
Anteckningar från Mathantverksdag 

Gotland, Lilla Bjers, 5 maj 

 

 Information från Eldrimner  

Nyheter från Eldrimner är att våra nya förädlingslokaler är klara. Numera har vi Ateljén, 

förädlingslokal för bär, frukt och grönsaker mm och skilt i tid även restaurang och 

demonstrationskök. Vi har även ett charkuteri som skilt i tid även fungerar som fiskförädlingslokal. 

Bageriet är också nytt och vi har även vårt mejeri. Och det har redan varit kurser i alla nya lokaler och 

lokalerna fungerar utmärkt.  

 

Från och med hösten 2014 erbjuder Eldrimner och Torsta AB en 1-årig yrkesutbildning som ger dig 

grunden att bli mathantverkare där man väljer att gå en av utbildningens fyra inriktningar: mejeri, 

charkuteri, bageri eller bär, frukt och grönsaksförädling. Utbildningen börjar även i höst. 

 

Vi har under många år utvecklat en grundutbildning inom mathantverk, nystartarutbildningen. Den 

är specialdesignad för dig som vill börja förädla gårdens eller bygdens råvaror. För dig som 

hantverksmässigt vill producera och sälja mejeriprodukter, charkuterier, bröd, fiskprodukter, 

marmelad, grönsaksinläggningar med mera.  Utbildningen består av tre veckor med föreläsningar och 

rapportskrivande, två veckor inom det valda mathantverksområdet och två dagar praktik på företag. 

De teoretiska veckorna är på Eldrimner i Ås, Jämtland. De praktiska veckorna är dels hos 

mathantverkare i Jämtland, dels på Eldrimner. 

 

Bodil berättade även om våra nybörjarkurser, grundkurser och fördjupningskurser och att Eldrimner i 
har Prova på dagar för dig som vill testa att baka surdegsbröd, ysta ost, göra korv, pressa juice, koka 
marmelad, röka fisk med mera. Nästa tillfälle för prova på dagar blir mars 2016. 

 

 Smakverkstad 

 
 

 

 
 

 

1. Kroppkaka, /delikatesskroppkaka,  den var gjord på Ditta potatis, och de gotlänska 

kroppkakorna var ursprungligen på ½ kokt och  ½ rå potatis men görs numera på kokt potatis 



med inblandning av ägg och något mjöl. Denna var gjord på siktad vårspelt.  Åsikter om 

kroppkakan, många tyckte att den här kroppkakan som Luqaz gjort var den godaste som de 

har ätit. Skulle passa perfekt på en buffé, eller som en förrätt eller som lokal tapas. 

2. Ugnstrull (recept bifogat) Jättegoda! Ugnstrullen som är här kan man definitivt sälja. Helt 

fantastiska!  Ugnstrull heter de för att det såg ut som troll i ugnen när de gräddades.  De här 

skulle man behöva lyfta mer, på någon matmarknad eller något liknande. Varför den var 

fantastisk var att den var liten! 

3. Gotlandsknut/Gotlandsbulle/tröskbulle, det kommer snart en bok om just gotlandsknut och 

hur den ska se ut, skrivs av Helena Rydén. Många knyter bullen på olika vis. Gemensamt är 

att den är gjort på vetedeg och ofta med kardemumma. De kallas även tröskbullar, då man åt 

den när man tröskade. Den säljs av många idag och är en levande tradition, den gäller nog 

mest att man ska bli eniga om receptet så skulle man kunna ansöka om skyddad 

ursprungsbeteckning för den. 

4.  Krusbärsgéle, Det var inte ett typiskt recept för Gotland men vi ville lyfta grönsaker och bär 

som man skulle kunna vidareförädla i större uträckning. Den var god och lagom syrlig.  Bättre 

med honung i kanske, det skulle ju vara bättre om man använder honung som sötning istället 

för socker. 1/3 del kan man lätt byta ut mot honung direkt. Den var god eftersom den inte 

var smaksatt med något! 

5. Gorån, tyvärr gräddat i ett järn avsett för något annat. Det ska vara ett järn där man har tre 

olika rutor, så man gräddar tre rån åt gången och de ska vara mycket tunnare än dessa. De 

säljs av vissa på marknader idag. Goda men alldeles för tjocka. 

Ugnstrullen är den som vi framförallt ska lyfta efter denna dag som en Gotlands-specialitet! 

 Regional matkultur Riina Noodapera 
 

Jag bifogar häftet som Riina utgick ifrån när hon pratade, jag försökte sammanfatta men det var 
så mycket som var bra att det var bättre att bifoga allt. 
 
 
 

Gemensam lunch som bestod av glödhoppor 

 

 

 

 



Mathantverkare berättar   

Kerstin Sjöberg hade en fin visning om hur hon bakar sitt säurbröi/surbröd.  Hon jobbade under 40 år 

på folktandvården och bakade lite vid sidan om, sedan köpte några grannar brödet och hon 

bestämde sig för att sälja lite på en marknad och det slutade med att hennes man fick tömma frysen  

hemma och komma med allt bröd så hon kunde sälja så mycket som möjligt. Sedan fick bilen flytta ut 

ur garaget och det byggdes bageri där hon har hushållsugnar med baksten så hon kan baka 6 st bröd 

åt gången. 

Till degen används ett med surdegskultur välpreparerat degtråg av trä. Receptet är 4 L kokande 

vatten, en kopp salt, 1 L kallt vatten, 5 kg grovt rågmjöl och kummin. Sedan slår man degen till jämn 

och homogen deg som ska degen stå till nästa dag. Dag 2 så tillsättes oblandad rågsikt som knådas in, 

ev tillsätts honung och lite jäst. Jäses upp en gång till innan den rullas upp och jäses i korgar som 

sedan bakas i ugnen. Efter baket förvaras bröden under filtar för efterbakning till nästkommande 

dag. Brödets smak mognar efter några dagar. Bilderna nedan 

visar tillvägagångsättet. 

 

 
 



 Information om Skyddad ursprungsbeteckning  

Bodil berättade om arbetet med att utveckla Gastronomiska regioner och hur man kan skydda 

traditionella produkter, bland annat berättade hon om skyddad ursprungsbeteckning (SUB), Skyddad 

geografiskbeteckning(SGB) och garanterad traditionell specialitet(GTS) 

 

Bland annat berättade Bodil också om hur man med stor framgång arbetat med dessa frågor i andra 

länder som tex Frankrike och Italien. Många ostar i dessa länder säljer mycket mer just för att de har 

en ursprungsbeteckning.  

På Gotland har man i ett projekt finansierat av Landsbygdsprogrammet gjort en ansökan om SUB för 

”Hånnlamb” (Gutefårkött) 2014 och för ”Gåttlandsvaite” som är ett samlingsnamn för 6 olika 

ursprungliga kulturvetesorter härstammande från Gotland, som lämnas in under 2015 till 

Livsmedelsverket. Hushållningssällskapet har varit projektägare i samarbete med 

Gutefårföreningarna och Gutekorn ek. förening. 

Smakernas Ark och Presidia är också ursprungsbeteckningar. På smakernas ark finns bland annat; 

Linderödsgrisen, Flodkräftan och Upplandskubb. Källarlagrad getost, Souvas och Bruna bönan är 

Presidia produkter.  

 Gruppdiskussioner med Recepthörnor och 
Vilka recept och produkter kan tillverkas hantverksmässigt idag? Vilka recept känner vi till? Vi tittar på 

recept vi har tagit med och som finns i lokalen. Finns det ytterligare recept att söka? Flera traditionsbärare 

att kontakta? hur tar vi vara på tradition och unik smak när vi ska sälja? Hur tar vi med ”storyn” som 

traditionen skapar för att ”göra pengar” av dessa speciella produkter?  

 
Grupp 1. Att vara självförsörjande på ön det vore häftigt. Att göra mer på aronia; både fruktläder och 

använda färgerna av dessa till eget godis, använda torkade i müsli. Göra honungsmarinerade 

rotfrukter som man torkar. Bönor bör man bli bättre på att använda och odla, tex odla  kikärter och 

göra mjöl på. Det finns även en specifik gotlandsböna som man borde lyfta mer. 

Göra pasta på morötter, vit sparris och rödbeta kanske kan vara nått. Mjölksyra grönsaker och 

konservera mera. Göra enbärdrickan och även göra egen olja. Vad skulle man kunna göra med de vild 

hassel och valnöt? 

Ett kycklingslakteri skulle finnas på ön. Tänker man på fisk så borde man lyfta flundran som tex 

flundraburgare; göra egen ansjovis och flodkräftan  skulle man kunna göra fond och kräftsmör på. En 

Foodtruck med gotlänska råvaror. 

Grupp 2. ”Pirvittar”, liten rund kaka, dessa bör marknadsföras mer som gotländska specialiteter.  

Även traditionen med kakpuse, kaffekalas där man tar för sig en kaka av vardera sort och de man inte 



äter på plats får man ta med sig i en påse hem.  Flera hembygdsföreningar på ön anordnar sådana 

kalas någon gång under året, dessa är alltid fullbokade. 

Rosenmunnar är en variant på syltkaka och eftersom Gotland kallas rosornas ö så är det en kul grej 

att bygga vidare på. 

Man skulle kunna jobba bättre med menyer som symboliserar Gotland.  Trädgårdsfest där surbröd 

finns och gotlandsdricke. Gotlands bruna böna med stekt fläsk, Kryddströmming och kokta ägg, 

Gotländsk äppelkaka där formen är viktig där kakan innehåller äppelmos, ströbröd, ägg, kanel och 

pomerans och att den ska var lite bränd. Saffranspannkaka med salmbärssylt. Kanske en gotländsk 

frukost med kryddströmming och kallt kokt potatis, surbröd och dricke.  Finns en del dokumenterat i 

Kurt Genrups bok, Mat och måltider på Gotland som kan vara trevligt att ha ett exemplar av.(Den 

finns nog endast på antikvariat numera.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ugnstrull ala Luqaz Ottosson, Lilla Bjers 
 
50 g jäst 
5 dl vatten 
 ½ tsk salt 
½ msk ättiksprit 
2 msk honung 
1 dl rågmjöl 
8 dl rågsikt 
2 dl vårspelt 
400g bacon 
3 st gula lökar 
2 krm kryddpeppar 
 
Smula jästen i en bunke.  
Tillsätt 37° vatten och övriga ingredienser.  
” Dega ihop”, jäs 30 minuter.  
Stek strimlat bacon och finhackad lök, i med kryddpeppar. 
Låt svalna. 
Kavla ut degen.  Skär ut rundlar med ett glas.  
Fördela fyllning och täpp igen. Lägg skarven nedåt, jäs 20 min.  
Baka av 225 grader i 10 minuter (små). 
 

 


