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Jens Linder planerar Jämtlandshöst 

Under hösten ordnas flera matlagningskurser med kocken och matskribenten Jens Linder i Jämtland. 
I samband med att Jens Linder är juryordförande i Öppna SM i Mathantverk i Åre, 24 – 26 oktober, 
som ordnas av Eldrimner, är det också möjligt att gå kurs i koreansk matlagning med Jens Linder på 
Wången. 
På SM i Mathantverk i höst är Jens Linder juryordförande i en av grupperna. Det är något han ser 
fram emot. 
- Att vara juryordförande är bland det roligaste jag gör på hela året. Det är en fantastisk miljö med 
människor som alla är intresserade av mat. Det är dessutom otroligt lärorikt att smaka och diskutera 
produkterna. Det är också roligt att standarden höjs från år till år. 
Jens Linder är en av Eldrimners ambassadörer och arbetar för att göra mathantverket känt. 

Den 21 november är Jens Linder kursledare för en kurs i mjölksyrning på Eldrimner i Ås. Mjölksyrning 
är en trend som han stadigt ser växa. 
- Det är ju så gott! Jag är besatt av saker med djupare smaker som utvecklas över tid. Mjölksyrade 
grönsaker blir som kalla långkok. Jag gillar när saker står i en burk, och det gör jobbet, förklarar han. 

För den som vill lära sig mer om fisk; grava, rimma och lägga in sill ger Eldrimner också en kurs i 
Stockholm den 8 – 9 november där Jens Linder är kursledare. 

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. 

För mer information kontakta:  
Aksel Ydrén, aksel@eldrimner.com, 010-255 34 33 
Jens Linder, jens@jenslinder.se, 070–340 38 37 
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