna 
Magnus Lanner och Arvid Lorentzon 
börjar vi från grunden och bakar 
samma slags bröd med jäst respektive 
surdeg för att undersöka vad 

skillnaderna blir. Vi lär oss forma 
limpor, baguetter, bullar och mycket 
mer. Vi gör också en dags avstickare 
till en bagarstuga en bit bort där 
tunnbrödsproffset Nik Märak lär ut 
den rätt komplicerade konsten att 
kavla och grädda tunnbröd i vedeldad 
ugn.

DET ÄR EN VIKTIG del av 
utbildningen att ta in yrkesverksamma 
bagare som lärare. Under den andra 
produktionsveckan håller rågproffset 
Robin Edberg från Göteborgsbageriet 
Cum Pane i utbildningen. Vi bakar 
allt från snäll och kryddig kavring 
till tidskrävande tyska rågbröd med 
syrning i tre steg. Robin visar på hur 
små hål i degen ger signal om att 
brödet är klart att skjutsa in i ugnen, 
förklarar varför varmare vatten 
gynnar mjölksyrebakterierna istället 
för de som gör stickig ättikssyra och 
hur skållningen hjälper degen att 
binda mer vatten. Men han vill också 
få oss att tänka och känna själva. 
Efter ett tag slutar jag fråga hur länge 
bröden ska bakas i ugnen – svaret blir 
ändå alltid ”Tills det är klart”.

FRAMTIDA BAGERI då, blir det 
någonsin ett sådant för mig? Så här 
knappt halvvägs i in i utbildningen 
så vet jag inte. Kanske mynnar det 
ut i något helt annat. Att förmedla 
all kunskap jag får i böcker och 
artiklar känns också angeläget och 
meningsfullt. Men visst har det börjat 
spira en liten dröm om ett eget ställe 
någon gång i framtiden. Kanske 
förblir det bara en dröm, men om jag 
någon gång öppar mitt lilla bageri 
så kommer jag garanterat att sälja 
nystade bullar. 

TRE VECKOR PÅ PARK tog det 
innan jag äntligen fick till den rätta 
tumknycken och lyckades snurra 
bullarna utan att fastna. Sällan har 
väl ett mess gjort mig så glad som när 
Jossan efter min sista dag skickade 
meddelandet: ”Nu säljer vi dina bullar. 
Helt perfekta!”. //
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06:45 är jag 
fortfarande vid liv
ATT UTSÄTTA SIG FÖR EN OKÄND MILJÖ SOM ATT PRAKTISERA KAN VARA NÅGOT AV DET 
LÄSKIGASTE EN MÄNNISKA KAN GÖRA. ÄR MAN DESSUTOM EN BRA BIT ÖVER MEDELÅLDERN KAN 
DET ÄVEN KÄNNAS LITE MÄRKLIGT. IBLAND KOMMER MAN TILL PLATSER SOM MAN INTE ENS 
VISSTE ATT DE FANNS OCH MAN HAR MÖTT MÄNNISKOR SOM HADE VARIT ROLIGT ATT HA TRÄFFAT 
PÅ TIDIGARE. LIVET TAR LITE OLIKA VÄGAR. IBLAND BLIR DET BRA, IBLAND MINDRE BRA. DET ÄR 
BARA OCH ÅKA MED PÅ RESAN MED ETT ÖPPET SINNE. FÖR ALLTID LÄR MAN SIG NÅGOT. 

EN ELEVS BETRAKTELSER UNDER SIN PRAKTIK HOS MURBOANNAS

TEXT & FOTO Jörgen Appelgren
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Murboannas ligger 
i utkanten av byn 
Murbo på en stor 
grusplan med hagar 
och skog tätt intill. 

Riksväg 50 ligger några hundra 
meter bort och ljudet från vägen hörs 
konstant. Hösten är här. löven har 
börjat skifta färg från grönt till gult 
och rött, och nätterna är märkbart 
kallare. Snart är det oktober.

– Vill du ha kaffe? säger Mats 
Reyier, delägare och grundare av 
Murboannas, i Borlänge.

Två små kannor presskaffe görs 
i snabb takt och vi sätter oss längst 
in restaurangen som ligger en våning 
ovanför mejeriet och butiken. Klockan 
visar 18.00 och det är fortfarande ljust 
ute, trots himlens mörka moln och 
duggregn. 

Efter en timmes trevligt möte som i 
princip är en monolog av Mats vill han 
veta något om mig också. Jag fattar 
mig ganska kort då klockan blivit 
mycket. Efter det tycker Mats att han 
borde visa mig runt i lokalerna. Vi 
går på en rundvandring. Han pratar, 
jag lyssnar. När vi kommer ned till 
mejeriets omklädningsrum, säger han:

– Här är skogräns och till mejeriet 
går vi inte in, om vi inte byter om. Och 
det gör vi inte nu.

Efter vårt möte och rundvandring 
har klockan hunnit bli 19.30. Det är 
mörkt, jag är hungrig och har inte 
handlat någon mat. Jag frågar Mats var 
närmaste affär ligger. Han förklarar 
vägen till byn som ligger närmast, som 
heter Sellnäs. Där det ska finns en ICA.

– Affären stänger 20:00, men det 
tar bara tio minuter att åka dit. Vi ses 

klockan 07:00 i morgon bitti då, säger 
Mats Reyier. 

Hoppar snabbt in i bilen. Är lite 
stressad över att kanske inte hinna i 
tid till affären innan stängningsdags. 
Kör iväg i mörkret på den knöliga 
oasfalterade vägen över åkrarna i 
Murbo på väg till Sellnäs. Vägen syns 
knappt i regnet, så jag är närapå att 
svänga ner i diket några gånger.  

FÖR ALLA SOM har sett skräckfilm 
någon gång, så är det så här det 
brukar börja: en något stressad 
människa på en enslig mörk väg helt 
ensam i en bil. Det är dimma och 
månen lyser bakom mörka hotfulla 
moln. Det är  imma på rutorna, det 
regnar, inga gatlyktor och sikten är 
urusel. Personen i bilen vet inte var 
han är och vet inte vart han är på väg.

  R E P O R T A G E  
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NÄR KLOCKAN ÄR 06:45 dagen 
efter är jag fortfarande vid liv och står 
och väntar på Ingela som kommer 
att arbeta i mejeriet under min 
månadslånga praktik. Det är lite kyligt 
i luften och morgondimman ligger 
kvar på ängarna. Har sovit dåligt 
under natten. Är spänd på vad som 
väntar, så det kanske är därför som jag 
fryser. 

INGELA HERMANN är en ung tjej, 
uppvuxen på landet långt ifrån 
storstadens stress med tunnelbanor 
och en massa folk. Hon gick ut 
Eldrimners Yh-utbildning våren 2020. 
Praktikanten är en äldre man från 
Stockholm, som har jobbat i stressiga 
yrken i hela sitt liv. Nu går han 
samma Yh-utbildning på Eldrimner. 
Kulturkrocken kan bli total, skulle 
man kunna tro. 

KLOCKAN 06:59 sladdar Ingela 
Hermann in på grusgården framför 
mejeriet med sin bil. Hon kliver raskt 
ur fordonet med en matlåda i handen, 
säger ”Hej!” och är sedan snabbt inne 
i mejeriet. Det går undan från start. 
Innan jag vet ordet av har hon kollat 
pH på dagens syrakulturer och på 
ystmjölken i grytan, samt satt igång 
diskmaskinen och kanske lite andra 
saker jag inte hinner se. 
Ingela är mycket duktig, väldigt 
pedagogisk och lättsam. Kanske har 
hon i färskt minne hur det är att 
vara praktikant? Känner mig mycket 
välkommen och det är roligt från start. 
Fast det går knappt att hänga med i 
Ingelas tempo. Och någon kulturkrock 
blir det inte heller. 

MJÖLKEN FINNS i ystkaret när vi 
börjar på morgonen. Redan klockan 
12:00 dagen före ystning pumpas ca 
640 liter mjölk in i mejeriet. Vid den 
tiden är också dagens ystning klar och 
grytan är rengjord. 

Mjölken hämtas tre gånger per 
vecka från mjölkbonden och fraktas 
till mejeriet i Murboannas egna 
lastbil. Mjölken kyls sedan i grytan 
till 03:00, då den sedan värms upp 

och pastöriseras. Därefter kyls 
mjölken igen till rätt temperatur för 
mjölksyrakulturen. Detta betyder att 
ystningen kommer igång tidigt på 
morgonen. Redan klockan 07:15 är 
inte ovanligt. 

Att hygien och ordning är väldigt 
viktigt på Murboannas får jag en 
känsla av direkt. Det mesta är också 
väldigt genomtänkt och bra. Det 
finns ett fint omklädningsrum för 
personalen med dusch och toalett. 
Ett bra lunchrum och kök med allt 
man behöver. Här finns ergonomiska 
och effektiviserande hjälpmedel och 
bra utrymmen. Mejeriet har tre stora 
fönster och en dubbeldörr av glas. 
Kanske i första hand byggd för att få 
in den 700 liter stora ystgrytan, men 
också väldigt trevligt med så mycket 
ljusinsläpp. I taket sitter också tio 
dagsljusarmaturer som lyser upp 
lokalen ännu mer. 

För en som jag som har tillbringat 
många timmar i trånga, varma kök 
utan fönster, så känns det väldigt 
befriande att ha så mycket ljus 
omkring sig. Och dessutom med 
naturen direkt utanför. 

PÅ MURBOANNAS MEJERI ystas 
det tre dagar i veckan. Det kommer 
sannolikt att utökas i framtiden; 
antingen med mer ost eller kanske 
produktion av glass. De vill för övrigt 
utöka hela besöksmålet Murboannas. 
Dels genom att skaffa sig egna kor 
och de funderar även på att göra det 
möjligt för andra mathantverkare 
att etablera sig i nära anslutning. 
Redan nu har de samarbete med olika 
aktörer runt om i Dalarna där de säljer 
varandras produkter. 

De har ett eget rostat kaffe som 
de köper av Ravgrytets rosteri. Likaså 
ett eget öl från Mjelga bryggeri och 
de har även ett förvånansvärt bra och 
intressant utbud av vin. Detta trots 
att de bara har restaurangdelen öppet 
på dagen. Visserligen har de en del 
ostprovningar och andra evenemang 
och deras ambitionen är, som sagt, att 
utöka besöksmålet. 

Planerna, drömmarna och 
möjligheterna är många och det är nog 
bara en tidsfråga innan det finns på 
riktigt. Mats är väldigt driven och har 
lite svårt att sitta still om han tvingas 
till det. Han vill så mycket och har så 
många idéer. Jag får uppfattningen 
att han nog skulle vilja ha fler timmar 
på dygnet om det gick att ordna på 
något sätt. Han sköter det mesta, men 
brukar normalt inte ysta. Däremot 
hjälper han till med att salta och 
vända ostar nästan varje dag. 

I mejeriet är det Anna Reyier som 
regerar. Det var hennes beslutsamhet 
att arbeta med ost som gjorde 
att de startade Murboannas. Hon 
är Murboannas galjonsfigur och 
mejeriets ostkreatör. 

Så borde det vara, men sedan en 
tid är hon sjukskriven och kan inte 
arbeta som vanligt.  

INGELA OCH JAG JOBBAR ihop 
under tre korta veckor och hon lär 
mig hur man faktiskt gör ost. Känner 
mig mycket säkrare bara efter några 
dagar med henne som handledare. 
Men redan första veckan säger hon 
att hon anar att hon troligtvis snart 
kommer att bli förkyld. Låtsas att jag 
inte riktigt hör vad det är hon säger. 
Skräcken är desto större inombords. 

Veckorna går och hon håller sig 
frisk. Jag glömmer det där med att 
hon nog skulle kunna bli sjuk snart. 
Vi jobbar på. Ystar vitmögelost, 
grönmögelost, färskost, pressade 
ostar och gör smör. Allt går bra och 
det kännas som att det börjar fastna 
hur allt hänger ihop. Börjar få koll 
på alla rutiner och bakterier. Det är 
riktigt roligt att arbeta nu, och det 
finns inga tankar hos mig om att något 
skulle förändras. 

På söndagen innan den sista 
veckans praktik, ringer Mats till mig. 

– Ingela har blivit sjuk, Jörgen, 
säger han.

För tre veckor sedan hade jag 
förmodligen fått slaganfall och 
dött, men nu efter tre veckor på 
Murboannas känns det inte så svårt 
längre. Ingela har varit väldigt 
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pedagogisk och hon har lärt mig 
mycket på den korta tid vi arbetade 
tillsammans. 

Nu är hon sjuk, så det är bara att 
lösa problemet. 

Mats säger att han kommer också 
vara i mejeriet i veckan så det kommer 
nog gå bra ändå. 

Tänker snabbt. Ja, hur svårt kan 
det vara?

– Okej, det fixar vi, säger jag. 

SISTA VECKAN blir alltså lite som 
ett test på om jag har lyssnat på 
handledaren Ingela Hermann. 
Det känns faktiskt bra. Allt fungerar 
och det blir ost. Om det blir bra 
ost får vi veta om åtta veckor. 
Då är nästa praktikperiod igång 
någon annanstans. Och då med nya 
utmaningar. 

Vintern har kommit. Den första 
snön har fallit och snart är det 
november. Murbo är inte längre en 
okänd plats på kartan för mig. Och att 
göra ost på 640 liter mjölk känns inte 
heller så komplicerat längre. Till ICA i 
Sellnäs hittar jag också utan problem 
även om det skulle regna och vara 
bäcksvart ute. 

Det är det som är tjusningen med 
att utsätta sig för det okända i livet – 
man kan bli en bättre människa. Bara 
man vill. //

MURBOANNAS ligger i Murbo, 10 
minuter ifrån Borlänge. Ägarna och 
grundarna heter Anna och Mats 
Reyier. Murboannas stod färdigt år 
2017 efter flera år av planering.
Här ystas tre gånger i veckan, 
men önskan finns att utöka. 
Produktionen är 6 ton ost per år, 
men de kommer sannolikt att 
passera detta snart. De producerar 
ostar, smör och ostkaka. Plus mat, 
pajer, smörgåsar, kakor, med mera. 
De har inga egna kor, men förr eller 
senare vill de skaffa det.
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FLYTTBART 
ÄR FRAMTIDEN
HUR ÄR DET ATT YSTA HANTVERKSMÄSSIGT PÅ EN MINIMAL YTA? VID SIDAN 
AV KOKHUS PÅ FÄBODAR DRIVS FLERA SMÅSKALIGA MEJERIER I SVERIGE SOM 
FLYTTBARA VERKSAMHETER I BYGGBARACKER, CONTAINERS, MATVAGNAR OCH 
RULLANDE STORKÖK. FJÄLLBONDEN FRÅN MEDSKOGEN I HÄRJEDALEN, ERIKA 
ENCKELL, DRIVER SEDAN I SOMRAS ETT AV SVERIGES ALLRA MINSTA MEJERIER. 
VI HITTAR OCKSÅ TRE FLYTTBARA MEJERIER I SÖDRA HÄLSINGLAND.

TEXT & FOTO Jennifer Ehnemark
Jennifer Ehnemark är frilansskribent, YH-utbildad mejerist hos Eldrimner och säljer hantverksost.

FOTO Erika Enckell
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När vi rullar in på 
en snirklig väg 
som skär genom 
fagra fält, efter 
att gps:en tagit 
oss på en liten 
omväg, är det 

först Gill Simpsons nyfikna hund 
som kommer i kapp oss och springer 
utmed bilen. Vi vevar ned rutorna och 
blir eskorterade fram till Byamejeriet 
i Hälsingland AB. Platsen kallas 
Överbo och ligger mellan Bollnäs och 
Söderhamn. Här bor och jobbar Gill 
som visar sig vara en person som 
skrattar mycket och hjärtligt åt allt, 
både med- och motgångar i mejeriet.

Mina söner hoppar ur och checkar 
in i Gills soffa i vardagsrummet med 
varsin iPad. Sedan hänger jag med 
henne ut i två byggbaracker på cirka 
tre gånger tio meter vardera. Snart 
påbörjas en ystning av Hälsinge-
koost, en lokal specialost; liten, rund, 
vacker och mjuk i smaken på 300 
gram färdig vikt, lite som en ricotta 
salata, en ost att använda i sallader, 
maträtter, steka, lägga på hamburgare 
eller äta som den är till vardags.
Om det är någon som har värdefulla 
erfarenheter av att omvandla en bod 
(eller barack) till ett flyttbart mejeri är 
det Gill. Att hon valt den här lösningen 
beror främst på att hon tröttnade 
på letandet efter en lämplig lokal.

Från allra första början utbildade 
sig Gill på lantbruksskola och därefter 
följde kurser i ystning hos Annika 
Schrewelius på Öland. År 2013 blev 
det en nystartskurs för företagare 
hos Eldrimner. Och 2015 gick hon 
samman med Eva Bernstål som idag 
driver Bojäntans, ett småskaligt 
gårdsmejeri som finns i Rengsjö, cirka 
tio minuters körning från Gills och 
familjens gård. Tillsammans fick de 
hyra föreningen MatVärdens flyttbara 
mejeri, ett produktionskök på hjul, 
som Ylva Olofsson som då arbetade 
på MatVärden i Gävle hade varit med 
och tagit fram. MatVärden bildades 
2006 för att driva utvecklingen av 
en hållbar livsmedelsproduktion i 

Gävleborg. Gill och Eva testade att 
placera sin produktion utanför en 
mataffär och folk tyckte det var roligt 
att kika in på arbetet med ostarna. 
När Eva så småningom valde att 
lämna samarbetet för att satsa på 
annat kom Ylva in och fortsatte 
driva verksamheten vidare med 
Gill. 2017 bildade de aktiebolag.

HYRESPERIODEN FÖR flyttbara 
mejeriet var tidsbegränsad och 
med tiden ökar hyran gradvis. 
Tanken är att man hyr för att komma 
igång med sin idé, att det ska gå 
att starta livsmedelsproduktion 
utan alltför stora investeringar 
och ekonomiska risker.

– Vi började med en månadshyra 
på runt 3 500 kronor och hyran 
ökade vartefter. Det är för att ingen 
ska bo in sig för mycket i vagnen.

Efter en tid började de titta runt 
på andra möjliga alternativ. Ett tag 
var de inne på att låta renovera en 
lanthandel i Växbo och göra om den 
till mejeri, men den uppskattade 
budgeten hamnade på mellan 1,5 och 
2 miljoner och då drog de öronen 
åt sig. Till listan på potentiella 
objekt som Gill också har spanat 
på hör en pizzeria (”men de gjorde 
lägenheter av den istället”) och gamla 
mejeriet i Bollnäs. Istället dök de två 
byggbarackerna upp till försäljning. 
De köptes in genom Gill och hennes 
mans lantbruksföretag för 270 000 
kronor, momsen inräknad. Den nästan 
nya ystgrytan på 500 liter ropades in 
till fyndpris på auktion för 110 000 
kronor. Innan bodarna kunde ställas 
på plats lät de gjuta en bottenplatta, 
råttsäkra genom att sätta plåtar runt 
om för att förhindra råttor att komma 
in under och klä innerväggarna med 
våtrumstapet och lägga våtrumsgolv. 
Ett kylrum fanns färdigt sedan 
tidigare men Gill knorrar lite över 
placeringen, som kunde ha varit 
mer genomtänkt. Vattnet kommer 
från egen brunn och bodarna (eller 
barackerna) är inkopplade på gårdens 
avloppsanläggning. Elen är uppsäkrad 

till 50 ampere. Nånstans runt 500 000 
kronor kan man säga att Byamejeriet 
har kostat totalt i investering.

– Med lite planering och 
uppfinningsrikedom så funkar 
det men det är alltid trångt och 
lagringen är alltid ett problem. 
Fördelen är att investeringen enkelt 
kan säljas och flyttas, säger Gill.

IDAG ÄR DET hon som solo driver 
Byamejeriet. Ylva köptes ut ur bolaget 
vid årsskiftet 2019/20. Hemma på 
mjölkgården finns ett hundratal 
kor varav några Holstein korsade 
med Brown Swiss – schweiziska 
bruna kor som ger bra mjölk. Vid 
sidan av Hälsinge-koost ystar Gill 
också en 3-kilos pressad hårdost 
som hon kallar Chalur som lagras 
12 månader och som utvecklar en 
god, lite kola- och karamellgräddig, 
sötsalt smak. Namnet är inspirerat 
av hälsingemål och betyder ungefär 
”vara fundersam” eller ”misstänksam”. 
Gills ost ”Stöss” (”förvånad” på 
hälsingemål) är en grynpipig 
hårdost med lite kortare lagring och 
med en trevlig, mild smak och lite 
mjölkig champinjondoft. Vi kikar 
på de senaste utdragen från juryns 
bedömningar från SM i Mathantverk. 
Överlag är det tummen upp. 

FÖRSÄLJNINGEN AV Hälsinge-
koosten sker framförallt på ett 
flertal ICA-butiker som beställer 
i snitt cirka 10 kilo ost per vecka. 
Ett par gårdsbutiker, restauranger 
och Bed and Breakfast hör också 
till stamkunderna. Gill brukar 
också sälja på marknader.

Åren med MatVärdens flyttbara 
mejeri var lärorika. Och mycket har 
hunnit hända sedan dess. Vi kommer 
in på praktiska saker som skitit sig. 
Gill skrattar och berättar. 

– Se till att kylrummet är utrustat 
med en funktion som meddelar 
temperaturskillnader via en app på 
mobilen och att det är rätt kylvätska. 
En gång blev det för kallt utomhus här, 
kylvätskan frös och all ost frös sönder.
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Det startade med att jordfelsbrytaren 
pajade. Och en gång hände samma 
sak när det regnade extremt mycket. 
Numera är värmeelementen i barac-
kerna inkopplade separat och inte 
via samma jordfelsbrytare för att 
förhindra att hela mejeriet ska frysa 
till is om det skulle bli lika kallt 
någonsin igen. Problemet är löst men 
att leasa ett kylrum är ju också alltid 
en möjlighet om man inte vill ta risken 
att äga och bekosta det själv, resonerar 
Gill.

En annan sak att tänka på när man 
ystar på minimal yta är att inte ha ost 
liggande öppet och framme när man 
ska städa och spola av golven, det 
stänker lätt. Och så var det den gången 
hela mejeriet blev som en våtbastu. På 
väggar och skåp syns fortfarande klart 
lysande färgfläckar i bubbelgumsrosa 
och illgrönt som uppstod när post-
itlapparna bokstavligen löstes upp och 
rann.  

PÅ GILLS ÖNSKELISTA framöver står 
bland annat ett värmeskåp eller en 
pastör för att kunna göra yoghurt och 
fil, en större och bättre vakuummaskin 
och såklart mer lagringsutrymme för 
osten.

– Jag skulle vilja fixa en egen 
jordkällare med stenkammare, vi 
tittar på om det går att använda en 
vägtrumma eller en glasfibersektion 
som kunde grävas ned någonstans på 
gården.

Efter det härliga sommarbesöket 
hos Gill återvände jag (denna gång 
utan sönerna) till Hälsingland på 
den minst lika ljuvliga hösten och 
stannade till på Östigårns Lantbruk 
i Österböle, Rengsjö. Från och 
med början av november 2020 tas 
nämligen stafettpinnen i MatVärdens 
flyttbara mejeri över av Anna 
Johansson.

ÖSTIGÅRNS LANTBRUK har varit 
mjölkgård sedan 1600-talet och har i 
dagsläget tolv kor som mjölkas, några 
av rasen Jersey blandat med Holstein, 

några Jersey/fjällko och så en ren 
Jerseyko. De förser Anna med mer 
mjölk än hon ibland hinner ta hand 
om. Efter en tid då mjölkningen har 
varit på paus på gården på grund av 
de usla mjölkpriserna har hon och 
mannen bestämt sig för att på sikt 
öka upp besättningen till ett femtiotal 
djur och åter komma igång med 
leveranser till Arla. I och med utökad 
mjölkproduktion uppstår också 
möjligheten för Anna att utveckla sin 
ost- och yoghurtverksamhet.

Vi kliver in i det cirka tre gånger 
tio meter vitt skinande mejeriet 
på hjul som nu står parkerat på 
familjens gårdsplan. Upphämtningen 
från Sandviken där det hade 
mellanlandat och transporten till 
Rengsjö sköttes av en åkare tillika 
vän. Inuti finns Plevnikgrytan på 400 
liter, generöst med kylar, ystbord, 
diskmaskin, arbetsbänk och ett bra 
omklädningsrum. Men ostformarna 
behöver bli fler.

SOM MEJERIST ÄR Anna hyfsat 
ny. Tidigare gick hon, liksom Gill, 
på lantbruksskola, fick jobb på 
skolan, utbildade sig senare till 
undersköterska vilket ledde till 
jobb i äldreomsorgen. Sen följde 
anställningar som ordningsvakt, 
dagmamma och jobb på dagis. Idag 
har hon åter en deltidsanställning 
inom äldreomsorgen i Bollnäs 
kommun (”ett jobb jag verkligen 
gillar”) vid sidan om jobbet hemma på 
gården. Av de fem barnen i åldrarna 
17 till 30 bor äldsta dottern med sin 
familj i grannhuset. 

År 2019 började Anna göra 
yoghurt hos Eva Bernstål som driver 
Bojäntans i närheten och fick tips om 
det flytt du ska ha det”.

– Jag har ju haft möjlighet att hålla 
till och producera hos andra hittills, 
men nu ska jag satsa på att utveckla 
verksamheten här hemma, säger 
Anna. Hon lyfter upp och synar en 
ostharpa och grunnar lite på hur den 
ska monteras på grytan.

– Tur att man har stöttning från 
MatVärden så det finns folk att fråga.

En del av Annas försäljning 
har hittills skett i Bojäntans fina, 
pyttelilla ostbod som håller öppet 
för självbetjäning. Anna levererar 
också till Lötens lanthandel i 
närheten. En del säljs hemma i den 
egna gårdsbutiken med maximal 
på-landet-myskänsla i Östigårns före 
detta dräng- och pigbostad. Förutom 
att göra sin fina, friska och krämiga 
yoghurt är planen bland annat att göra 
bredbar färskost, Hälsingeostkaka och 
ett par sorters olika ostar att sälja till 
jul, säger hon.

I TRÖNÖ, inte långt från Östigårns 
Lantbruk finns ett av Sveriges allra 
minsta bymejerier. Det invigdes 2006 
av Birgitta ”Brita i Brinken” Höglund 
med flera och nyttjas idag av Anna 
Sjölin. Att Anna ystar på egen getmjölk 
sedan 2019 med Birgitta som mentor 
som har snart 40 års erfarenhet som 
get- och fårbonde och mejerist både 
på småbruk och fäbodar är lite av en 
slump.  

Mitt i en 220-poängskurs om 
fäbodbruk på Centrum för lärande i 
Söderhamn ”blev Anna med fäbod”. 
Anna bor i Trönö sedan 2013 och var 
då också hästbonde. Hon ville tillföra 
fäboden några djur och fick frågan 
av Birgitta om hon skulle kunna 
tänka sig att låna fyra getter och 
fyra killingar från en fäbodbrukare i 
Ljungdalen, Arvid Björeland, nestor 
inom getskötsel. Anna tvekade först 
men tänkte, ”det ska väl gå, de har ju 
killingar”. Men när getterna hämtades 
upptäcktes att killingarna inte var 
deras! Så Anna fick hastigt lära sig 
att mjölka för hand där ensam på 
fäboden. Det blev en rivstart in i 
livet som fäbodbrukare! När Arvid 
hade skrivit över den sista avelsflock 
han hade åt Anna, somnade han in. 
Getterna hyr hon idag in på en gård i 
Trönö på gångavstånd från bostaden 
och mejeriet.
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Gill Simpson 

Gill Simpson vid barack 

Anna Sjölin och Birgitta ”Brita i Brinken” Höglund
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SJÄLVA MEJERIET är en byggvagn 
som köptes in för 80 000 kronor på 
Blocket och hämtades i Sollefteå där 
det redan hade fungerat som mejeri 
så inventarierna, bland annat två 
ystgrytor på 60 respektive 80 liter, 
kom med på köpet. Formell ägare är 
driftiga Trönöbygden ekonomiska 
förening och den som drev projektet 
var Birgitta. Mejeriet ligger vägg i 
vägg med Bystugan så el, vatten och 
avlopp är anslutet till den. Birgitta 
hyr mejeriet med en månadsavgift 
som inkluderar denna förbrukning. 
Anna hyr i andra hand och ser än så 

länge på sitt jobb som mejerist som 
arbetsträning.

I Trönö bor ungefär 900 personer 
i 400 hushåll och det mesta av 
vad hon producerar säljs till de 
lokala stammisarna. Och för att 
lösa lagringen läggs ost som ska ha 
mögeltillväxt helt sonika i ett kylskåp 
som inte riktigt håller kylan, men som 
håller en temperatur på 10 till 12 
grader – fiffigt!

Hur Anna fick kontakt med 
Birgitta är också en historia för sig, 
Anna hade nämligen besök från 
staden och de bestämde sig för att 

besöka Birgittas gård, dels för att 
Anna ville utmana sin getskräck, lite 
som egen improviserad get-KBT.

– Min kontakt med getter började 
med att jag blev ganska allvarligt 
stångad som ung och utvecklade 
en rädsla för dem. Att just jag lever 
livet som getbonde idag är därför 
rätt så osannolikt men det är bland 
det roligaste jag har gjort – att 
handmjölka och ysta på den egna 
mjölken och leva i så här nära kontakt 
med djuren och naturen. Jag har insett 
att jag har en längtan till hantverk, 
fäbodliv och hur det var förr i tiden. 

  R E P O R T A G E  

Anna Johansson hyr MatVärdens flyttbara mejeri
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Jag har alltid sökt det gamla, även 
med hästarna, som att köra hem ved 
med hästen och använda hästen i 
jordbruket.

Anna mjölkar numera med van 
hand sina getter själv mellan april 
och november. I dagsläget har hon 
fyra helmjölkande morgon och kväll 
och tre som mjölkas på det som finns 
efter att killingarna har druckit sitt. 
Hon ystar på cirka 30 liter per gång, 
varannan dag, och gör bland annat 
en fantastisk vit Caprin, färsk getost, 
Hälsingeostkaka på getmjölk och en 
riktigt bra lactique i olja med olika 
kryddor. När getterna sinas och 
mjölkningen är på paus har Anna 
möjlighet att köpa lokal komjölk att 
ysta på.

BIRGITTA HAR ETT 60-tal getter 
och 20 tackor tillsammans med sin 
man och har levt fäbodlivet hard core 
i Härjedalen och Jämtland, där hon i 
perioder vistades helt ensam under 
tuffa förhållanden och under fem 
års tid förlorade ett 30-tal djur till 
varg och björn. Hennes vision för de 
kommande åren är att ha sitt företag 
kvar.

– Min man och jag kommer allt 
eftersom att minska antalet egna 
djur till något färre, mer anpassat för 
självhushållning. Att fortsätta jobba 
aktivt med projekt, kurser, hälsofrågor 
och ägna tid åt skrivande är också 
planen.

Annas och Birgittas erfarenheter 
av att ysta och arbeta i en byggvagn 
som råkar vara klädd med metall på 
innerväggarna och med lysrören i 
taket rätt så nära inpå huvudet är att 
det sommartid kan bli väldigt varmt 
och instängt. God ventilation och 
fönster är med andra ord extra viktigt 
på liten yta. 

ATT DET FLYTTBARA mejeriet 
är centralt placerat mitt i byn och 
administrerat av en ekonomisk 

förening gör att Trönöborna, som 
är vana att ta saker i egna händer 
för att driva utvecklingen framåt, 
uppfattar mejeriet som en gemensam 
angelägenhet vilket är väldigt positivt 
för Anna. Hon planerar att satsa 
vidare på livet som getbonde och 
mejerist.

– Jag kommer fortsätta och jag vill 
också fortsätta jobba med häst- och 
ridupplevelser. Målet är att ha max tio 
getter i verksamheten eftersom jag vill 
hinna handmjölka.

FJÄLLBONDEN från Medskogen i 
Härjedalen, Erika Enckell, driver 
sedan i somras minimejeri i vad som 
tidigare varit en rätt så liten matvagn. 
Frågan är om inte detta just nu är 
Sveriges allra minsta mejeri.

– Jag skaffade den här matvagnen 
när jag inte hade någon annanstans 
att vara och göra ost efter att jag hade 
flyttat. Den kostade 50 000 kronor och 
hade varit livsmedelsgodkänd innan 
så det var inga större problem för mig 
att få den godkänd. Ystgrytan på 70 
liter hade jag redan. Det är fantastiskt 
att kunna göra ost med de här enkla 
förutsättningarna men det är inget 
hållbart alternativ under en längre tid. 
Det här är en så-länge-lösning. Men 
jag tänker att en matvagn ändå är bra 
att ha i framtiden.

Just nu gör Erika långfil, yoghurt 
och smör för eget bruk. Det har hon 
tänkt  göra även till rekorringen 
i Härjedalen, där hon säljer sin 
produktion vid sidan av att sälja 
direkt till sina stamkunder. När det 
gäller ost är det enbart stekost som 
tillverkas, eftersom hon ännu inte har 
något lager. Mjölken värmer hon på 
gasol vilket gör att det blir väldigt, 
väldigt varmt inne i matvagnen. Och 
så saknas golvbrunn.

– Men det är kul att det går och 
det är kul att hålla på i liten skala fast 
man inte har hunnit bygga upp det 
riktiga än.

Med nio egna fjällkor finns finfin 
mjölk på hemmaplan.

– Fast nu innan jag har någon 
vettig plats där jag kan ta hand om 
mjölken låter jag mina kor gå med 
kalvarna och tills vidare köper jag 
mjölk från Sundebergs i Hede.

FÖRETEELSEN MED flyttbara 
mejerier började med Eldrimners 
flyttbara getmejeri som byggdes 1987 
(se separat artikel). Det blev starten 
på Skärvångens- och Raftsjöhöjdens 
gårdsmejeri. Även Oviken Ost var 
från början flyttbart. Framtida 
Bruk i Blekinge ystar i en container. 
MatVärdens flyttbara mejeri som 
används för uthyrning i Gävleborgs 
län byggdes med inspiration från 
Eldrimners. 

Att mathantverkare utan lokaler 
och utan jättestort kapital lyckas 
lösa problemet,  tillfälligt eller tills 
vidare , genom att skapa flyttbara 
mejerier i en byggbarack, container, 
matvagn eller rullande storkök 
känns inspirerande, särskilt i en tid 
då Sverige behöver utveckla och öka 
livsmedelsproduktionen – ett mål i 
den svenska livsmedelsstrategin.

FLER REGIONER ÄN Gävleborg borde 
kunna ta fram innovativa, flyttbara 
lösningar för både produktion och 
försäljning. 

Gemensamt finansierade rullande 
livsmedelslokaler skulle kunna flyttas 
runt och hyras ut även utanför den 
egna regionen. Nya samarbeten kan 
knytas med gårdar med intresse att 
vara med i utvecklingen av svensk 
småskalig gårdsproducerad mat. 

Bevisligen funkar det att ysta 
under hantverksmässiga former på 
minimal yta. 

Även om mycket är på paus i 
samhället på grund av den pågående 
coronapandemin så tror jag på en 
framtid på rull! //

  R E P O R T A G E  
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FLYTTBARA MEJERIER 
BANADE VÄGEN
DET SOM BÖRJADE SOM ETT LOKALT PROJEKT I JÄMTLANDS LÄN MED 
MOBILA MEJERIER FÖR GETMJÖLK, HAR NU, DRYGT TRETTIO ÅR SENARE 
LETT TILL FLERA NYA SMÅ GÅRDSMEJERIER, INTE ENBART I JÄMTLAND.

TEXT Birgitta Sundin    FOTO Stéphane Lombard
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Under andra hälften av 1980-talet fanns ett stort 
intresse att starta getgårdar med osttillverkning 
i Jämtlands län, men de stora investeringar som 
krävdes för att bygga ett gårdsmejeri fick en 
hämmande effekt. För att stötta utvecklingen 
av landsbygdsföretagandet inom getnäringen 

föddes idén att ta fram ett par flyttbara getmejerier. Tanken 
var att de blivande gårdsmejeristerna skulle kunna starta 
förädling, skaffa sig kunskaper och erfarenheter samt testa 
försäljning innan de satsade pengar i ett eget mejeribygge. 
Idén blev till handling i ett projekt som drevs av Eldrimners 
nuvarande verksamhetsledare Bodil Cornell som då arbetade på 
Lantbruksnämnden.

Genom Åtgärdsprogrammet – för jordbruket i norra 
Sverige – öppnades möjligheten att söka projektmedel 
till olika landsbygdprojekt. Förutom att hjälpa fler 
gårdsmejerister att starta visade det sig att de 
gårdsmejerier som sedan byggdes blev bättre anpassade 
och mer genomtänkta, tack vare den praktiska 
erfarenheten i det flyttbara mejeriet. 

Det första flyttbara getmejeriet byggdes 1987 och 
transporterades till Skärvången där det tjänstgjorde 
i några år tills gårdens eget mejeri var byggt. 
Mejeriverksamheten utvecklades och år 2000 invigdes 
Skärvångens Bymejeri, ett mycket större mejeri där det 
idag produceras 100 ton ost årligen. 

Ytterligare ett flyttbart mejeri byggdes efter samma 
modell och placerades på Torsta naturbruksgymnasium 
med ekologiskt gårdsbruk i Ås. Genom den satsningen 
kunde skolan etablera en getgård för utbildning av 
skolelever och försöksverksamhet kopplad till SLU:s 
försöksstation i Röbäcksdalen utanför Umeå. Mjölken 
togs om hand i det flyttbara mejeriet där den förädlades 
till olika ost- och meseprodukter. Skolan satsade sedan på 
att bygga ett utbildningsmejeri vid Rösta vilket stod klart 
1995. Det är där som Eldrimner nu huserar.

Dessa flyttbara mejerier har åkt runt en del på 
vägarna i Jämtlands län genom åren. Till exempel har 
de varit delaktiga i att Raftsjöhöjdens gårdsmejeri 
och Oviken Ost blivit till. Efter 20–25 års tjänst är de 
fortfarande i bruk, i Kittelberget och på Slövre Gård.

I början av 2 000-talet återstod endast ett fåtal 
mjölkgårdar i Härjedalen och oron var stor att det stora 
mejeriet Milko inte längre skulle hämta mjölken. I ett 
EU-projekt där Milko också bidrog med en mindre del 
av finansiering byggdes ett komejeri i modulform 2006. 
Syftet var att stötta jordbruk med mindre jordbruksareal 
att öka förädlingsgraden, till exempel mjölkbönder i 
fjällnära områden.

Mejeriet flyttades till Hede och däri gjordes ost och 
senare även glass en period. Mejeriets konstruktion med 
hopdockning visade sig dock vara svår att förena med 
flertal flyttar och det har nu hittat ett stationärt hem på 
Månsta gård i Jämtland.

Intresset att hyra dessa flyttbara mejerier har varit 
relativt stort och en hel del förfrågningar har kommit 
från andra län. I Gävleborgs län har det också byggts 
ett flyttbart mejeri för uthyrning med inspiration från 
Eldrimners mejerier.

En problematik med att flytta omkring byggnader är 
att det lätt uppstår slitage och skador. Det krävs också en 
hel del kunskaper om fastighetsskötsel från hyresvärdens 
sida. Eldrimner är ändå väldigt nöjda med den insats som 
dessa mejerier har gjort för att underlätta igångsättandet 
av fler gårdsmejerier. //
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LANDETS 
FÖRSTA 
BÄRMUSEUM
– VI HAR VÄRLDENS BÄSTA BÄR! SÄGER BO 
LUNDMARK. GLOMMERSBÄR VILL GE BLÅBÄR, 
HJORTRON OCH LINGON SIN PLATS I HISTORIEN. 
NU ÖPPNAR DE LANDETS FÖRSTA BÄRMUSEUM.

TEXT & FOTO Maria Söderberg 

Det var en bärkurs 
i Kalix som blev 
startpunkt för 
allt det nya. Bo 
Lundmark, VD i
Glommersträsk 
miljöenergi, fick en 

ny idé som började växa fram. Hans 
insats inom miljöenergi handlade om 
att omvandla gräs, som till exempel 
rörflen, till biobränsle. 

Året var 2013. Tillsammans 
med sin fru Gunny, som alltid delat 
intresset med Bo för bärplockning, 
fick de under kursen lära sig hur man 
förädlar skogens tillgångar. 

– Vi tyckte det här var väldigt 
intressant och funderade över 
varför man inte tog hand om mer 
av bären här i landet. Bara runt här 
i Glommersträsk plockas varje år 
många ton.

DET SOM BEKYMRADE Bo Lundmark 
var att bären skickades oförädlade 
utomlands för att kanske återkomma i 
förädlad form, men utan att vi får veta 
var produkterna då är plockade.

– Vi har ju världens bästa bär! 
Skulle de inte kunna tas om hand här 
hos oss? Efter alla år med produktion 
av biobränsle tänkte jag att man måste 

förädla så nära källan som möjligt. 
En annan sak som han försöker 

förändra är människors ointresse för 
att plocka bär.

– Det kan ju inte vara miljömässigt 
rimligt att vi ska importera tillfällig 
arbetskraft från Asien som dessutom 
ska flyga hit? 

NÄR BO LUNDMARK var ung var det 
en självklarhet att alla som kunde 
skulle plocka bär.

– Minns hur jag plockade ihop 
till min första moped som kostade 1 
500 kr. Året var 1957. Då fick man två 
kronor kilot. 

Du fick alltså ihop så mycket som 
750 kilo? Det låter mycket.

– Ja, men jag var också en ivrig 
trettonåring som kunde få ihop 
tjugofem till femtio kilo på en dag. 

DET FINNS en stark tradition 
att Bärens hus öppnar just i 
Glommersträsk. Här fanns ett 
bärtorkeri, liksom närområdets 
Järvträsk och Utterliden. Det fanns 
även bärtorkerier på platser som 
Avaviken, Arjeplog, Norsjö. Det var 
med järnvägens utbredning som 
möjligheten att färdas långt som 
bärplockning blev populärt. Till 

Västerbotten kom unga arbetslösa 
kvinnor från södra Sverige. De fick 
snabbt benämningen blåbärsflickor 
och gjorde som dagens plockare från 
Asien; först plockade de ihop pengar 
till tågresan och sedan kunde de få en 
inkomst av bärförsäljning.  

Nyheten om de blåbärsflickorna 
spreds och snart fick de besök av 
ungkarlar, berättar Bo Lundmark.

– Några flickor gifte sig och blev 
kvar både i Glommersträsk och i norra 
Sverige. En av blå-bärsflickorna, men 
som plockade bär i Kyrkberg nordväst 
om Storuman, var Evert Taubes 
blivande hustru, Astri Bergman.

UNDER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET 
var matbristen stor, och i vissa 
områden akut, i det krigstyngda 
Europa. Dåvarande Svenska 
Medicinalstyrelsen publicerade 
rapporter om de hälsosamma bären. 
Inte minst ansågs de vara bra för 
synen och exporten av bär kunde 
ibland vara avsedd för piloter i 
Tyskland och England. 
Fram till 1950-talet användes 
fortfarande många bärtorkerier, men 
de var på avveckling. Deras sista 
storhetstid var under 1940-talets 
beredskapsår. Med  frysboxens 

  R E P O R T A G E  
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intåg förpassades bärtorkerierna 
till historien eller så förföll 
anläggningarna. Endast några få 
ägnade sig åt att torka bär. 

De senaste åren har dock intresset 
och nyfikenheten av hanteringen 
kommit tillbaka. Många lanserar 
böcker och hemsidor om hur man ska 
torka bär och frukt.

Men hjortron kom att bli en 
viktig markör för bygden på ett annat 
vis. Författaren Sara Lidman från 
Missenträsk – vars myrar kan anas 
från Bärens hus i Glommersträsk, 
skrev romanen Hjortronlandet. 
När boken kom 1955 blev det stor 
uppståndelse. I romanen skrev 
Lidman om hur hjortronen kanske 
inte mer än en gång vart sjunde eller 
tionde år kan mogna på myrarna. Allt 
beror på vädret. Med succéberättelsen 
om Franz, Claudette, Marit, Robert, 
Nordmarks och Skrattars och de andra 
har bygden alltid blivit förknippad 

med både hjortron och ett stort 
författarskap. 

Omsättningen hos Glommersbär 
är ännu inte så stor, men man hoppas 
att försäljningen ska öka. På sikt tror 
man att Bärens hus ska skapa ökad 
sysselsättning. 

ANJA LINDGREN är plats- och 
produktionsansvarig på Glommersbär 
sedan 2014. Hon har tidigare arbetat 
som miljöinspektör i Malå kommun. 
Nu visar hon runt i lokalerna. Ut-
rustningen med tankar och pastör är 
från Tyskland, en bärpress kommer 
från Italien och från USA en renslinje 
och tork. 

– Alla maskiner och utrustning 
är från andra länder. Det är där som 
man idag har större kunskap om 
bärförädling. 

Hon  vill ständigt pröva nya 
produkter. Några faller väl ut, 
andra inte.  I en torkställning ligger 

hjortonpuré som så småningom ska 
bli nyttiga godsaker. I förrådet väntar  
varor på att skickas ut till kunder. 

– Tyvärr så kostar det att 
framställa våra bärjuicer, pulver och 
sirap. Vi köper bara in 

KRAV-certifierade bär. Området 
där de kommer ifrån får inte ha 
behandlats med otillåtna 

preparat de senaste tre åren före 
skörd.

GLOMMERSBÄR hoppas att folk ska 
lära sig uppskatta närproducerat 
mer. Men även att plocka själva. I 
utställningslokalen för det kommande 
bärmuseet väntar föremål på 
att ställas på plats. Bildspel ska 
produceras. Skyltar ska upp. Det har 
varit en lång väg att nå hit. 
Hela idén grundar sig i Bo Lundmarks 
tanke om att norra Sverige har 
”världens bästa bär” och att denna 
skatt inte får gå till spillo. //

GLOMMERSBÄR startade 2014 som ett innovationsprojekt med syfte att erbjuda lokalt förädlade bärprodukter. Sedan 2015 tillverkas pulver, 
juicer och siraper av blåbär, hjortron och lingon kommersiellt som en del av Glommers Miljöenergi AB. Hösten 2020 tilldelades Glommersbär 
en bronsmedalj i SM i Mathantverk för sitt godis Hjortrongott och 2019 fick de guld för  hjortrondrycken Hjortron Varrie. Mer information finns 
på glommersbar.se.

  R E P O R T A G E  

BÄRENS HUS skulle ha invigts 
under hösten 2020 men då 

coronapandemin förhindrat detta 
bjuder de så länge in alla att uppleva 

delar av utställningen digitalt på 
hemsidan barenshus.se. 

BÄRENS HUS drivs av en ideell förening 
med syfte att tillvarata, utveckla, och visa 
upp bärens betydelsefulla roll i samhället, 

både historiskt och i framtiden.
VAR MED OCH SKRIV HISTORIA! 
Bärens hus uppmanar alla som har 
en berättelse om bärtorkerier eller 

bärplockning förr att höra av sig 
till hej@barenshus.se 

eller 0960-203 02.
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STORSATSNING 
PÅ MATHANTVERK 
OCH LOKAL FISK I 
SALTHARSFJÄRDEN 
I NORRSUNDET NÅGRA MIL FRÅN GÄVLE LIGGER DET GAMLA 
FISKELÄGET SALTHARSFJÄRDEN. I VÅRAS SJÖSATTE DE TRE 
KUSINERNA BERGMAN SIN HITTILLS STÖRSTA SATSNING. 

TEXT Aksel Ydrén  FOTO Stéphane Lombard

Längst ut på en udde 
omgiven av Östersjön 
möts man av det mäktiga 
rödmålade nybygget, som 
trots sin storlek smälter 

förvånansvärt väl in i omgivningen 
bland sjöbodar och tegelskorstenar. I 
lokalerna ryms en restaurang med 90 
sittplatser, uteservering, fiskbutik och 
en förädlingsanläggning med kylrum 
och rökeri. 

TRE FÖRETAG BLEV ETT
Längs Östersjön finns det gott om 
gamla fiskelägen även om det är få 
kvar där det ännu bedrivs ett aktivt 

yrkesfiske. För ett levande yrkesfiske 
fyller fiskelägena en viktig funktion 
där konsumenter kan köpa lokalt 
fångad fisk och som infrastruktur åt 
det lokala fisket, där unga yrkesfiskare 
utan egen förädling kan sälja sin 
fångst. 

Kusinerna Lars-Göran, Magnus 
och Dennis Bergman är sjunde 
generationen i en släkt som har 
försörjt sig på yrkesfiske. Alla tre är 
sedan barnsben uppväxta med fiske 
och fiskförädling. 

De senaste åren har en genera-
tionsväxling krupit allt närmare. De 
tidigare verksamheterna har varit 

uppdelade på tre företag, ett inom 
varje familj, där livsmedelslokalerna 
varit knutna till föräldrarnas bostäder, 
men dessa tre har nu blivit till ett.

– Vi har mer och mer börjat inse 
att det krävdes något radikalt för att 
Saltharsfjärden skulle stå rustat för 
framtiden och att det dessutom skulle 
krävas stora investeringar, säger 
Magnus Bergman och berättar att 
de med närheten till både Gävle och 
E4:an har kunnat se hur turismen och 
intresset för lokalt förädlad fisk ökat 
kraftigt de senaste åren. 

För sju år sedan övergick idéerna 
till mer konkreta planer och lösningen 
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blev ett gemensamt företag där 
kusinerna delar på riskerna och tar 
vara på varandras kompetenser.

RYKTE BLEV VERKLIGHET
Innan bygget kunde bli verklighet 
krävdes en omgjord detaljplan och 
att grannarna godkände bygget. 
Till en början var planen, utöver 
förädlingsanläggningen, en butik och 
en mindre servering. 

– När ryktet började gå om en 
restaurang förstod vi vilket stort 
intresse som fanns för att kunna njuta 
av god mat i en havsmiljö, berättar 
Dennis Bergman, som med sina 35 

år är den yngsta av kusinerna och 
även en av de yngre yrkesfiskarna i 
Gävleborg. 

Hösten 2018 togs till sist det 
första spadtaget och våren 2020 
stod Bergmans Fisk i Saltharsfjärden 
äntligen klara. Trots pandemin kan 
kusinerna blicka tillbaka på en lyckad 
första säsong som gått långt över 
förväntan. 

STÄLLPLATSER VAR SNILLEBLIXT
Det kustnära yrkesfisket i 
kombination med förädling utgör 
fortfarande basen i företaget. Med 
butik, restaurang och rökeri på 

samma plats har verksamheten växt 
från de tre mindre familjeföretagen 
till en arbetsgivare med omkring 
40 personer på lönelistan och ett 
besöksmål som lockar tusentals 
besökare till landsbygden. 

En snilleblixt har varit de åtta 
ställplatser som byggdes för att locka 
de många husbilsturisterna, som 
kommer både från Sverige och andra 
länder i Europa. 

– Under sommaren har platserna 
varit fulla hela tiden, och dessutom 
har vi fått gratis bevakning av 
anläggningen på köpet, säger Magnus 
Bergman och skrattar. //
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Anmälningar
till våra kurser, 

seminarier och studieresor 

görs via eldrimner.com.

Där hittar du också  

kompletterande

information.

—  K A L E N D A R I U M  —

Hittar du inte 
kursen du är 

ute efter?
Gå in på eldrimner.com 
där utbudet uppdateras 

kontinuerligt.

Vi reserverar oss för ändringar 
i kursprogrammet med 
anledning av den rådande 
situationen med  covid-19. 

Eldrimner följer 
Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och 
anpassar verksamheten 
utifrån dessa. De kan 
innebära förändringar 
i kursprogrammet. Se 
eldrimner.com/utbildning 
för kontaktuppgifter till 
kursansvarig.

Mer information om betalning 
och avbokning framgår vid 
 anmälan.

i

S P E C I A L K U R S          

SMÖR, HALVFET PRESSAD OST, 
SYRADE MJÖLKPRODUKTER 
Kursen vänder sig till dig som är hantverksmejerist men 
även till dig som har mjölkförsäljning och vill börja förädla 
mjölkprodukter. Du lär dig hur du kan använda separerad mjölk, 
grädde och skummjölk i din produktion. Kursledare är Kristina 
Åkermo som mellan 2003 och 2019 drev Oviken Ost. 

Kursen innehåller: separering av mjölk, syrning av grädde, 
ystning av pressad ost i fäbodstil på halvfet mjölk (en bra ost att 
kombinera med smörtillverkning), tillverkning av smör och kvarg 
samt teori kring mognad och lagring av pressade ostar.

De praktiska tillverkningarna genomförs som demonstrationer.
Kursen är en del av Eldrimners yrkeshögskoleutbildning. Du läser 
kursen tillsammans med våra yrkeshögskolestudenter.

DATUM 1–2 mars
PLATS Eldrimners mejeri, Ås, Jämtland  
PRIS 2 400 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 7 februari

F Ö R D J U P N I N G S K U R S          

PRESSADE OSTAR OCH SVENSK 
MEJERIKULTUR
En kurs till dig som har en viss erfarenhet av ystning, antingen 
genom kurser eller genom praktisk erfarenhet. Om du inte har 
kommit i kontakt med ystning tidigare eller vill få en inblick i 
hantverksmässig osttillverkning rekommenderar vi att du först 
går någon av våra nybörjarkurser.

På den här kursen djupdyker vi i den svenska osttraditionen och 
tar historien till hjälp för att blicka framåt.

Under kursens två första dagar ystar vi grynpipig och rundpipig 
hårdost med Kerstin Johansson i mejeriet. Kerstin är en mycket 
erfaren mejerist som idag ystar hårdostar enligt gamla svenska 
recept på Almnäs Bruks mejeri utanför Hjo.

Kursens teoretiska del kring den svenska ostkulturen hålls 
av Martin Ragnar, bland mycket annat initiativtagare till 
Ostmanifestet och författare till ett flertal böcker. Honom 
träffar vi på kursens sista dag, då han berättar om vår svenska 
mejerihistoria och kultur och hur vi som hantverksmejerister kan 
ta till vara på den.

Kursen är en del av Eldrimners yrkeshögskoleutbildning och du 
läser kursen tillsammans med våra yrkeshögskolestudenter.

DATUM 3–5 mars
PLATS Eldrimners mejeri, Ås, Jämtland  
PRIS 3 600 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 7 februari

MEJERI
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N Y B Ö R J A R K U R S              

YSTNING PÅ ORRANÄS 
GÅRDSMEJERI
För första gången hålls Eldrimners nybörjarkurs hos Boel 
Dahlberg som driver Orranäs Gårdsmejeri i Blekinge. Vi vänder 
oss till dig som har drömmar, tankar eller idéer om att arbeta 
med hantverksmässig ystning och som inte har någon tidigare 
ystningserfarenhet, eller möjligtvis har provat hemma i köket.

Boel och hennes man driver mejeriet där mjölken från gårdens 
cirka 90 lantrasgetter förädlas tillsammans med en mindre del 
inköpt komjölk. Boel pastöriserar mjölken och i hennes sortiment 
finns flera ostar som blivit prisbelönta många gånger om; 
Färskostar (lactique), källarlagrade getostar och vit caprin.

Under dessa dagar följer vi Boel i hennes arbete i mejeriet 
där hon också berättar om livet som getmjölksproducent och 
förädlare. Hon ystar under dessa två dagar på gårdens getmjölk 
och vi får vara med om en ystning av vit caprin och färskost. Teori 
och praktik integreras. Frågestund kring ekonomi, försäljning och 
marknadsföring. Enklare kursmaterial ingår. 

DATUM 26–27 april
PLATS Orranäs Gårdsmejeri, Blekinge
PRIS 2 000 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 4 april

—  K A L E N D A R I U M  —

N Y B Ö R J A R K U R S              

YSTNING PÅ RÄVEN & OSTEN
Eldrimners nybörjarkurs hos Matilda Johansson på Räven & Osten 
i Småland vänder sig till dig som vill arbeta med hantverksmässig 
ystning och som inte har någon tidigare ystningserfarenhet eller 
möjligtvis har provat hemma i köket.

Under kursdagarna får du följa arbetet i gårdsmejeriet där det 
ystas på komjölk från en granngård. Under kursen ystas stekost 
och salladsost. Dessutom tillverkas färskost.

Kursen innehåller både teori och praktik. Frågestund kring 
ekonomi, försäljning och marknadsföring. Enklare kursmaterial 
ingår.

DATUM 15–16 mars
PLATS Räven & Osten, Lida, Järnforsen, Kalmar län
PRIS 2 000 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 21 februari

N Y B Ö R J A R K U R S              

FYRA DAGARS 
NYBÖRJARKURS I YSTNING
Det här är en kurs för dig som inte har någon tidigare 
ystningserfarenhet eller kanske har provat lite hemma i köket. 
Kursen är också bra inför fortsatta kurser inom mejeri.

Kursen hålls i Eldrimners utbildningsmejeri i Ås, Jämtland av 
Birgitta Sundin och Sofia Ågren, branschansvariga för mejeri på 
Eldrimner.

På kursen tillverkas yoghurt och filmjölk på komjölk. Vi ystar 
syrad ost på getmjölk och halvhård ost av komjölk. Vi kommer att 
gå igenom ystningsprocessen, mejeriets utrustning och hygien, 
mjölkens beståndsdelar, kemi och mikrobiologi samt ytfloror 
och mognad. Teori och praktiska moment integreras. Enklare 
kursmaterial ingår. 

Praktik och teori varvas, men med betoning på det praktiska där 
deltagarna ystar i grupp. 

DATUM 12–15 april
PLATS Eldrimners mejeri, Ås, Jämtland
PRIS 4 800 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 18 mars

F Ö R D J U P N I N G S K U R S               

MJÖLKKVALITET OCH EGNA 
MJÖLKANALYSER 
Denna kurs vänder sig till dig som har en viss erfarenhet av 
ystning sedan tidigare och som vill fördjupa dig i det viktigaste 
mejeristen har: mjölken.

På den här kursen får du lära dig att göra egna mjölkanalyser 
och hur du tolkar dem. Dessa egna analyser kan fungera som 
komplement till labb-analyser och kontroller i egenprogrammet. 
Ta gärna med dig mjölkprov, egen eller inköpt mjölk (2 dl räcker).

Det blir också undervisning om vad man ska tänka på när 
man jobbar med mjölkkvaliteten utifrån mjölkning, foder 
och djurhälsa. Dessutom tar kursen upp mjölkkvalitet utifrån 
ystningen; vad den påverkas av och vad som är viktigt att tänka 
på från foder, djur och mjölkning ända ner i ystkaret.

Under kursen ystar vi en ost av reblochon-typ som är en ost som 
kräver riktigt hög mjölkkvalitet.

DATUM 10–12 maj
PLATS Eldrimners mejeri, Ås, Jämtland 
PRIS 3 600 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 18 april

MEJERI MEJERI
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—  K A L E N D A R I U M  —

G R U N D K U R S          

GRUNDUTBILDNING 
CHARKUTERI 
Det här är Eldrimners mest efterfrågade charkkurs för dig som 
vill lära dig teknikerna som ligger bakom all hantverksmässig 
charktillverkning. 

Kursen förmedlar praktiska och teoretiska kunskaper om 
tillverkning av de fem produktkategorierna som finns inom 
charkuterivärlden. Du kommer bland annat tillverka färskkorv, 
leverpastej, salami och kokt skinka. Kursen innehåller även 
demonstration i styckning och sortering samt teoretiska 
ämnen som vikten av låg stressnivå och bra hygien vid slakt, 
livsmedelsäkerhet och kemiska processer i köttet.

Lärare på kursen är Niklas Sundström som är utbildad på 
Hermannsdorfer Landwerkstätten i södra Tyskland och som nu 
arbetar i Sverige med hela kedjan; slakt, styck och chark.

Målet med kursen är att du kan komma igång själv med 
produktion och få inspiration för tillverkning av goda och säkra 
charkuterier. Inga förkunskaper krävs.

DATUM 12–16 april
PLATS Eldrimners charkuteri, Ås, Jämtland  
PRIS 5 500 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 14 mars

CHARKUTERI CHARKUTERI

F Ö R D J U P N I N G S K U R S           

SVENSKA 
CHARKUTERIKLASSIKER  
Isterband, prinskorv, blodpudding, pressylta, leverpastej, 
medvurst och rökt skinka. En vecka av fördjupning i teknikerna 
för alla typer av värmebehandlade produkter där tradition möter 
innovation genom hantverk och modern teknik för ännu bättre 
charkuteriklassiker. Även en hantverksvariant av falukorv utan 
varken nitrit eller potatismjöl och med lägre vattenhalt tillverkas. 
Den får därför inte kallas falukorv, så det kan bli tillfälle för 
namnomröstning. Det här är produkttyper med stor ekonomisk 
betydelse som genom den snabba tillverkningen ger bra 
kassaflöde och värdeökning av råvara från hela djuret.

Niklas Sundström med gedigen tysk utbildning i slakt, styckning 
och charkuteri i kombination med bred svensk erfarenhet leder 
kursen tillsammans med Eldrimners branschansvarige Tobias 
Karlsson. Teori varvas med praktik och demonstration. Kursen 
hålls på svenska och vänder sig till dig som gått Eldrimners 
grundkurs i charkuteri.  

DATUM 22–26 februari
PLATS Eldrimners charkuteri, Ås, Jämtland 
KOSTNAD 6 000 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 18 januari

F Ö R D J U P N I N G S K U R S           

LUFTTORKADE CHARKUTERIER  
Lufttorkning är charkuteriförädling av den högre skolan. För 
att lyckas krävs tid, känsla, erfarenhet och framför allt kunskap. 
Under fem dagar går vi på djupet i de två produktkategorierna 
lufttorkat kött och lufttorkad korv som innefattar korv av 
salamityp och en bredbar variant. Teori varvas med praktiska 
moment. Grövre korvkaliber och torkning av kött på ben innebär 
högre svårighetsgrad. Målet är att lära sig tillverkning av både 
goda och säkra produkter. Ta gärna med egna lufttorkade 
produkter för feedback och diskussion! 

Under veckan används gris och en del nötkött men teknikerna 
kan användas för förädling av alla köttslag.  

Kursledare är Niklas Sundström med gedigen tysk utbildning i 
slakt, styckning och charkuteri i kombination med bred svensk 
erfarenhet. Han leder kursen tillsammans med Eldrimners 
branschansvarige Tobias Karlsson. Teori varvas med praktik och 
demonstration. Kursen hålls på svenska och vänder sig till dig 
som gått Eldrimners grundkurs i charkuteri och kommit igång 
med förädling av lufttorkade produkter. 

DATUM 3–7 maj
PLATS Eldrimners charkuteri, Ås, Jämtland 
KOSTNAD 6 000 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 11 april

N Y B Ö R J A R K U R S          

LAMMSLAKT 
Det här är en intensivkurs i lammslakt, som för bästa resultat 
ges i en liten grupp. Kursen börjar med teori om slakthygien, 
bedövningskvalité, parametrar som är betydelsefulla 
för köttkvalitén samt HACCP och egenkontrollprogram. 
Sedan blir det en teoretisk och praktisk genomgång inom 
slaktmognadsbedömning och bultpistolhantering inför 
kommande dags slakt. På slaktdagen närvarar du även 
vid Livsmedelsverkets kontroll. Efter att du har tittat på 
bedövningen och avblodningen sköter du under handledning 
alla följande moment själv. Avslutningsvis görs klassificering av 
slaktkropparna. 

Kurslärare är den mycket erfarna Elsa Lund Magnussen på 
Lindås Lamm, en gård med lammuppfödning, slakteri och 
gårdsförsäljning nordöst om Karlstad, samt slaktaren Per 
Lindberg. Elsa är en av Eldrimners rådgivare och är medlem i 
Eldrimners branschråd för Gårdsslakt och Chark.

Kursen har inga förkunskapskrav, men det uppskattas om du 
redan innan kursen har kompetensbevis för slakt.

DATUM 25–26 augusti
PLATS Lindås Lamm, Karlstad, Värmland 
KOSTNAD 3 000 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 6 juni 
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—  K A L E N D A R I U M  —

BAGERI BAGERI

G R U N D K U R S           

HANTVERKSBAGERI PÅ SALTÅ 
KVARN MED MANFRED 
ENOKSSON
Manfred Enoksson från Saltå kvarn lär dig som jobbar eller 
vill jobba i hantverksbageri grunderna i surdegsbakning och 
bakning med små mängder jäst och långa jästider. 

Hur fungerar en surdeg och hur ska en surdeg vara? Hur bakar 
man saftiga bröd med bra hållbarhet? Du får förståelse för hur 
mjöl, salt och vatten samverkar i din deg. 

Vi går igenom metodiskt arbete från deg till bröd. Under veckan 
får du baka ett brett sortiment av bröd; från mörka fullkornsbröd 
av råg till ljusa luftiga bröd av siktat vete. 

Kursen innehåller också metoder för framställning av kuvertbröd 
och olika sorters kaffebröd. Vi arbetar med ekologiskt lokalt odlat 
mjöl utan tillsatser direkt från kvarnen som vi också besöker 
under veckan.

Under kursveckan kommer du också att få vara med några 
timmar under produktionen i bageriet för att få en inblick i hur 
ett större hantverksbageri fungerar. 

DATUM 3–7 maj
PLATS Saltå kvarn, Järna  
KOSTNAD 7 500 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 20 april

N Y B Ö R J A R K U R S            

HANTVERKSBAKNING PÅ 
LOTTAS BAK OCH FORM
Lär dig riktig hantverksbakning på Lottas Bak och Form. Kursen 
vänder sig till dig som har liten eller ingen tidigare erfarenhet av 
bakning men som vill lära dig mer om att baka hantverksmässigt 
och att driva bageri.  

Kursledaren Lotta Kristensson lär dig grunderna i riktig 
hantverksbakning med fokus på surdegsbakning. 

Du får lära dig att starta och underhålla en surdeg. 
Du får även jobba med kulturspannmål i olika bröd och 
kaffebröd på enbart surdeg. 

Vi jobbar med långjästa degar och kyljäsning. Du får testa olika 
sätt att slå upp degen, bearbetning, autolys och olika vägar att få 
till ett bra och hållbart bröd med så lite svinn som möjligt. 

DATUM 22–23 mars
PLATS Lottas Bak och Form, Bleket, Tjörn   
KOSTNAD 2 300 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 mars

N Y B Ö R J A R K U R S            

HANTVERKSBAGERI PÅ 
RÅDMANSÖ
Lär dig riktig hantverksbakning på Rådmansö Bageributik. 

Kursen vänder sig till dig som har liten eller ingen tidigare 
erfarenhet av bakning men som vill lära dig mer om att driva 
bageri och baka hantverksmässigt. 

Du får lära dig grunderna i riktig hantverksbakning med både 
jäst och surdeg. Du får lära dig att starta och underhålla en 
surdeg och baka matbröd och kaffebröd med ekologiska råvaror 
och mjöl utan tillsatser.  

DATUM 15–16 mars
PLATS Rådmansö Bageributik, Södersvik, Roslagen    
KOSTNAD 2 300 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 mars
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—  K A L E N D A R I U M  —

BÄR-, FRUKT- OCH GRÖNSAKSFÖRÄDLING

G R U N D K U R S  ( D I S T A N S )           

KONSERVERING AV 
BÄR-, FRUKT- OCH 
GRÖNSAKSPRODUKTER
Denna teoretiska kurs i två delar på distans ska ge dig den 
kunskap du behöver för att känna dig trygg med att du kan 
sälja säkra och hållbara produkter av bär, frukt och grönsaker. 
Kursen vänder sig till dig som är i startgroparna att börja tillverka 
produkter för försäljning, men kan också passa dig som redan är 
igång men vill repetera konserveringens grunder. 

Kursen omfattar i första hand konservering av produkter av 
typen sylt, marmelad, saft, must, chutney, ättiksinläggningar 
och liknande. Vid det första kurstillfället får du lära dig om de 
olika faktorer som påverkar mikroorganismers aktivitet och 
därmed konservering, så som pH, vattenaktivitet, syretillgång 
och temperatur. Vi går igenom översiktligt om olika typer av 
mikroorganismer och deras egenskaper samt vilka som kan 
utgöra en risk för att orsaka sjukdom eller förskämning i aktuella 
produkter. Råvarors kemiska egenskaper och hantering för säker 
produktion tas också upp. 
 
Vid det andra kurstillfället får du lära dig om betydelse av lågt pH 
och värmebehandling för att göra säkra och hållbara produkter. 
Vi tittar närmare på de olika produkttyperna och sammanfattar 
vad som är avgörande för konserveringen samt hur man som 
producent kan resonera när man sätter bäst före-datum. Det 
finns även tid för egna frågor och funderingar kopplat till 
konservering. 

Kursen ges av Catrin Heikefelt och Viktoria Vestun som är 
branschansvariga för bär-, frukt- och grönsaksförädling på 
Eldrimner. 

DATUM 16 samt 23 februari
PLATS Distans
PRIS 750 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 25 januari

N Y B Ö R J A R K U R S  ( D I S T A N S )           

KOLSYRNING AV DRYCKER
Är du intresserad av att börja tillverka kolsyrade drycker och vill 
lära dig om processen, vilken utrustning som behövs och hur 
drycken kan konserveras – då är denna distanskurs för dig. 

Kursledare är Mattias Lindemann som tillverkar ekologisk 
handgjord läsk under varumärket Sodalicious i Trelleborg. 

Kursen är fördelad på två tillfällen och fokus är på det tekniska, 
att förstå hur det går till och vad som krävs för att göra kolsyrade 
drycker, så att du sedan kan jobba vidare med att kolsyra egna 
drycker, till exempel av typen must eller nektar.  

Under det första tillfället får du lära dig om tillverknings-
processen, från råvara till förpackade produkter. Mattias berättar 
om och visar bilder på utrustning som behövs, både för liten 
skala för att komma igång och när man vill skala upp. Vidare får 
du lära dig om hur kolsyrade drycker kan göras hållbara genom 
kombinationen av pastörisering och lågt pH.   

Vid det andra tillfället tas förpackningar, prissättning och 
försäljning av kolsyrade drycker upp. Då får du tips på 
inköpsställen för utrustning och det finns tid att gå igenom de 
frågor som uppkommit. 

DATUM 11 samt 18 februari
PLATS Distans
PRIS 750 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 25 januari
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N Y B Ö R J A R K U R S            

MUSTNING AV ÄPPLEN
Går du i tankar på att starta ett eget musteri och vill lära dig 
processen från grunden? Då är denna kurs för dig. 

Tillsammans med Katarina Holmberg som driver Norrtelje 
Musteri får du lära dig om tillverkning av must i praktiken: från 
krossning och pressning till pastörisering och fyllning. Du får 
prova utrustning av olika storlek och kapacitet för att se vad 
som kan passa i din verksamhet. Katarina berättar kring råvaror, 
förpackningar, prissättning och försäljning. 

Kursen tar även upp olika sätt att driva sin verksamhet, 
exempelvis att musta egna produkter och att musta åt 
privatpersoner, och hur detta kan fungera i praktiken.

DATUM 9–10 februari (med reservation för att kursen kan flyttas 
fram, se eventuella nya datum på eldrimner.com)
PLATS Norrtelje Musteri, Uppland 
PRIS 2 300 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 11 januari

—  K A L E N D A R I U M  —

BÄR-, FRUKT- OCH GRÖNSAKSFÖRÄDLING

F Ö R D J U P N I N G S K U R S  ( D I S T A N S )           

MUSTTILLVERKNING MED 
FOKUS PÅ SMAK
Denna kurs fokuserar på äpplet som råvara för vidareförädling. 
Vi går igenom olika sorter och belyser hur deras 
kvalitetsegenskaper, särskilt med avseende smak, skiljer sig åt 
och påverkas av olika faktorer, inte minst mognadsstadium och 
processmetoder. Kursen tar även upp olika metoder att bedöma 
fruktmognad.
 
Kursen kommer också att handla om pastörisering och hur den 
förhåller sig till mikrobiell/hygienisk kvalitet, smakpåverkan samt 
oxidering. Även om fokus är på äpple som råvara är stora delar av 
kursens innehåll applicerbart på andra råvaror.
 
Kursen inkluderar också provsmakning, sätt att tänka kring 
hur du själv dokumenterar dina provsmakningar för att lära av 
erfarenheterna och att kunna beskriva smakupplevelser.

Kursledare är Kimmo Rumpunen som är forskare och 
växtförädlare vid Institutionen för växtförädling på Sveriges 
Lantbruksuniversitet. Där ansvarar han bland annat för 
sortframställning av äpple, vinbär och havtorn.

Inför kursen kommer smakprover att skickas ut per post.

DATUM 20–21 januari
PLATS Distans 
PRIS 2 400 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 8 januari

N Y B Ö R J A R K U R S            

MJÖLKSYRNING AV 
GRÖNSAKER 
Denna kurs vänder sig till dig som funderar på produktion av 
mjölksyrade grönsaker för försäljning, kanske du har som mål att 
starta en verksamhet? 

Under kursen får lära dig grunderna för mjölksyrajäsning, både 
teoretiskt och praktiskt. Du kommer att få syra kål och rotsaker 
samt arbeta med olika kryddningar i produkterna. Sedan får 
du lära dig om hur du styr produkternas utveckling med rätt 
temperatur och lagringstid, samt kring hållbarhet. 

Kursen leds av Eva Gustavsson på företaget Solsyran som har 
mångårig erfarenhet av grönsaksodling och mjölksyrning. 

Med på kursen är även Adriana Jerlström-Maj från Bergslagens 
grönsaksförädling AB som är uppdaterad på den senaste 
forskningen och gärna tillverkar kryddstarka syrade produkter. 

DATUM 9–10 mars
PLATS Solsyran, Hansjö, Orsa, Dalarna 
PRIS 2 000 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 15 februari

N Y B Ö R J A R K U R S            

SYLT OCH MARMELAD MED 
EGET PEKTIN
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig om sylt- och 
marmeladkokning med eget pektin. Kursledare är den 
erfarna syltkokerskan Ann-Sofi Johansson som driver 
företaget HargOdlarna och som även är medlem i Svenska 
Syltningssällskapet. 

Kursens huvudfokus ligger på de praktiska momenten, där du får 
tillverka eget pektin av frukt och bär för att sedan använda det i 
sylt och marmelad. 

Kokningen sker enligt fransk tradition i koppargryta över 
gaslåga. Du får lära dig hur du kan följa kokningen och bedöma 
när konsistensen är den önskade samt om konservering och 
hållbarhet.  

DATUM 15–16 mars
PLATS HargOdlarna, Kisa, Östergötland 
PRIS 2 000 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 22 februari
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—  K A L E N D A R I U M  —

S P E C I A L K U R S            

SÄTT ORD PÅ SMAKERNA 
Denna kurs vänder sig till dig som tillverkar produkter av bär, 
frukt och grönsaker, och som vill lära dig mer om sensorik. Under 
denna kurs får du får lära dig grunderna i sensorisk bedömning 
och du får vara med på provsmakningsövningar för att öva dig 
på att identifiera smaker och sätta ord på dem. Syftet är att du 
bättre ska kunna beskriva smakerna hos dina produkter för 
kunderna. Du får också lära dig om att kombinera produkter 
med varandra samt tips och inspiration om hur du kan lägga upp 
egna smakprovningar. 

Kursledare är Viktoria Bassani som är utbildad inom sensorik 
och har mångårig erfarenhet från vinbranschen. Sedan 2005 är 
Viktoria biodlare med fokus på att producera sorthonung, mer 
om företaget finns att läsa på bidrottningen.se.

Den som vill får ta med en egentillverkad dryck och/eller en 
annan valfri produkt till kursen att öva på. Detta anges vid 
anmälan.

DATUM 22–23 mars
PLATS Eldrimners ateljé, Ås, Jämtland 
PRIS 2 400 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 21 februari

S P E C I A L K U R S            

GRÖNSAKER – INSPIRATION 
TILL PRODUKTUTVECKLING 
Denna kurs vänder sig till dig som redan tillverkar olika 
grönsaksprodukter och vill ha inspiration eller komma vidare i 
utvecklingen av dina produkter. Kursledare är matjournalisten 
och kocken Jens Linder.
 
Jens kommer att dela med sig av sina erfarenheter, och en hel 
del provsmakning, från mattraditioner han upplevt under många 
resor runt om i världen. Tillsammans kommer vi också förädla 
grönsaker enligt flera olika metoder: mjölksyrning, rimning 
(insaltning), pickling (inläggning i ättika eller vinäger) och 
confitering (inkokning i fett). Dessutom kommer Jens berätta om 
konsten att krydda samt att göra infusioner med örter, kryddor 
och bär.
 
Ta gärna med en egen grönsaksprodukt som du vill utveckla 
vidare smakmässigt, så provsmakar vi och diskuterar den 
tillsammans.

DATUM 24–25 mars
PLATS Eldrimners ateljé, Ås, Jämtland 
PRIS 2 400 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 mars

N Y B Ö R J A R K U R S            

SÅSER OCH SIRAP AV BÄR 
OCH FRUKT
Denna kurs vänder sig till dig som vill använda bär och frukt för 
att göra olika såser till mat och dessert. Det är kanske dags att 
bredda ditt utbud bortom marmelader eller börja tillverka såser 
till din gårdsservering? 

Kursledare är mathantverkare Ulla Lahti från Mitt Skafferi och 
hon kommer lära dig att göra bärsirap, dessertsåser, chutney och 
kryddiga matsåser, alla baserade på bär och frukt. Redan i grytan 
funderar vi på användningsområdet för produkterna och du får 
tips på hur du kan jobba för att få fram goda smaker och bra 
konsistens. 

Under kursen kommer olika typer av utrustning att användas 
så som press, separator och kokgryta. Ulla kommer också dela 
med sig av sina tankar kring att starta ett företag och hitta sitt 
produktutbud, samt ge tips kring etiketter och design. 

Ulla Lahti har drivit sitt företag Mitt Skafferi på Alnö utanför 
Sundsvall i åtta år. Sedan dess har hon blivit mångfaldigt 
prisbelönad på SM i Mathantverk för sina olika produkter. 

DATUM 3–4 maj
PLATS Mitt Skafferi, Alnö, Västernorrland 
PRIS 2 000 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 12 april

N Y B Ö R J A R K U R S            

HANTERING OCH 
SMAKSÄTTNING AV HONUNG
Lär dig smaksätta honung på olika sätt, med respekt för 
honungens egen kvalitet. Vi jobbar med smaksättare som 
bärpulver, kryddor, nötter, alkohol och kakao. 

Vi kommer att fokusera på att göra goda och hållbara produkter, 
med hänsyn till de regler som finns. 

Kursen omfattar även grundläggande hantering av honung samt 
kunskap om honung som råvara. Du som har egen honung och/
eller egna idéer på smaksättningar kan gärna ta med det.

Kursledare är biodlaren och förädlaren Birgitta Augustesen som 
driver Stavtorps Honung & Musteri. 

DATUM 30–31 mars
PLATS Stavtorp, Malmköping, Södermanland 
PRIS 2 000 kr + moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG 7 mars

BÄR-, FRUKT- OCH GRÖNSAKSFÖRÄDLING
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INFORMATIONSFILMEN om 
fäbodbruket av idag är klar och finns 
att se via Eldrimners YouTube-kanal, 
som du når via eldrimner.com.  Dela, 
sprid och använd i alla möjliga och 
omöjliga sammanhang! Tanken är att 
visa fram dagens fäbodbruk och att 
fäbodföretagandet har sin givna plats 
även i morgon. 

YTTERLIGARE ett par korta filmer 
är färdiga vilka dokumenterar de 
två passen med tema löpe från 
löpmagar under Fäbodriksdagen. 
Den ena om hur man tar vara på 
löpmagen vid slakt och den andra 
om hur man kan testa löpförmåga 
och använda löpvatten. Dessa 
produktioner görs i samarbete med 
SLU-projektet Gårdsmejeristostlöpe 
från svenska idisslare - killing, lamm 
och kalv, ett utvecklingsarbete med 
innovationskraft för hela näringen.

DEN SISTA PUBLIKA AKTIVITETEN 
genomfördes i slutet av november 
med fördjupning i ämnet 
mesekokning. Önskemålet om en 
meseverkstad hade framförts från 
flera håll under projektets gång och 
utan närmare förklaring kan vi bara 
konstatera att det fick förverkligas i 
webbinarieform. Till vår tjänst stod 
Pascale Baudonnel, mejerikonsult 
utbildad i Frankrike och verksam 
gårdsmejerist på Ystebui i Norge. 
Hon har hållit en mängd kurser i 
ämnet mese eller brunost som den 
fastare varianten heter i Norge. 
Pascale berättade om meseprodukters 
innehåll, viktiga parametrar vid 
tillverkning, vad som händer under 
kokningen, tillverkningsfel och 
lösningar likaväl som förpackning, 
förvaring, utrustning, energialternativ 
och lokaler. 

DET ÄR DAGS FÖR AVSLUT men 
tursamt nog kan vi lämna över 
stafettpinnen till Förbundet för Svensk 
Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF 
som du kan följa via fabod.nu) och 
deras fäbodprojekt som så smått 
satt igång i år. Jätteroligt! Fokus där 
ligger på kompetensutveckling inom 
mjölkförädling med lantraser. 2021 
kommer tre kurser att erbjudas 
med fokus på målgruppen blivande 
fäbodbrukare. Kurserna kommer att 
ges i Dalarna på Karl-Tövåsens fäbod 
i juni, i Värmland på Kårebolssätern 
och i Jämtland på Svedjevallen 
under juli månad. Jag är anlitad för 
att organisera dessa kurstillfällen. 
Om årets kursupplägg följs kommer 
varje kurs vara uppdelad på två 
kurstillfällen.

Allt gott!

E L D R I M N E R S 
F Ä B O D P R O J E K T 

På Fäbodprojektets sida under eldrimner.com/branscher finns ytterligare information om projektets aktiviteter.

Birgitta Sundin

NU AVSLUTAS DET FÄBODPROJEKT SOM ELDRIMNER DRIVIT I ETT OCH ETT HALVT ÅR. 
SYFTET HAR VARIT ATT FÖRMEDLA KUNSKAP OCH INSPIRATION I FORM AV BLAND 
ANNAT STUDIERESA, KURSER, TRÄFFAR, FILM 
OCH ATT BIDRA TILL NÄTVERKANDE. 
NU SKRIVS SLUTRAPPORT OCH LITE ÅTERSTÅR 
ATT GÖRA ÄVEN KRING FÄBODPRODUKTERS 
MERVÄRDEN OCH TILLVERKNINGSTEKNIKER. 
DESSA SKRIVBORDSARBETEN 
PRESENTERAS PÅ FÄBODSIDAN 
PÅ ELDRIMNER.COM. 



64

Vi
d 

ob
es

tä
llb

ar
he

t v
än

lig
en

 re
tu

rn
er

a 
fö

rs
än

de
ls

en
 ti

ll:
 M

ia
ta

 C
lu

b 
of

 S
w

ed
en

 c
/o

 F
re

dr
ik

 H
es

se
, Ö

st
er

vä
ge

n 
90

, 1
96

 3
0 

Ku
ng

sä
ng

en
.

Mazda Motor Sverige AB
Reservdelar och tillbehör
Rabatt på 20% vid inköp av alla Mazda 
original delar till MX-5. 
Rabatten erhålls mot uppvisande av 
medlemskort, vid köp hos auktoriserad 
Mazdahandlare.

Nybilsköp
Medlemmar i Miata Club of Sweden 
erbjuds t o m 20170331 följande rabatt:
Rabatten gäller utifrån följande kriterier:
– Totalt 4% rabatt vid köp av ny 

Mazdabil – hela modellprogrammet
– Gäller endast bilar som säljs till 

ordinarie pris (listpris) – ej kampanj
bilar

– När medlemmen löst sitt andra 
årsmedlemskap kan medlemmen 
utnyttja erbjudandet

Klubbrabatter!
Dessa förändras över tid, se vår hemsida för 
uppdaterad information och mer detaljer!

– Medlemsbevis för föregående år, samt 
innevarande år skall tas med till 
återförsäljaren

Hemsida: www.mazda.se 

Roadster Enthusiast
10% klubbrabatt vid köp av vindskydd 
i härdat glas. Ange cust_no 500 och 
password miata_swe vid beställning i 
webbbutiken.
Hemsida: http://www.micaeljansson.com

RAY
Upp till 20% klubbrabatt vid direktbe-
ställning hos fabriken.
Hemsida: www.ray.se

Skruvat.se
10% klubbrabatt på allt (utom däck och 
fälgar)
20% klubbrabatt på nya MX-5 manualen
Beställ och uppge koden: mx52013 för 
att erhålla rabatten
Hemsida: www.skruvat.se

Super Däck Service
Specialpriser på Toyo banracingdäck och 
AGIP smörjmedel till Mazda MX-5. 
Hemsida: www.superdackservice.com

Top n´ Trim Shop
10% klubbrabatt på allt.
Vid angivande av rabattkod: MiataTTS.
Hemsida: www.topntrimshop.se

Åkesson Design
Åkesson Design skapar Välkomstskylt 
samt vindflöjel med MX-5 motiv.
De tar normalt 600:- för välkomstskyl-
tarna, vårt pris är 500:-
Normalpriset för vindflöjeln är 400:-, 
vårt pris är 330:-
Du beställer direkt hos Åkesson Design, 
tel 040-210485
Fråga efter Maria och nämn att du är 
medlem i klubben
Du hittar fler klubbrabatter på hemsidan. 
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