
 

 

Referat från seminarium Mitt Kök Sverigeresan Gotland 

onsdagen den 6 juli 2011 i LRF ladan, Holmen, Visby Hamn. 

 

Mitt Kök Sverigeresan affisch 

 

Veronica Östling presenterar  

HS verksamhet 

 

Gotlands Matambassadör  

Patrik von Corswant 

 

09:30 Hushållningssällskapets Riina Noodapera hälsar välkommen. 

Välkomna till detta seminarium som vi valt att kalla ” Matlandet Gotland-vad 

är vi och vad kan vi bli? som är en pusselbit i något som kallas Mitt Kök-Sverigeresan som 

genomförs under innevarande år för att lyfta fram och tillgängliggöra svenska smaker inom 

mat och dryck på olika sätt. Jag heter Riina Noodapera och arbetar som landsbygdsrådgivare 

och projektkoordinator vid Hushållningssällskapet Gotland, som haft uppdraget 

att vara regional samordnare av Mitt Kök Sverigeresan Gotland. 

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

våra livsmedelsföretag och deras profilprodukter som tillsammans formar Smaken av 

Gotland i detta projekt. Mitt Kök är ett koncept i samarbete med bla VisitSweden, TV4, 

Expressen, LRF, Hushållningssällskapen och sponsorer. Mitt Kök besöker Gotland denna 

vecka med bland annat en mobil restaurang vid Kruttornet med matupplevelsekvällar 

onsdag tom lördag samt medverkar i ett scenprogram på Matmarknaden mittemot 

Almedalsbiblioteket på lördag. Vi vill i detta seminarium lyfta fram Goda exempel från de 

fem fokusområden som Matlandet Sverige pekat ut som viktiga, för att få reda på vilka 

utmaningar och möjligheter som vi har att tampas med på Gotland för att ytterligare 

stärka vår position som Matregion. 

Till min hjälp har jag goda medarbetare, samarbetspartners, företagare och medlemmar från 

Eskil Erlandssons expertråd men inte minst av Gotlands av Regeringen utsedda 

Matambassadör Patrik von Corswant. 

Varsågoda! 

 



 

9:40 Gotlands matambassadör Patrik von Corswant inleder seminariet. Patrik 

är också prat-ledare under seminariet. Han har påpassligt nog tagit med sig olika böcker som 

presenteras i samband med att han påannonserar de olika medverkande under programmet. 

Ett kul inslag. 

 

Veronica Östling presenterar Hushållningssällskapen och berättar kort om nationella projekt 

som drivs inom organisationen, bland annat kring offentlig mat och mindre svinn samt 

matprojekt som drivs på Gotland just nu. 

 

09.45 Företrädare för de fem fokusområdena lyfter goda exempel och frågeställningarna för 

att nå målen för Matlandet-visionen 

Offentlig mat: Linda Carlsson, kock på Atheneskolan i Visby, berättar 

om tankar kring mat och matplanering i offentlig sektor. Alla skolor borde ha möjlighet att 

jobba så som man gör på Athéneskolan men nedskärningar bromsar ofta utvecklingen i den 

här riktningen som inte blir dyrare! Friskolorna har också lättare med upphandlingen 

eftersom de inte omfattas av LOU. För att nå Matlandet målen i offentlig sektor måste LOU 

kunna vara mer flexibel framöver. Athéne köper 60-70% av råvarorna från Gotländska 

producenter, 90 % svenskt. Det är viktigt att skapa relationer med producenter både när det 

gäller leveranser men även produktionen som blir ett pedagogiskt verktyg i skolan som ska 

lära barnen att bli ”matsmarta”, äta årstidsbundet och lära sig längta efter vissa produkter! 

 

Primärproduktion: Tomas Pettersson, Stenhuse gård, delar med sig av sina 

erfarenheter kring grönsaksodling. Det är viktigt att etablera ömsesidigt förtroende i en 

affärsrelation, där båda parter tjänar på affären samt att ha goda bankkontakter och att inte 

glömma räkna sina egna timmar när man gör kalkyler. Bra med ledarskapsutbildning för 

ensamföretagaren när du anställer, du ställs inför nya problem och nya roller du inte är 

beredd på. Det är en ständig utmaning att vara flexibel för att hänga med. Bra planera årets 

arbeten så att du har tid till underhåll och semester. Familjen blir alltid lidande i den här 

typen av företagande! Den romantiserade bilden av lantbrukaren med halmhatt och grässtrå 

i mungipan stämmer dock dåligt med verkligheten! En generation har alltid jobbat gratis på 

en gård, idag måste man ta betalt för sitt jobb och maten måste få kosta, man måste också 

vara mer företagare och mindre bonde för att lyckas! Se på vad som stjäl tid och ta bort det 

ur produktionen!  

 

10.30 Paus och fikaservering: Smaktallrik av gotländska produkter serveras 

tillsammans med kaffe/té och presenteras av Köttbutiken/Femtio kvadrat Fredrik Malmstedt 

med personal. På tallriken fanns aktuella gotländska smaker: carpaccio av nötrulle från 

Ejmunds, med vinaigrette och sparris, östersjölax, lättrimmad o bakad med snapskryddor, 

picklad gurka från Slite, torkad fläskbog, späda morötter, rödbeta m ost från Häftings, bröd 

från Rute Stenugnsbageri, ostar från Stafva gård, sommarhallon från Stenhuse gård fyllda 

med chokladtryffel samt som avslutning en god jordgubbe! Det smakade! 

 



 

 

Smaktallriken från Köttbutiken 

/femtio kvadrat 

 

Fredrik Malmstedt 

 

 

Förädling: Maud och Odd Norman, Ejmunds pratar om hur man skapar 

mervärde av köttproduktion. Odd tycker det är ”coolt” att vara lantbrukare idag och att 

jobba med Matglädje mot kunder. Viktigt nischa sig i konkurrensen, kvalitet bra ledord och 

samarbete. Bra medarbetare icke att förglömma. I samarbete med andra kommer nya 

produkter fram. 12 styckningsdetaljer vanligt ta fram på ett nötdjur i Sverige, i Frankrike 40! 

Det finns möjligheter. Samarbete med IKEA:s restauranger när det blir överskott av oxbringa 

är ett sätt. Storytelling viktigt för att skapa mervärden, men även god djurhållning, 

foderstater mm för att erhålla ”rätt” kvalitet för rätt ras. 

 

Restaurang och Matturism: Rickard Hasselblad, Smakrike Krog, Lugarn, Tryffelsafari 

och Tryffelakademin pratar om sitt företag och möjligheterna framöver. En utmaning att ha 

en åretruntöppen kvalitetskrog utanför stan. Då dök tryffeln upp runt hörnet och 

matupplevelser med tryffel kunde paketeras som gav intäkter under lågsäsong. Samarbete i 

nätverket Kulinariska Gotland och Culinaty-Heritage viktiga för att rekommendera varandra. 

Alla krogar ska inte vara lika. Det finns prisvärd mat på olika nivåer för alla. Inte bara för dem 

som har tjocka plånböcker! Vi ska ge alla det bästa vi kan för priset och skapa matminnen. 

Smakrike krog ett skyltfönster för Matlandet Gotland. Hur kan vi ytterligare utveckla detta 

mot en internationell publik? Skandinavisk mat är inne tack vare det arbete som gjorts av 

restaurang NoMa i Köpenhamn. Språngbrädan Matlandet är en språngbräda att nyttja mer.  

 

Många bra frågor från publiken ställdes till de medverkande under presentationerna. 

11.55 Matlandet Sverige Expertpanel (representerade av bl.a. Maria 

Masoomi, matskribent Torsten Mörner, Jägareförbundet och Viltmatakademin och Per 

Bengtsson, rest. PM&Vänner i Växjö) sammanfattar utifrån seminariet möjligheterna och 

utmaningarna för Matlandet Gotland. Expertrådet är bra därför att man arbetar 

gränsöverskridande och knyter ihop olika delar i det som utgör svensk mat. Det finns mycket 

kvar att göra gällande tex vägkrogar, bensinmackar, landsbygdsbutiker mm gällande utbudet 

av mat, de är urdåliga ambassadörer för svensk matkultur. Restaurangerna gör så gott de 

kan med att utgöra skyltfönster, men det är långt till Matlandetmålen inom flera områden. 

Dagligvaruhandeln saknas i arbetet kring kvalitetsmärkningar mm, affärerna, butikerna och 

logistiken måste komma in i arbetet NU! Gotland är goda ambassadörer, gör rätt och är värd 

att ”ta efter rakt av!”  I Sverige äter man för att leva- borde bli bättre på att leva för att äta,  



 

utbilda konsumenter och producenter mer att vara stolta över det vi har! Vi måste bli bättre 

på att sälja. Vi ska se till att andra pratar om oss utomlands, turister, bloggare, ambassadörer 

mfl. Det behövs tydligare skyltning av gårdsbutiker, internationella symboler? Broschyrer 

och kartor är viktiga för att få ut människorna på landsbygden, vi behöver bli bättre på att 

sälja/rekommendera varandra. 

Vi har fantastiska saker men är dåliga på att berätta det. Måltid mer intressant att prata om 

än mat framöver. Vi behöver alla lära in nya beteenden, nya sätt att kommunicera 

svensk/gotländsk matkultur och vara stolta över det vi har. 

12.15 De gemensamma frågorna med handuppräckning (som ställs på alla Mitt 

Kök-seminarier på programmets åtta nedslagsplatser) ställs till publiken. Svaren 

sammanställs och presenteras på Matlandetseminariet på Öland i samband med Ölands 

skördefest. 

 Hur många har besökt en gårdsbutik den senaste månaden? 50% svarade ja 

 Hur många anser att gårdsförsäljning av alkohol skall vara tillåtet? 60% svarade ja 

  Är närodlat viktigare än ekologiskt? 70% svarade ja 

 Hur många tycker att maten är en viktig del av semestern? 99% svarade ja  

 Hur många tycker att det är viktigt att handla svensk mat? 100 % svarade ja 

 Borde Sverige vara självförsörjande på kött och mjölk? 100% svarade ja 

Kommentarer från deltagarna: att dessa frågor var ledande och mer av medialt intresse 

än de motsvarar verkligheten… 

 

12.25 Riina på Hushållningssällskapet avslutar seminariet. 

Matlandet Gotland har mycket mer än sparris, lamm och tryffel att bjuda på 

framöver. Vi står framför många utmaningar men också möjligheter. 

Vi behöver bli bättre på att paketera det unika vi har både mot inhemska och 

internationella marknader. Därför arbetar vi med nätverket Regional 

Matkultur Gotland, som ingår i ett större nätverk med 25 regioner runt Östersjön och 

med ett utvecklingsprojekt, Rural Tourism Gotland, finansierat av 

Landsbygdsprogrammet och Region Gotland, för att bli bättre på att ta emot 

internationella mat- och upplevelseturister framöver. 

 

Tack för att ni kom, alla, och kom ihåg nu att njuta av gotländska smaker 

medan ni är här på besök, ni som är det, och även ni som bor här dagligdags 

och känna stolthet över det vi har. Vill ni unna er en matupplevelsekväll med 

Sverigeresan vid Kruttornet bokas den via Ticnet eller hemsidan Mitt Kök. 

 

För att slå ytterligare ett slag för Gotland påminner vi om Matmarknaden 

mittemot Almedalsbiblioteket på lördag mellan kl 11 och 16 med scenprogram, 

filmer och överraskningar. Tillsammans med GA har Hushållningssällskapet utlyst en 

Tävling ”Baka Gotlands godaste Pirrvitt?” som avgörs då och utmärkelsen årets 

Regionala ambassadörsföretag delas ut! Vi ses väl där och har ni inte bakat än så har ni 

några dagar på er! Mer info om detta på HS hemsida samt annons i GA i tisdags! 



 

 

Samtliga medverkande erhöll varsitt exemplar av boken ”Smak av Gotland” av 

Hushållningssällskapet som tack för att de bidrog med sina erfarenheter till seminariet. 

Seminariet hade ca 50 besökare utom de medverkande. Vi hade beställt 65 smaktallrikar 

till fikat av Köttbutiken/50 kvadrat. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Maria Jansson, Jordbruksverket, Ami Hofstadius, Vist 

Sweden, Per Bengtson, PM &Vänner Växjö, Stefan Ahlgren, Regional Matkultur Öland, 

Maria Masoomi, Matskribent mfl som deltog i seminariet är imponerade över det som 

Gotland gör – istället för att komma på seminariet och inspirera så blev de inspirerade. Vi 

är så bra på Gotland och gör allt ”by the book”. Men så har vi hållit på sedan mitten av 

1990-talet också med rådgivning, kompetensutveckling, kvalitetshöjning och 

nätverkande. Det har givit resultat och ett försprång för Gotland. Det ska vi inte tappa! 

 

Riina Noodapera, Hushållningssällskapet Gotland/samordnare för Mitt Kök Sverigeresan 

Gotland 

 

  

 


