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Eldrimner hoppas på nya samarbeten, ökad lönsamhet, fler 
produkter och nya producenter efter mathantverksdagarna 
Eldrimner - nationellt resurscentrum för mathantverk är på Sverigeturné med nätverksträffar där 
mathantverkets råvaror uppmärksammas. Träffen på Gotland hålls i Lummelundagrottan den 5 
oktober 2017.  
Syftet är att koppla ihop råvaruproducenter med mathantverkare för att inspirera till nya 
samarbeten, nya produkter och att både mathantverkare och råvaruproducent får en ökad 
lönsamhet.  
Till mathantverksdagen kommer runt 25 mathantverkare och råvaruproducenter från Gotland.  
Representanter för media hälsas varmt välkomna till Lummelundagrottan, hela eller delar av dagen. 
Dagen börjar 9.30 och slutar runt 16.00. 
- Ämnet är glödhett och intresset för mathantverksdagen har varit stort, säger Bodil Cornell, 
verksamhetsledare på Eldrimner. Dagens jordbruk har svårt att få rätt pris för sina råvaror. En 
möjlighet är då att sälja dem till mathantverkare som verkligen behöver råvaror av god kvalitet. Vi ser 
att intresset för mathantverk ökar hela tiden och det finns utrymme för fler producenter och 
produkter på marknaden.  
Under dagen kommer deltagarna bland annat få möta väletablerade konstellationer av 
mathantverkare och råvaruproducenter och höra om samarbeten runt råvaror som förädlas till 
mathantverksprodukter.  
Curt Niklasson, Sigarvelamb, odlare av gutekorn, mjölnare Lars Laban Bergström från Labans kvarn 
och Ise Ljungqvist, Hejde knäcke berättar om sitt samarbete. Bertil Gabrielsson från Fårö lamm 
berättar om sin verksamhet från lammuppfödning, slakt, styckning och förädling av lammkött. På 
programmet står också gruppdiskussioner, som förhoppningsvis kan leda till nya samarbeten och 
produkter.  
Eldrimner arrangerar omkring 15 mathantverksdagar runt om i landet i år. Läs mer: 
www.eldrimner.com/mathantverksdagar. 

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:  
Bodil Cornell, verksamhetschef på Eldrimner, 010-225 32 72, bodil@eldrimner.com 
Ida Lundström, ansvarig för mathantverksdagarna, 010 – 225 34 63, 070 -234 14 52, 
ida@eldrimner.com  
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