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Eldrimners kartbok finns nu i ny upplaga 
Nu finns kartboken Din vägvisare till Sveriges Mathantverk – en upplevelsekartbok i en ny uppdaterad 
upplaga, där antalet mathantverksföretag har ökat till 1600 stycken. 

Första upplagan av kartboken gavs ut sommaren 2017. Eldrimner tog då fram både en tryckt kartbok och en 
digital guide för att underlätta för konsumenter att hitta till landets mathantverksföretag och gårdsbutiker. 
- Vi tycker att det är viktigt för mathantverket för att öka mathantverksföretagens synlighet. Konsumenten får 
handla direkt från den hand som varit närvarande genom hela produktionskedjan och ta del av den passion och 
enorma kunskap som krävs för att vara mathantverkare, säger Eldrimners verksamhetschef Bodil Cornell. 
Den tryckta kartboken innehåller drygt 150 presentationer av mathantverket och mathantverkare samt 
länskartor, allt för att kunden lättare ska förstå vad mathantverk är och hitta till mathantverksföretagen.  
Ett av företagen som finns med i kartboken är Skärvångens Bymejeri, där Tor Norrman är en av ägarna. 
-  Besökarna verkar längta efter att få veta mer om mathantverksföretagen och deras produkter. Intresset väcks 
ofta vid Skärvångens visningar där besökarna får komma nära produktionen och får en djupare förståelse för 
mathantverket. Genom kartboken kan de fortsätta besöka mathantverkare och utforska vidare, säger Tor och 
berättar att flera besökare har kartboken i handskfacket på bilen, som gamla tiders vägatlas.  

Kartboken finns till försäljning hos mathantverksföretag runt om i landet. Den går också köpa via 
eldrimner.com och kostar 180:-  

Eldrimners app Mathantverk, som även den guidar dig till mathantverkare runt om i landet, går att ladda ner 
gratis från Google Play eller App store. 

Mer information:  
Bodil Cornell, Verksamhetschef Eldrimner, 010 – 225 32 72 eller bodil@eldrimner.com  
Mikael Karlsson, Redaktör Kartboken, 010-225 32 60 eller mikael@eldrimner.com  
Aksel Ydrén, 010-225 34 33, aksel@eldrimner.com 

Eldrimner 
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till 
mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom 
kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är 
företagarna med och formar verksamheten. Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt 
resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s 
landsbygdsprogram. 

Eldrimners definition av mathantverk: 
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. 
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