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LYFTS PÅ FLERA HÅLL

■  S Á P M I  ■

I ÅR FIRAS 100-ÅRSJUBILEET AV DET FÖRSTA SAMISKA LANDSMÖTET PÅ 
SVENSKA SIDAN AV SÁPMI. PASSANDE NOG TAR I ÅR OCKSÅ ÄNNU EN 
SAMISK PRODUKT PLATS BLAND SLOW FOODS PRESIDIEPRODUKTER, 
NÄR GURPI GÖR SUOVAS SÄLLSKAP. VICTORIA HARNESK SOM VARIT 

REDAKTÖR FÖR BOKEN SMAK PÅ SÁPMI SÄGER ATT DET BLEV ETT STORT 
UPPSVING FÖR SUOVAS EFTER ATT DEN BLEV PRESIDIEPRODUKT. NU 

KOMMER ÄVEN GURPI FÅ ALL UPPMÄRKSAMHET DEN FÖRTJÄNAR.

Gurpi är ett lättrökt renfärsknyte inslaget i nät-
fett, med lång hållbarhet och mycket protein.

– Den passar lika bra att äta hemma som 
att ha med på utflykt, säger Victoria Harnesk.

MÅLET med Slow Foods presidieprodukter är att skydda tra-
ditionell matproduktion och öka intresset för produkterna 
hos konsumenterna. Och det var precis vad som hände när 
det lättsaltade kallrökta renköttet, suovas, blev presidiepro-
dukt. De båda samiska presidieprodukterna har renkött som 
råvara och renen är förstås central för det samiska mathant-
verket, men Victoria Harnesk är noga med att påpeka att rå-
varorna för samiskt mathantverk inte enbart är renkött, utan 
även vilt, växter, fisk och bär.

SJÄLV kommer Victoria från Porjus och har sin bakgrund i 
renskötseln. Hon är även engagerad i näringslivet och som 
skribent. Hon var redaktör för den prisbelönta boken Smak 
på Sápmi, som kom ut 2014 och är en hyllning till den sa-
miska maten, dess traditioner och dess framtid.

– Vi ville hjälpa matproducenter att sälja sånt som inte 
såldes och det är ett arbete som jag verkligen skulle vilja 
gå vidare med för att gynna det samiska samhället, säger 
 Victoria.

När renskav kommer på tal ilsknar Victoria till.
– Renskaven har förstörts av industrin. Handskuren 

renskav kan vara en mycket fin produkt. Nu har den blivit 
något som industrin har kidnappat och förstört.  Reclaim the 
renskav! utropar Victoria. 

I år utsågs just en slags skav till Årets matbluff av fören-
ingen Äkta vara. Äkta vara är en ideell förening som driver 
frågor om bättre matkvalitet. De delar varje år ut antipriset 
Årets matbluff till produkter där tillverkarna slirar med san-
ningen. Priset för 2017 års mest vilseledande produkt gick 
till Polarica Wild Food Kronhjortskav. Köttet i denna skav 
kommer nämligen varken från vilda djur eller från polar-
trakterna. Istället kommer råvaran från kronhjortar som 
fötts upp på Nya Zeeland, vilket framgår av ingrediensför-
teckningen. Trots detta visar förpackningen snarare vilda 
djur och den svenska vildmarken. 

ATT ÅTERERÖVRA renskaven från industrin är en av de 
saker som Victoria ser som viktiga för den samiska matens 
framtid.

– Vi behöver behålla mer av matproduktionen inom de 
egna leden och vi behöver få fler produkter att nå ut till kon-
sumenterna, säger hon.

Hon ser också en utveckling mot en resurssnålare för-
ädling.

– Flera anläggningar arbetar med att ta tillvara mer av 
renen, till exempel blod. Det arbetas för att förädla renen 
från nos till svans, säger hon och hoppas att det samiska 
mathantverket, med alla sina värden och sin utvecklingspo-
tential, kommer att uppvärderas. //

E L D R I M N E R U P P MÄ R K S AM MA R 
S AM I S K T MAT H A N T V E R K
Under jubileumsåret, Staare 2018, uppmärk-
sammar Eldrimner samiskt mathantverk lite 
extra. Bland annat har ett nytryck av rapporten 
”Sydsamiskt mathantverk i tradition och nutid” 
gjorts. Dessutom kommer suovas att få en egen 
klass i SM i Mathantverk. 
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