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  R E P O R T A G E  

ULLAS 
SKAFFERI

I ULLAS FÖRETAG, MITT SKAFFERI, ÄR DET DEN PRISBELÖNTA 
GLÖGGEN SOM ÄR STOMMEN, MEN HON HAR ÄVEN UTVECKLAT 

MÅNGA ANDRA PRODUKTER SÅ ATT DET FINNS NÅGOT FÖR HELA 
ÅRET. ULLA TYCKER ATT VARIATIONEN ÄR DET ROLIGASTE MED 

FÖRETAGANDET OCH HON HAR SVÅRT ATT BEGRÄNSA SIG.

TEXT Viktoria Vestun    FOTO Jan Pontho

En ny kurs med Ulla är på 

gång under våren 2021 och 

den som inte kan gå då har 

även möjlighet att ta del av 

Ullas råd genom Eldrimners 

rådgivningssatsning 

från mathantverkare till 

mathantverkare som du 

hittar via eldrimner.com. 
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  R E P O R T A G E  

Ulla Lahti bor på Alnö, utanför Sunds-
vall, men hon är född och uppvuxen i 
Tornedalen, och i och med sina rötter 
saknade hon den traditionella drycken 
sima, som är en bubblig dryck med 
farinsocker, citron och russin. Ulla 
undrade varför den inte fanns att 
köpa och fick så småningom en idé 
om att börja tillverka den själv och 
även kunna sälja den. Därför sökte 
hon sig till Eldrimners fem veckor 
långa grundutbildning, som numera 
bytt namn till Starta eget mathant-
verksföretag. Ulla berättar att hon fick 
kunskap och inspiration om många 
olika tillverkningstekniker under 
utbildningen, och framförallt fick hon 
lära sig att tillverka säkra produkter. 

RUTTNA ÄPPLEN SOM DRIVKRAFT
Om siman gav Ulla idén till att söka 
sig till mathantverket så var det 
överflödet av äpplen i trädgårdarna 
runt om på Alnö om som var själva 
startskottet. När Ulla först betraktade 
de vackra, dignande fruktträden, för 
att några veckor senare se de över-
sållade gräsmattorna och välfyllda 
komposterna, växte frustrationen. 
Ulla kände att hon måste - och vågade 
- prova, så hon började med att köpa 
en fruktpress. Satsningen var lyckad 
och det kom många kunder som ville 
musta sina äpplen. På kort tid startade 
dock flera andra musterier i närheten, 
men detta passade Ulla bra för hon 
upptäckte att hon hellre gjorde andra 
produkter. Pressen används nu till bär 
för att utvinna råsaft till dryck och 
sirap. Även pressresterna används - de 
är faktiskt en bristvara - till bärpul-
ver, saltmixer och frö-blandningar. 

MADE IN MEDELPAD
Det var år 2012 som Ulla startade, i 
ett tio kvadratmeter stort kök inrymt 

i en källare i vandrarhemmet på det 
vackra Stornäset. Parallellt med upp-
starten hade Ulla andra jobb som hon 
försörjde sig på, så allt som tjänades i 
företaget återinvesterades, i både ny 
och begagnad utrustning.  Efter två 
år i vandrarhemsköket renoverade 
hyresvärden en större lokal i en gam-
mal ladugård där Ulla nu håller till. 
Uppstarten var en hektisk tid för vid 
samma tid startade hon, tillsammans 
med sju andra företagare, present-
butiken Made in Medelpad inne i 
Sundvall som erbjuder en blandning 
av konst- och mathantverk. Idag 
jobbar Ulla heltid med Mitt Skafferi.

GULDGLÖGG OCH DRINKMIX
Glögg var en av de första, och är nu-
mera den största, produkten för Mitt 
Skafferi. Den blev snabbt omskriven 
efter att lingonglöggen vann silver i 
SM i Mathantverk år 2014. Året därpå 
vann Ullas blåbärglögg guld och yt-
terligare ett år senare kompletterades 
medaljerna med en bronsplats för 
svartvinbärsglöggen. Eftersom glögg 
är säsongsbetonad och Ulla ville ha 
produkter året om utvecklade hon 
även drinkmixer: en ”sommarflört” på 
rabarber och jordgubbar, en ”skogs-
tokig” av lingon och en ”kaffegök” på 
svarta vinbär. Alla är kryddade på oli-
ka sätt.  Dessa mixer späds och dricks 
som kryddad saft men kan även blan-
das till drinkar med eller utan alkohol. 
Att smaksätta mousserande vin med 
drinkmixerna, och även med glögg, 
har blivit väldigt populärt märker Ulla.

MARMELAD OCH MATSÅS
I sortimentet hos Mitt skafferi finns 
även ett antal matsåser som Ulla 
beskriver som slät chutney. Dessa 
görs av rabarber, svarta vinbär eller 
lingon, samt lök, kryddor och vinäger 

eller ättika. Såserna passar till många 
olika maträtter och som dippsås. 
Utöver matsåserna finns även ett 
tiotal marmelader i sortimentet, 
samt olika varianter av bärsirap. 

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE
Förutom hantverksbutiken Made 
in Medelpad i centrala Sundsvall 
säljer Ulla via sin egen webbutik. 
Det mesta säljs dock via ett femtiotal 
återförsäljare från Kiruna till Trel-
leborg. Vissa återförsäljare har Ulla 
fått kontakt med på inredningsmäs-
san Formex där hon ställt ut många 
gånger. Andra har hon fått kontakt 
med via sociala medier där hon är 
aktiv. Flera av återförsäljarna är också 
mathantverkare. Det är framförallt 
gårdsbutiker och mejerister som 
säljer hennes produkter som ett 
komplement till sitt övriga sortiment.  

CIRKELN SLUTS
Förra året, tio år efter att hon själv 
utbildade sig hos Eldrimner, höll Ulla 
sin första nybörjarkurs. Ulla ville 
dela med sig till nybörjare av sådant 
som det tog tid för henne att klura 
ut, till exempel det enklaste sättet 
att snoppa krusbär, att få till fina äp-
pelbitar i marmeladen och att lyckas 
med konsistensen på bär-sirap. Under 
kursen gav Ulla även råd kring pris-
sättning och försäljning, till exempel 
att det dyraste i produkterna ofta är 
tiden, och att ett sätt att spara tid är 
att ha bra redskap. Ofta behövs flera 
olika storlekar på burkar, men att 
se till att samma lock passar på alla 
är ett tips. Vad gäller etiketter har 
Ulla resonerat som så att svart-vita 
etiketter både är billigast och mest 
stilrent – färgen får komma från bären 
i burkarna, men då gäller det också att 
inte täcka hela burken med etikett. //


