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ELDRIMNER

NATIONELLT RESURSCENTRUM FÖR MATHANT VERK

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.
MATHANTVERK skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig
identitet. Dessa t illverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i
liten skala och ofta på den egna gården. K
 ännetecknet 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.

Utbildning och Inspiration
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

Information och Marknadsföring
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.

Stöd och Rådgivning
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-, fruktoch grönsaksförädling, fiskförädling, livsmedelstillsyn, produktionslokaler mm.
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KONTAKT
010-225 32 01 – info@eldrimner.com
Olle Karlsson, Verksamhetsledare
010-225 36 32
olle.karlsson@lansstyrelsen.se
Aleksandra Ahlgren
Samordning Kommunikation
010-225 33 57 – aleksandra@eldrimner.com
Madeliene Larsen Ivansson
Samordning Administration
010-225 33 78 – madeliene@eldrimner.com
eldrimner.com

 NYHETER 

KVARNAR
HITTAR KUNDER
PÅ NÄTET

DEN SENASTE TIDEN HAR BÅDE WARBRO KVARN OCH LIMABACKA
KVARN VALT ATT STARTA WEBBUTIKER DÄR DE SÄLJER SITT EGET
MJÖL OCH INTRESSET FRÅN KUNDERNA HAR VARIT STORT.

I

Warbros webbutik kan man köpa flera olika sorters
mjöl, hela kärnor samt gryn och flingor.
– Under pandemin märkte vi att folk började
baka hemma på ett helt annat sätt men samtidigt
hade de allt svårare att få tag på mjöl, eftersom flera av
våra återförsäljare gick omkull. Kunderna ville inte heller
resa till gårdsbutiken, utan en webbutik blev den perfekta
lösningen för oss, säger Maud Brinckmann på Warbro
Kvarn.
Tidigare sålde Warbro Kvarn huvudsakligen till
företag; till grossister, bagerier och butiker, men nu har
många privatpersoner istället hittat till webbutiken och
får sitt mjöl hemskickat via DHL.
Limabacka säljer också mjöl, gryn och flingor men
även kaffe och små kvarnar för den som vill mala sitt
mjöl hemma. På båda kvarnarnas webbsidor har man
med jämna mellanrum kunnat läsa att leveranstiderna
är lite längre än vanligt på grund av det stora intresset.
Limabacka Kvarn skickar sitt mjöl med hjälp av PostNord.
De hade startat sin webbutik redan innan pandemin, men
det var i samband med den som försäljningen tog fart.
– Det var en hel del som ringde och frågade var de
kunde köpa vårt mjöl, så det är roligt att kunna erbjuda
privatpersoner den här servicen och att kunna leverera
över hela landet, säger Magnus Källberg, på Limabacka
Kvarn.
Kunderna är huvudsakligen privatpersoner, men det
är även en del små företag som börjat beställa mjöl via
webbutiken.
webbshop.warbrokvarn.se
limabackakvarn.se/butik
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