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Pressmeddelande, 2021-11-11 

 
 
Mathantverkare från Dalarna möts på Rältagården i Djura den 15 november 
 
Mathantverkets värde har förtydligats under pandemin. Mathantverksföretagarna har också inspirerats 
till att hitta nya vägar till försäljning som många gånger har varit mycket framgångsrika och som kommer 
att leva kvar när pandemin är över. 
 
Eldrimner, som är nationellt resurscentrum för mathantverk, har under både 2020 och 2021 arbetat, med 
metoder för utvecklad direktförsäljning, och den kunskap som förvärvats under pandemin vill vi ta vara på, sprida 
och tillsammans med mathantverkarna diskutera hur den kan utvecklas vidare.  
– Under Mathantverksdagen kommer framgångsrika mathantverkare dela med sig av sina tankar och knep 
för att få en närmre relation med konsumenterna, säger Bodil Cornell som är tidigare verksamhetschef på 
Eldrimner och som nu jobbar med Mathantverksdagarna.  
 
Bland föreläsarna under dagen finns den rutinerade mejeristen Tor Norrman som byggde upp prisbelönta 
Skärvångens bymejeri och Märta Westling som de senaste åren utvecklat bageriet Hjulsjö 103 i Hällefors till 
en hållbar mötesplats för många. Kocken Lena Flaten från Flammans skafferi föreläser också under dagen 
och berättar bland annat om mathantverkets vägar in i restaurangköken.  
 
Representanter för media är välkomna hela eller delar av dagen.  
 
För mer information kontakta: 
Bodil, bodil@eldrimner.com  070-345 18 65 
Ida, ida@eldrimner.com 010-225 34 63 
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PROGRAM 
09:30 Kaffe och registrering.  
09:50 Presentation av deltagarna. 
10:15 Vad är Mathantverk och nyheter från Eldrimner. 
11:00 Lena Flaten är kock och driver restaurangen Flammans Skafferi i Storlien. Hon är också ambassadör för Eldrimner. I sin restaurang 
är inriktningen att laga mat av råvaror från det hon kallar ”hållbara bönder” och odlare. Här berättar Lena om mathantverkets värde för 
henne och hennes restaurang. Vi får höra om hennes idéer runt hur man kan använda mathantverksbegreppet vid marknadsföring och 
försäljning.  Hon talar också om framtiden för mathantverket, vilka styrkor det har och vilka utmaningar vi står inför.  
12:00 Mathantverkslunch 
13:00 Tor Norrman som är medlem i Eldrimners styrgrupp, har i många år drivit Skärvångens Bymejeri tillsammans först med 
andra bönder i byn och på senare år med sin make. Nu har de nyligen lämnat över mejeriet till nya ägare. Tor berättar om mejeriet och 
hur han ser på mathantverkets värde i försäljning och marknadsföring. Vi får också höra Tors syn på resiliens – möjligheten att hantera 
störningar och fortsätta att utvecklas. 
13:45 På Hjulsjö 103 i Hällefors finns bageri och kafferosteri och servering. I gårdsbageriet bakas brödet på lokala kulturspannmål och 
långa jästider. Hjulsjö 103 bröd är certifierade via Eldrimner. Här finns en tydlig emaljskylt vi infarten. Märta Westling berättar om varför 
de har valt att certifiera sina produkter och varför hon rekommenderar det till andra. Hon berättar också om hur de säljer sina bröd och 
hur de använder certifieringen i sin försäljning och marknadsföring. 
14:15 Film om direktförsäljning 
14:30 Fika 
14:45 Gruppdiskussioner. Mathantverkets värde, hur visar man på mathantverkets värde i marknadsföringen? 
15:30 Redovisning av gruppdiskussioner. 
16:00 Slut på dagen och utlämning av varor. 
 
 
 

 

 

 
 

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. 


