Ås 23 april 2020
Hej allesammans!
Sommaren närmar sig med stormsteg!! En sommar som vi inte riktigt vet vad den kommer att
innebära, med tanke på människors rörlighet och möjligheter till besöksverksamhet och evenemang.
Jag hoppas verkligen att en viss ordning kommer att vara återställd till dess!
ERBJUDANDEN SOMMAREN 2020
Koppargrytan på 200 liter för vedeldning eller gasol har ännu inte hittat sin plats. Grytan finns till
låns för dig som vill prova att ysta lite större mängder ost, hör av er till mig! Ungefärliga mått:
diameter 75 cm, höjd 48 cm. Vikt ca 24 kg.
Kostnadsfri rådgivning på plats hos er. Det finns två dagar kvar som ännu är obokade. Hör av dig till
mig så vi kan planera in. Kristina Åkermo, veterinär och hantverksmejerist med eget fäbodbruk
kommer till er och är med under ystningen för att ge råd och tips och svara på era frågor. Passa på,
en unik möjlighet!!
PLANERING SOMMAREN - HÖSTEN:
- Filmning på Karl-Tövåsens fäbod + ev. någon fler fäbod (jag önskar kontakt med någon som står i ett
generationsskifte eller någon som har gjort moderniseringar på sin fäbodvall; hör av er till mig om ni
känner er träffade!)
- Film om hur man tar tillvara löpmage och behandlar den för att använda som löpe (istället för det vi
skulle ha gjort live i Värmland)
- Nätverksträff, september eller oktober, på Eldrimner (alternativt Dalarna). Förslag:
messmörsverkstad, info om möjligheter till renoveringsmedel, göra egna syrningskulturer.
Uppföljning av löpmage och att göra löpvatten. Ostprovning av kursostar och era ostar enligt en
enkel sensorisk modell. Har ni andra idéer är ni välkomna att dela dem med mig!
För övrigt filar jag fortfarande på ett referat från ystningskursen med Ivan Larcher i januari, och
inväntar fortfarande en del material från honom. (Bättre sent än aldrig, har alltid varit mitt
motto�).
Trots rådande omständigheter önskar jag er en riktigt underbar fäbodsommar 2020 om vi inte hörs
innan dess!
Med vänliga hälsningar
Birgitta Sundin
Branschansvarig Mejeri, Eldrimner
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