
Regional Matkultföretagare från Regionen Latgale i Lettland besökte Gotland 

6-9 maj 2014. 

Regional Matkultur Gotland/Hushållningssällskapet fick uppdraget att ordna ett program för ett 40-

tal personer. Dessa var både företagare inom turism och mat men också några tjänstemän från 

turistsektorn, däribland licenshållaren och koordinatorn för Regional Matkultur Latgale. 

Redan första dagen blev jag förärad en fantastisk ”Kringla” från ett bageri i Latgale som jag delade 

med mig av till mina arbetskamrater. Senare fick jag en till vilket innebär att det blir ett regelrätt 

kaffekalas med presentation av Latgale regionen och erfarenheterna från gruppens besök på 

Gotland. Om ni tycker det känns angeläget så är alla företagare som besöktes välkomna att delta i en 

träff framöver och smaka på Lettiska produkter.(Jag fick en hel påse som tack för att jag gjort ett bra 

program för dem.)Det finns ett förslag till ett svarsbesök i september hos dem som besökte Gotland, 

med direktflyg från Visby till Vilnius. 

 

 
 

En hel busslast med förväntansfulla företagare inom mat och turism från den lettiska regionen 

Latgale anlände till Gotland samtidigt som vårt varma aprilväder byttes mot en lika kall vår. Bortsett 

från det besöktes Restaurang Lindgården med traditionell Gotländsk lammsadel med potatisgratäng 

och primörer och en presentation av Henrik Westerlund från Rosengården om hur det är att arbeta 

som restauratör i Visby, Sveriges krogtätastestad sommartid med ca 1 miljon besökare. Därefter fick 

de en kort presentation av Visby gamla stad till fots och en tur bland Regional Matkultur medlemmar 

i innerstaden. Bussen tog oss ut mot Näs och till Sigsarve Lamb där både lamm och spannmål 

presenterades för gruppen inan inkvartering och kvällsmat på Björklunda B&B. Inbjuden till kvällen 

var Tatjana Kozlowa, en kvinna född i Latgale som nu bor på Gotland som fick berätta om hur hon har 

det och vad hon arbetar med. Vad jag inte visste att tolken som medföljde gruppen varit hennes 

svenskalärare på universitetet i Lettland! Världen är liten. En Gotlandsinspirerad kvällsmat av 

dinkelsallad med vårprimörer, kaipsoppa, gotlandslimpa och saffranspannkaka serverades.  

Nästa dag ägnades åt södra Gotland och ett besök på GråGåsen fick börja dagen. Maria och Håkan 

berättade om företaget och visade runt och bjöd på en uppfriskande vitamindryck av nässla, 

ingefära, citron och honung!  



Därefter tittade vi på vilken färg Hoburgsgubben hade på näsan och tittade in på Körsbärsgården, 

konsthall om ca 500 kvadratmeter, trädgård med växter från andra halvan av 1800-talet med café 

och butik och ca 20 000 besökare om sommaren.  

 

Från vänster Tatjana Kosacuka, koordinator för nätverket Culinary Heritage Latgale, Marita Jonsson 

och tolken Aia Jakovele. 

Lunchen intogs på Kattlundsgården, en pastasallad av gotlänska spannmål med primörer, i den 

fantastiska medeltida miljön. Kallt var det både inne och ute vid det laget men varmt te gjorde gott i 

kalla magar.  

 

Hemse samhälle fick besök och en del inköp gjordes på supermarket innan vi körde vidare till 

Chokoladeriet i När där alla fick en chokladpresent och vi träffade repr. från Hejde Knäcke. De som 

ville handlade mer praliner!  



 

Det kyliga vädret bytte underhand mot regnvädret och besöket på Rommunds Fårgård blev tämligen 

vått, trots det fick vi se prov på hur en vallhund arbetar med en flock i fält, en del i regnet men de 

flesta från bussfönstret. Uppvisningen belönades med applåder. Kvällsmat på Katthammarsviks 

rökeri, med riklig fiskbuffé och trevlig samvaro där vi träffade Olof Thomsson, tryffeljägare med en av 

sina hundar, Bruno, och en stor tryffel att dofta på och studera närmare. Övernattning Ekängen 

Garda med frukost.  

Dagen efter uppehållsväder! Vi passerar ett Ramslöksänge, Roma Sockerbruk m alla företagen, och 

stannar till på Roma Kungsgård och Roma Valskvarn, där mjöl och bröd fanns att se och köpa med sig.  

 

 

Här nästan hela gruppen samlad på en gång vid Roma klosterruin. De hälsar oss gotlänningar 

välkomna till sin region i Lettland. 

Lövsta Landsbygdscentrum, skolan med jordbruket passerades på vägen mot en avsmakningslunch 

med Gotländska produkter producerade på Stafva gård.  



 

 

Där avsmakades charkprodukter, ostar med tillbehör samt olika drycker som produceras på Stafva. 

Positivt är att det på en del etiketter står på Gotländska, tex Vattn äutn smak…guldstjärna! 

 
 

 
 

 

Nästa stopp Stora Tollby Trädgård med odlingar och gårdsbutik. En genomgång av potatis och 

grönsaksodlingen och samtal om generationsskiftet.  

 



 

Andreas Wiklund berättar med glädje om sitt företagande och sin kärlek till lantbruk och 

trädgårdsodling och delar med sig några exemplar av särskilda sorters utsädespotatis som får åka 

med till Latgale. 

Transport till Fårösund och färja till Fårö.  Kaffepaus hos Sylvis Döttrar med den svenska Kanelbullen 

och den gotländska Gotlandsbullen och samtal om kooperativ barnomsorg etc. 

 

 

 

 

 
Gotland mest traditionella produkt: 

Gotlandsbullen 



 

 

Därefter månlandskap och raukar och fiskeläget vid Helgumannen. Den grå fascinerande färgen och 

dimman som kom invältrande ömsom kom och gick under kvällen i motsolen. Overkligheten och 

känslan av att befinna sig på en helt annan planet. Kvällsmat med specialbeställda korvar av lamm 

och fläskkött med chili!  och övernattning i dubbel o flerbäddsrum med varierande standard i stugor 

och motell samt presentation av verksamheten. Kul att visa något annorlunda.  

 

 
 

 

 
 

Dekorationer på Maven Diner Café i Kappelshamn där motellrummen går i samma anda. 

Sista dagen ett besök vid Bläse kalkbruksmuseum, kalkindustrihistoria och villkoren på norra Gotland 

under 15/16/1700-talet för människor inom kalkindustrin. Besök på krigssjukhusets i Lärbro med den 

intressanta gemensamma historien och presentation av utvecklingsbolaget som bildas för att ta hand 

om ett hus i Lärbro och utvecklingen i området, nya och intressanta sätt att utveckla landsbygden när 

inte regionen gör tillräckligt.  

Vi avslutar med lunch på Lilla Bjers med en utmärkt trädgårdssallad m lammkött med presentation av 

platsen och verksamheten. Medan presentationen pågår får vi reda på att tredjekocken blivit 

utnämnd till årets kocklärling och det föranleder att vi berättar om alla utmärkelser Lilla Bjers erhållit 

de senaste åren.  



 

 

 

presentation av odlingarna och det intressanta saffranet som även provodlas på Stafva 

 

 

 
 
 

 

 

Återstod endast färden till färjan som skulle ta dem till Nynäshamn och vidare till Ventspils under 

natten. Buss tillbaka genom hela Lettland till Latgale och en massa nya intryck såklart att bearbeta. 

Under resans gång upptäckte vi många likheter i matkulturen men också skillnader. De som arbetar 

med Regional Matkultur i Latgale-Regionen är mest inriktade på den folkloristiska matkulturen.  

 



Företagen på Gotland är mer innovativa och tänker mer ekonomiskt och företagsmässigt på det som 

de gör.  Vi är inbjudna att besöka företagen som var med på resan till Gotland redan i September. Ett 

förslag på upplägg finns med direktflyg till Vilnius i Lettland md besök även i Litauen. Vill du veta mer 

ta kontakt med undertecknad! 

Företagen som besöktes och kommer att besökas är medlemmar i det europeiska nätverket Regional 

Matkultur/Culinary Heritage. 

Tolken Aia Jakovele översatte från svenska till lettiska med den äran. Jag vet hur det är att prata för 

grupper på omväxlande språk. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Traditionella smaksatta hem-ostar 

 
 

Surdegsbröd m frukter och frön 
 

Välkomna med till Latgale! 
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