
 

 

Referat från Matmarknaden Mitt Kök Sverigeresan Gotland 

lördagen den 9 juli 2011 Cramérgatan, mittemot 

Almedalsbiblioteket i Visby. 

 

Mitt Kök Sverigeresan affisch 

 

Mitt kök Sverigeresan ingång från Almedalssidan 

 

Mitt Kök scenen- Tommy Myllymäki 

och Jens Dolk pratar mat 

 

Mitt Kök-Sverigeresan genomförs under innevarande år för att lyfta fram och tillgängliggöra 

svenska smaker inom mat och dryck på olika sätt. Hushållningssällskapet Gotland, har haft 

uppdraget att vara regional samordnare av Mitt Kök Sverigeresan stopp på Gotland. Detta 

har gjorts genom ett seminarium 6 juli om Matlandet Gotland, reportage i tidningen Mitt 

Kök från företaget Fårölamm och restaurang 50 kvadrat samt Köttbutiken, tips om olika 

leverantörer av råvaror mm till restaurangtältet och TV4 utsändningarna från Almedalen 

samt till sist anordnandet av denna Matmarknad.  

Tillsammans med duktiga medarbetare har vi gjort allt för att lyfta fram 

våra livsmedelsföretag och deras profilprodukter som tillsammans formar Smaken av 

Gotland för att ytterligare stärka vår position som Matregion i detta projekt. Mitt Kök är ett 

koncept i samarbete med bla VisitSweden, TV4, Expressen, LRF, Hushållningssällskapen och 

sponsorer.  

Matmarknaden 

gick av stapeln mittemot Almedalsbiblioteket i Visby på lördagen mellan kl 11 och 16 med 

scenprogram, filmer och överraskningar. Tillsammans med Gotlands Allehanda utlyste 

Hushållningssällskapet en Tävling ”Baka Gotlands godaste Pirrvitt?” som avgjordes och 

Hushållningssällskapets nyinstiftade utmärkelse årets Regionala ambassadörsföretag delades 

ut!  



 

 

Bilder från marknaden 

 

Föredömlig skyltning! 

 

Scenen och storbildsskärmen, det funkade 

jättebra! 

Förutom Hushållningssällskapet deltog ett 15-tal olika företag/organisationer i 

Matmarknaden. Hushållningssällskapet såg till att det fanns inklädda stånd från 

Medeltidsveckan på plats och det gjorde att marknaden blev enhetlig och bra, alla hade tak 

över huvudet! Vädrets makter stod oss bi, det var kanonväder och trots att Almedalsveckans 

stora massor lämnat ön kom det tillräckligt med besökare, så vi ska vara nöjda! Tack vare 

extra annonsering i dagspressen och ”pirrvitt-tävlingen” tillsammans med Gotlands 

Allehanda blev det lite dramatik också! 

 

Här protokollför juryn noga de inlämnade 

bidragen och tillslut kunde tre pristagare 

koras, som alla tre fick fina priser: 

presentkort från Dafgårds, Kaffe för ett 

helt år från Löfbergs Lila samt en biljett 

till Gotlandsmiddagen i Restaurangtältet. 

De vinnande bidragen presenteras under 

kommande vecka i Gotlands Allehanda! 

Recepten hoppas vi kunna använda även 

på Hushållningssällskapets hemsida 

framöver som inspiration till fler att baka 

goda ”Pirrvitter”, dvs småkakor!  

 

Under dagen lagades det mat på scenen av Tommy Myllymäki och Jens Dolk bland annat av 

från marknaden hopsamlade råvaror, gjordes intervjuer med producenter, refererades om 

hur kakbedömningen avlöpte, mm.   

 

Från Gotland medverkade Ellinor Andersson, Wisby Dessertkonditori på scenen med att visa 

hur man lagar till en smarrig efterrätt och hur du får resultatet att se proffsigt ut. Juryn för 

kaktävlingen bestod av Tommy Myllymäki och Jens Dolk, från Mitt Kök Sverigeresan, Mats 

Pettersson VD på Hushållningssällskapet Gotland, Lars Schill från Gotlands Allehanda, 

representant från företaget Heart of Sweden, som sponsrade marknaden med vaniljhjärtan 

som Hushållningssällskapet bjöd på saften i till.   

 



 

 

Hushållningssällskapets nyinstiftade utmärkelse ”Årets Regional Matkultur 

ambassadörsföretagare” delades ut på scenen av Mats Pettersson, VD för 

Hushållningssällskapet och Riina Noodapera, samordnare för nätverket Regional Matkultur 

Gotland till Wisby Ostaffär, som innevarande år firar femårsjubileum; Anders, Ann-Marie, 

Hanna och Frida Gustafsson, som på ett föredömligt sätt utvecklat sitt företag att bli ett 

skyltfönster för många småskaliga delikatessproducenter på Gotland. 

   

 

Slutligen sammanfattades dagen från scenen av Hushållningssällskapets VD Mats Pettersson 

som överlämnade varsitt exemplar av boken ”Smak av Gotland” till Tommy Myllymäki och 

Jens Dolk.  

Ett lyckat arrangemang som krävt sina modiga timmar, mycket energi och fantastiska 

medarbetare! 

 

 

 

Riina Noodapera, Hushållningssällskapet Gotland/samordnare för Mitt Kök Sverigeresan 

Gotland 

 

 


