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Nu är

andra numret här!
Å
terigen har vi äran att presentera
ett fullspäckat sörmländskt mat
magasin med inspirerande och
intressant läsning. Vi är stolta!
Stolta över alla kreativa krafter, från
producent till konsument, som lyfter ma
tarbetet i vårt län.
Stolta över att länets matarbete
uppmärksammats såväl nationellt som
internationellt.
Stolta över att det finns en bra grund att
stå på inför framtiden.
Alla pratar om mat och den får allt stör
re betydelse i olika sammanhang. Mat är
trendigt. Mat är aptitretaren som förhöjer
vår livskvalité, som signalerar vilka vi är

och som är helt nödvändig för vår överlev
nad. Maten är viktig för vårt län och den
skapar både företagande och arbetstillfäl
len. Maten lockar besökare och ger länet
attraktionskraft med öppna landskap,
upplevelser och smaksensationer.
Magasinet vill ge dig som läsare en god
inblick i vad Sörmland har att erbjuda
både avseende livsmedelsproduktion och av
matupplevelser. I det här magsinet ryms ett
axplock av allt det som omfattas av kedjan
från jord till bord. Det finns mycket mer!

Liselott Hagberg

Joacim Lindgren

Länsstyrelsen i Södermanland

Sörmlands Sparbank

Viking Jonsson

Hans Kindahl

Regionförbundet Sörmland

Sparbanken Rekarne

Välkommen att upptäcka Sörmland när
det är som bäst!
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visitsormland.com

visit
sörm
land

Hitta ditt
Sörmland!

VisitSörmland-appen är fylld med en mängd upplevelser som
du kan ta del av på din resa runt Sörmland. Här finns allt från
boenden och restauranger till aktuella event och händelser.
Sörmland är en bygd fylld av skatter.
Den typen av skatter som vi i dag söker
efter mest; upplevelser. Landskapets
rika historia och närhet till Stockholm
gör att kartan är fylld av ståtliga slott
och vackra herresäten. Här välkomnas
du genom godsens portar och kan njuta

av historisk charm, modern gastronomi
och avkoppling från vardagen. Följ de
slingrande vägarna och besök gårdsbutiker, museer och genuina restauranger.
Vilken blir din skatt att upptäcka?
Svaret hittar du i det böljande landskapet
och porten står öppen för dig.

Ladda ner appen VisitSörmland
till din iPhone eller Android

Sveriges främsta
matglädjeförskola
Text: Peter Eklund Foto: Rocco Gustafsson

P

edagogik, glädje och mat är självklara kopplingar
på Tessins förskola i Nyköping. Med vällagad
mat och stort engagemang sprider de kunskap
och skapar nyfikenhet om mat hos barnen. Nu har deras
arbete belönats med en vinst i Arla Guldko 2015 i kate
gorin Bästa Matglädjeförskola. Prisutdelare var Markus
Aujalay, domare i Sveriges mästerkock samt landsbygds
minister Sven Eric Bucht.
– Att vi vunnit känns häftigt och överväldigande. Den
här segern delar vi med alla på förskolan. Det är verk
ligen en bekräftelse på att maten för oss är en självklar
del av verksamheten, säger Lillemor Eriksson, kock på
Tessins förskola.
Var vi än går på förskolan kommer barnen fram till
Lillemor och vill klappa guldkon och följa med in i köket.
Denna vecka har barnen valt menyn och varje dag
serveras rikligt med grönsaker, oftast med nybakat bröd.
På förskolan jobbar både Lillemor och en pedagog med
att förmedla matglädje i alla delar av verksamheten, och
maten blir då en självklar del av det pedagogiska arbetet.
När de pratar om olika kulturer i barngrupperna får
till exempel Grekland och Syrien sätta prägel på menyn.
När barnen läser olika barnböcker så följer böckernas
måltider med in i köket och blir riktiga måltider. Vissa
veckor har de temaveckor som till exempel morötter.
Då serveras morötter på de mest varierade sätt, allt från
rårivna till morotslasagne och bakade morötter.
– Det var tredje året vi var med i Guldkon och
under hela våren kom olika jurymedlemmar på oan
mälda besök till Tessins förskola. När Markus Aujalay
kom på besök serverade vi rester i form av en buffé.

Jag insåg då att vi faktiskt visar upp förskolans förut
sättningar där vi hushåller och tar tillvara allt. Med
en budget på 14 kronor per dag och barn till alla tre
måltider, frukost, lunch och mellanmål, gäller det att
laga all mat från grunden och att äta upp allt. Markus
fick smaka på en mängd smårätter i stället för en rätt
och han fick en bra bild av vad vi erbjuder barnen.
”Med tydliga och gemensamma mål styrs hela
verksamheten med måltiden i centrum. Respekt
och äkta kärlek till både människor och mat sprider
matglädjen in i varje vrå.” var juryns motivering till
Tessins förskola som årets Matglädjeförskola i kon
kurrens med över 200 förskolor i Sverige. Förutom
äran fick också Lillemor 25 000 kronor att använda
för utbildningsinsatser och en plats i juryn som utser
2016 års pristagare.
På hennes önskelista står att Nyköpings kommun
anställer en kost- eller måltidschef som håller i trå
darna centralt.
– Idag har vi 20 olika förskolor som organiserar sitt
arbete på väldigt olika sätt utifrån sina förutsättningar
och intressen. Den erfarenhet och kunskap som jag och
andra kolleger har om råvaror, måltider, och vår unika
matpedagogik tar vi ju med oss om vi slutar.
Lillemor kom tidigare från restaurangvärlden. Sedan
sex år tillbaka har hon varit på Tessins förskola och varje
dag lagar lagar hon själv mat till 110 barn och ett 20-tal
vuxna personer.
– Styrkan att jobba här på förskolan är all den positiva
energi och feedback som man får från barnen, säger
Lillemor. Barn är mer spontana.
: 6 :

Lillemor Eriksson med barnen George, Tuvali och Hanna

I april genomfördes tävlingen Unga Ekokockar i Göteborg. Framtidens matlagare från Nyköping kunde med sin helt vegetariska meny kamma hem flest
poäng i Sveriges största tävling för kockelever.

A

Nyköpingselever är

framtidens matlagare
Text: Peter Eklund Foto: Rocco Gustafsson

kockar från bland annat Kocklandslaget, årets Eko
kock och Sveriges Mästerkock.

tt utveckla hälsosam, hållbar och klimat
smart mat är anledningen till att Unga
Ekokockar startade för ett antal år sedan.
Unga ekokockars idé är att elever ska arbeta med
bra kvalitativ ekologisk mat. Den ska dessutom vara
lagad på ett klimatsmart sätt och med ett minimum
av resurser.
Det var lusten att tävla och inspirationen av tidigare
framgångsrika kockar på Nyköpings restaurangskola
som gjorde att Jonas Gustavsson, Lisa Hägglund och
Gustaf Hallberg redan förra året bestämde sig för att
delta i tävlingen. För första gången bestod råvarukor
gen av mer eller mindre helt vegetariska råvaror med
en trerättersmeny på temat hållbart och klimatsmart
mat. Efter att de hade fått en lista på råvaror som
de tre tävlingsrätterna fick innehålla var det bara att
spåna, nöta och öva. En utmaning är att använda
råvarorna med minimalt svinn.
– Många gånger har vi lagat olika delar av menyn
för att den verkligen skulle sitta. Men veckan innan vi
skulle tävla i Göteborg så lagade vi hela menyn fyra
gånger. I synnerhet varmrätten blev en utmaning,
säger Lisa.
Eleverna från Nyköping imponerade på juryn som
gav dem i särklass mest poäng av alla de fyra semifi
nalisterna. I juryn ingick några av Sveriges främsta

Hur kom det sig att ni vann?
– Vår lärare Robert Rimmevik har hjälpt oss att
arbeta systematiskt och att våga hålla fast vid våra
idéer. Vi har på riktigt lärt oss vad hållbar, ekologisk
och klimatsmart mat är, säger Gustav.
Lisa instämmer och säger att det är en helt annan
sak att få det berättat på en lektion och att testa själv.
– Det är skillnad att komponera en hållbar måltid
på riktigt och motivera det, berättar Lisa.
Nu har laget sommaren på sig att förbereda sig inför
riksfinalen i september 2015 med en helt ny råvarukorg.
Det blir en helt annan tävling, menar alla tre, eftersom
de nu ska tävla inför kanske 40 000 personer, på Sveriges
största Matfestival i Växjö Mat 2015.
Före finalen ska de tillsammans med andra finalister
åka över till Gotland och vara med under Almedals
veckan. Där får de träffa råvaruproducenter och föräd
lare och tillsammans se till att gästerna får äta hållbara
gotlandsrätter.
Det är det som skiljer Unga Ekokockar från
andra tävlingar. Här konkurrerar man genom tävla
med varandra, men man samarbetar också under
Almedalsveckan och blir kompisar för livet.
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Tommy Myllymäki
mästerkockens långa väg
från Katrineholm till Julita
– Chocken att komma till restaurangen var total
och jag somnade ofta utmattad efter arbetsdagen
i en bädd bakom pianot i min fasters lägenhet.
Ett tag kände jag att jag knappt kunde skiva
bröd. Men det var samtidigt en kick, hade jag
inte sett det köket hade jag tröttnat. Jag fick
bestämma mig. Antingen skulle jag hoppa av,
eller så skulle jag vara på den nivån, berättar
Tommy Myllymäki när han beskriver sin tid som
praktikant på Mathias Dahlgrens prisbelönta
stockholmskrog Bon Lloc.

Text: Marko Määttä Foto: Rocco Gustafsson

Anna Gustavsson serverar
på Julita Wärdshus.

Det är bara
kocktävlingen

Bocuse d’Or
som begärt CV
på senare år

V

i träffar Tommy
Myllymäki på Julita
Wärdshus vid sjön Öl
jaren, ett värdshus som han köpte
tillsammans med två andra killar.
Tommy berättar att han och några
kockelever hade hjälpt till med
en bröllopsmiddag för dottern till
en känd advokat. Mathias Dahl
gren ansvarade för maten. Som
ersättning fick Tommy och hans
skolkompisar löfte om praktikplats
på Dahlgrens krog. Det var bara
Tommy som kunde ta erbjudandet
om praktikplats eftersom han var
den enda som kunde ordna ett
boende i Stockholm.
Och tur var väl det med tanke
på vad framtiden skulle komma att
innebära för den unga killen från
Katrineholm. Tommy Myllymäki
har gjort en lysande gastronomisk
karriär och är vår kanske mest kän
da och erkända kock. Han har bland
annat blivit utnämnd till årets kock i
Sverige 2007 och vunnit såväl ett sil

ver som en bronsmedalj i inofficiella
”VM för kockar” Bocuse d’Or. Han
vann dessutom Bocuse d’Or Europe
2014 och blev folkkär och känd i
stugorna med sitt deltagande och sin
vinst i kockarnas kamp på TV4.
På den nivån kändes allt annat banalt
– Dagarna på Dahlgrens Bon Lloc
var som försäsongsträningen inför
en fotbollssäsong och på kvällarna
gick man in 150 procent i närkam
perna. Allt skulle gå fort, råvaror
na skulle tas om hand och förädlas
till bästa smak och utseende. Inget
skulle slängas och servicen till
gästerna var helt avgörande.
– På den nivån kändes allt annat
banalt. Det var en intensitet som jag
gillade, och som jag alltid gillat. Här
ville jag vara, i ett seriöst och väl
organiserat kök.
Tommy Myllymäki föddes 1978,
ett par år efter att familjen flyttat till
Katrineholm från Lestijärvi, 10 mil
från Karleby i Finska Österbotten.
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Från sin uppväxt och somrarna på
gården i Finland har Tommy fått
med sig vikten av det närodlade,
långt innan begreppet myntades. Vid
gården fanns ett stort grönsaksland
med potatis, grönsaker, ärtor, lök, mo
rötter och jordgubbar. Allt användes i
matlagningen.
– Det var inte direkt någon finsal
lad på zucchini, det var mer rejält,
berättar Tommy. Men eftersom livs
medelsaffären låg 20 kilometer bort
så tog vi vara på det som odlades på
gården. Närodlat har därför alltid va
rit naturligt för mig. Närheten till sjön
gjorde dessutom att vi fiskade insjöfisk
som abborre, gädda och siklöja. Jag
gillade fisken när den stektes i smör
samma dag. Skillnaden från den pa
nerade fisken i skolbespisningen var
total. Skolans variant luktade inte gott
och kändes inte som riktig fisk.
Tommy säger att han inte har någ
ra som helst influenser från Finland
i sin matlagning, men att han kan
uppskatta många av smakerna, som

exempelvis syran i det osötade fin
ska rågbrödet. Det har en osötat,
hård skorpa och syran blir påtaglig
när man äter det. Det är ju gott
att äta även när det är gammalt,
säger Tommy. Och visst finns det
en finsk influens, men det berättar
vi om senare.
Mammas receptlåda och kaos i köket
Tommy Myllymäkis intresse för mat
lagning började tidigt i grundskolan
och det var bakningen som var
introduktionen till att stå i köket.
– I skolan bakade vi alltifrån
scones och grahamsbullar till socker
kaka. Men mitt matlagningsintresse
väcktes av en äldre kusin som lagade
mat. Jag tyckte dessutom att det var
fascinerande att laga maten själv och
jag hittade rätter i mammas recept
låda i köket hemma i Katrineholm,
berättar Tommy. Den första rätten
var falukorv med lök och äpplen.
Ofta gick ett par hushåll ihop och
köpte ett helt djur där man delade

upp detaljerna. De olika styckdetal
jerna väckte nyfikenheten hos den
unga Tommy som experimenterade
i köket, men inte alltid med ambitio
nen att hålla ordning.
– Jag kollade till exempel upp
fransyska och vad jag kunde laga på
det. Morsan kanske inte alltid upp
skattade matlagningen eftersom det
blev ett kaos i köket efteråt. Ibland
fick jag höra ”du får inte laga mat
nu, jag orkar inte städa!”.
Gondolen och Eriks bakficka
Efter praktiken på Bon Lloc gjorde
Tommy lumpen som kock på en
kustkorvett i flottan. Han provjob
bade ett par kvällar på Restaurang
Gondolen vid slussen i Stockholm.
Det gick bra och han fick anställ
ning hos den välkände krögaren
Erik Lallerstedt och jobbade bland
annat som festvåningskock.
– Det var hierarkiskt på Gondo
len. Jag avancerade från andra till
första fiskkock samt från andra till
: 13 :

första köttkock. Det fungerade så,
när du lärde dig mer fick du också
mer ansvar och steg i graderna.
Sedan var det Eriks Bakficka ett tag,
berättar Tommy.
London var influens för köket på
Ulriksdals Wärdshus
Kockarna han arbetade med på
Gondolen och Eriks Bakficka hade
varit i London och blivit influerade
av den tidens kanske mest inflytel
serika stad för unga kockar med
ambitioner. Tommy Myllymäki blev
tillfrågad att tillsammans med ett par
av ”Erikskockarna” göra Ulriksdals
Wärdshus till ett ställe att räkna med
i restaurangvärlden.
– London var väldigt hett i restau
rangbranschen vid den tiden. Inte
minst med tanke på den omtalade
biografin ”White Heat” som kocken
Marco Pierre White skrev i början
på 90-talet och som sedan sporrade
många unga, talangfulla kockar att
öppna egna restauranger, varav flera

>>

jag går
igång

när det är full
fart i köket och
restaurangen

Kockarna Albin Edberg och Felix Andersson.

att dra ihop pengar till renoveringen.
– När julbordet var slut så hade
vi en stor nyårsskiva för våra kom
pisar då vi sa: ”riv hela stället, för vi
kommer ändå att kasta ut allt”. Det
blev jättestökigt förstås, men vi rev
bort heltäckningsmattorna efter det,
berättar Tommy med ett skratt.
Samtidigt som Tommy och hans
kollegor drev Julita Wärdshus hade
de kvar sina ordinarie jobb, vilket
för Tommy bland annat innebar en
hel del Årets-kock-uppdrag och en
massa middagar.
– Hela idén med Julita Wärdshus
var att matsalen skulle fungera som
en finkrog. Och allt vi lagade var
från gården och dess närhet. Vi var
långt före med det tänket så ingen

fattade storheten med det vi gjorde.
Den typen av meny, med några
mindre modifieringar, skulle hålla
än idag.
På tal om Tommys finska influens,
som vi lovade att återkomma till,
så var det en krogrecensent som
inte gillade en dessert som Julita
Wärdshus gjorde inspirerad av den
finska påskrätten memma. Desserten
var en rågmjölskräm toppad med
grädde. ”På ett sådant sätt kan
man inte avsluta en middag”, skrev
Dagens Industri.
– Idag får man rågmjölskräm när
man går på toppkrogarna i Norden,
berättar Tommy.
Julita Wärdshus var från början
ambitiösa med att samarbeta med

lokala producenter. Något som enligt
Tommy kräver mycket arbete. De
måste själva konstant driva arbetet,
ringa och hämta och ha en löpande
kontakt med producenterna.
– Vi tog gös från sjön Öljaren,
viltkött från bygden, lammkött från
Strängnäs, grönsaker från Kalle Käl
lander och Monas skinka från Fors
Säteri för att nämna några exempel.
Det var innan ordet närodlat börjat
användas. När jag gjorde TV-serien
Sverigeresan med Jens Dolk så
gjorde vi en grej av det närodlade.
Med min bakgrund och tänket jag
fick med mig från Finland så har det
alltid varit naturligt att man köper
grönsaker och kött där man är.
Man blir inte så kreativ när man

fick Michelinstatus, berättar Tommy.
All mat som Tommys kollegor lärt
sig laga i London lagade de också på
Ulriksdals Wärdshus, det var häftigt
och lärorikt. Men han kände att han
inte behövde göra samma resa och
flytta till London. Han valde istället
att söka sig till Hotell Borgholm.
Karin Fransson - en stor
inspirationskälla
– Det var också sista gången jag
sökte jobb med ett CV, efter det
så ringde folk för att fråga om jag
ville börja jobba hos dem. Det är
bara kocktävlingen Bocuse d’Or
som begärt CV på senare år, berät
tar Tommy.
En avgörande influens och läro
mästare på Hotell Borgholm var
vår kanske mest erkända kvinnliga
kock, Karin Fransson som ses som
en mästare på att skapa fantastiska
dofter och smaker i sin matlagning.
– Matlagningen på Hotell Borg

holm i kombination med det jag
lärde mig i Eriks-koncernen har
gjort att jag lagar den typ av mat
jag gör idag. Fokus på smaker och
vissa grundtekniker som Karin
Fransson lärde mig är grunden till
hur jag gör en rätt.
Om Tommy Myllymäki skulle
skriva ett nytt CV idag så kan han
lägga till sin tid som kock på väl
meriterade krogen Pontus in The
Green House och som köksmästa
re på Pontus by the Sea. Han har
dessutom under ett par år varit
kursledare för matlagningskurser
på Aptit i Stockholm.
Årets kock och köpet av Julita
Wärdshus
2007 var ett händelserikt år för
Tommy. Han blev som krögare på
Pontus by the Sea vald till Årets
kock, som är det svenska mäster
skapet i professionell matlagning.
– Det ändrade mycket. Det var
: 14 :

som att först åka på en skrotig
skogsväg utan att veta var man var
på väg, och så öppnar sig plötsligt ett
autobahn med sex olika filer där det
var upp till en själv att välja vad man
ville göra. Och man får ett enormt
kontaktnät, berättar Tommy.
Efter ett gästspel som kock på
Dufveholms herrgård, tipsade en
nära släkting om att Julita Wärdshus
var till salu.
– Vi var tre killar som gick ihop
och köpte värdshuset innan julen.
Från ord till handling tog det endast
fyra dagar. Det var heltäckningsmat
tor i matsalen och avskyvärt skött.
Jag hade inte en aning om vad vi
gav oss in i, men vi drog igång stället
direkt som det såg ut och mitt under
julmarknaden i Julita. Vi prepare
rade julbord på nätterna och sedan
serverade vi själva.
Tommy var alltså tillbaka i sin
hemkommun Katrineholm. Och de
hade så få anställda som möjligt för

jagar tid
Tommy Myllymäki driver
idag Julita Wärdshus där hans
mor arbetar med driften. Han är
dessutom krögare på restaurang
Sjön och har cateringfirman
Matbolaget i Jönköping. Som
lök på laxen är han kreativ
ledare för Svenska Brasserier där
Stockholmsrestaurangerna Riche,
Sturehof, Taverna Brillo, Luzette
och Teatergrillen ingår.
– Svenska Brasserier har även
öppnat en saluhall under namnet
Stockholms Matmarknad i Sturegal
lerian där vi köper upp sörmländska
och uppländska produkter från
småskaliga handlare, men även
vintertid från ekologiska producenter
i Verona i Italien.
Tommy har ju dessutom gjort
en hel del TV och laddade i
månader för den senaste Bocuse
d’Or som det dessutom gjordes en
dokumentärfilm om som sändes i
: 15 :
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FAKTA: TOMMY MYLLYMÄKI
Tidigare krogar: Gondolens festvåning, Eriks Bakficka, Ulriksdals Wärdshus, Hotell
Borgholm, Pontus in the Green House, Pontus by the Sea, Den Småländska Kolonin.
Idag: Krögare på restaurang Sjön och cateringfirman Jönköpings matbolag. Äger och
driver Julita Wärdshus samt arbetar som kreativ ledare för Svenska Brasserier med
restaurangerna Riche, Sturehof, Taverna Brillo, Luzette och Teatergrillen.
Meriter: Årets kock 2007, Guld i Bocuse d’Or Europé 2014, silver i Bocuse d’Or 2011
och brons 2014. Vann matlagningstävlingsprogrammet Kockarnas kamp, hösten 2012.
Familj: Frun Malin och två döttrar.
Övrigt: Gav ut boken Såser 2013 och boken Grönsaker – Tillbehör & garnityr 2014.

ingen fattade

storheten

med det vi gjorde

TV4. Hur hinner han med allt?
– Man blir inte så kreativ när man
jagar tid. När jag väl återhämtar
mig kommer idéerna. Under den
hektiska tiden till en plötslig lugn
stund, då tar man in intrycken och
blir kreativ igen. Jag känner att jag
kommit till ett skede i livet då det är
dags att börja fokusera. Ibland blir
jag trött på för mycket företagande.
Jag är fortfarande vass på det jag gör
och målet för mig är att stå i köket.
Jag går igång när det är full fart i
köket och restaurangen. Då funkar
jag som bäst.
Tommy har senaste året lagt allt
mer fokus på Julita Wärdshus. När
vi träffar honom i den gemytliga
restaurangen med utsikt över sjön
Öljaren berättar han att de kvällen
innan hade ett flertal stora sällskap
och sammanlagt cirka 150 gäster.
Han försöker fortfarande att i största
möjliga mån ta sina produkter från
närområdet och nämner ostarna
från Claes och Kerstin på Jürss och
grönsakerna från Kalle Källander,
mannen bakom KRAVmärkningen.
De är alla förebilder för småskaliga
producenter.
– Kalle Källander är en mycket
speciell och charmig person som
man lär sig något av varje gång
man besöker honom. Till exempel
älskar rådjur att äta upp bond

bönor. Kalle har löst problemet
genom att odla varannan rad
bondbönor och varannan rad
jordärtskockor. Rådjuren undviker
jordärtskockorna och då får även
bondbönorna växa i fred, berättar
Tommy.
Det är viktigt var maten kommer
ifrån, många gäster vill veta. Och
trenden är enligt Tommy att väl
mående, nyttig mat och hållbarhet
sätts i centrum. Inom två till tre år
kommer grönsakstrenden innebära
att mängden kött i rätterna minskar.
– Jag utgår i mina rätter från det
gröna på tallriken, köttet är inte det
huvudsakliga. Men ibland får man
gå lite långsamt fram, säger han.
På landsbygden kan kött och sås
fortfarande vara det som gästerna
anser vara gott.
Mattävlingar i all ära men familjen
är viktigast
Även när han tävlar i matlagning
så är det oftast svårt att förbigå det
som binder smak, det vill säga fettet
i en köttbit eller i mejeriprodukter,
och han vet att det måste finnas en
perfekt balans mellan det visuella och
att det smakar ”jäkligt gott”. Tommy
berättar att tävlandet tar mycket tid i
anspråk. Inför senaste VM:et i mat
lagning, Bocuse d’Or, ägnade han
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och teamet, bestående av bland an
dra Mathias Dahlgren, flera veckor
åt förberedelser. Tommy Myllymäki
med team slutade som trea.
– Det är så små marginaler, när
jag vann guldet i Bocuse d’Or i
Europa hade jag flyt och kände att
vi var svårslagna. Den här gången
i VM:et var vi favorittippade men
vi fick kämpa hela vägen och det
slutade med en bronsmedalj.
Målet var att ta guldet och en viss
besvikelse och revanschlusta lyser
igenom. Men Tommy vet vad som
krävs i tid och engagemang och säger
att han vill sätta familjen i första
hand. Han har två små barn hemma
i Jönköping, och vill gärna ägna mer
tid åt dem. Givetvis undrar vi vad
han lagar för mat hemma.
– Vi lagar så gott som all mat.
Men våra barn är som alla andra
och gillar enkla smaker – makaro
ner, köttbullar och korv och det ska
inte vara för kryddstarkt. En och
annan barnmatsburk kan det bli,
och det har jag inga problem med.
Reglementet för barnmat i Sverige är
stenhårt, så det är bra mat i burkarna
och inga farliga tillsatser, poängterar
en av våra mest meriterade och
folkkära kockar innan han måste gå
in i köket på Julita Wärdshus och
förbereda dagens lunchmeny.

Saison
– säsongens öl
En av årets sommartrender bland
ölsorter är Saison-ölen, en pale
ale med präglad doft av belgiska
jäsningsaromer. En av nyheterna är
Nils-Oscars Sommarbrygd, 3,5%, en
sommarfräsch ljus öl med lätt maltig
kropp och citrusfrisk humle. Du hittar
den i välsorterade ICA-butiker. Även
Eskilstuna Ölkultur har kommit med
en variant, Skogsängen Saison, 6,3%,
en fruktig öl med ton av basilika från
Hornudden. Finns på systembolaget i
Eskilstuna.

målsnöret är nått med råge!
Sörmland ligger i topp bland länen i Sverige när det
kommer till att erbjuda ekologisk mat till förskolor,
skolor och äldreomsorg. 2014 serverade länet hela 30
procent ekologisk mat i det gemensamma köket, ett mål
som var satt att uppnås 2017.

jernberghska krog rekommenderas
för nionde året i rad

en lufttorkad
produkt det
sjunger om
På andra plats i Sörmlands Matverk kom Köttbutiken i Stallarholmen. Den lufttorkade grisnacken
är framtagen av Lasse Dahlén med råvara från
Erika Olsson och Onsberga Gård. En säkert genomförd lufttorkad produkt det sjunger om, enligt
motiveringen.

När Jernberghska Krog på Rademachergatan i Eskilstuna
valdes in i White Guide 2015 blev ingen överraskad – det
har blivit invalda varje år sedan 2006. Faktum är att
den charmiga restaurangen i den gamla smedjan från
1600-talet är den enda restaurangen i Eskilstuna att
stoltsera med en plats i den prestigefyllda guiden. Här
bjuds det på smakrika upplevelser med personlig och
familjär service. Väl värt ett besök!

NÄRODLADT ÄR ROLIGAST ATT
HANDLA DIREKT FRÅN BONDEN
VÄLKOMMEN HEM TILL OSS OCH DELA VÅR PASSION FÖR MAT!

VÅR GÅRDSBUTIK ÄR FYLLD AV NÄR OCH
HÄRODLAD MAT, POTATIS & JORDGUBBAR

SOLBYGARD.SE • 073-564 64 40

ÖPPET ÅRET RUNT • VALLBY • ESKILSTUNA
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tog sig till ﬁnal i Årets Kock
2014. Jonathan ser fram emot
att ta del av den inspirerande
tävlingskulturen.
– Jag är ärad att få börja på
en restaurang som jag gillar
och har ätit så mycket på! Det
här har jag strävat efter i flera
år. Nu kommer jag kunna ta
tävlandet till nästa steg med
stöttning av mina nya kollegor.

För
SÖRMLAND
i tiden

på Dufweholms
Herrgård, Gripsholms Värdshus, Pelles
Lusthus och Södertuna Slott skapar mat
med tradition, variation och nyskapande
som ledord. Vi hämtar både inspiration
och råvaror från de sörmländska skogarna,
sjöarna och åkrarna och är stolta över våra
långa samarbeten med lokala mejerier
och gårdar.
VÅRA RESTAURANGER

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA

Staden med Ölkultur!

jonathan kasche
till lilla ego
Jonathan Kasche är Eskilstunasonen som förväntas
bli ett av de större namnen i
kockbranschen. Efter flera år
på Stockholmsrestaurangen
Farang ska han nu börja på
Lilla Ego, en populär restaurang som Svenska Dagbladet
beskriver med ett enda ord
– fullträﬀ. Där blir han en del
av personalen som samtliga

199

din födelsedag, ett bröllop
eller en annan högtid så erbjuder vi
catering av allt från en picknickkorg till en
sjurättersmiddag. Välkommen att smaka
på Sörmland!

SKA DU FIRA

Varje fredag mellan 26 juni och 21 augusti visar vi runt
bland kopparpannor och flasktappning i den gamla
kulturbyggnaden
på Faktorigatan
i Munktellområdet.
Varje fredag1mellan
26 juni och 21 augusti visar vi runt bland
BESÖK ESKILSTUNA
– STADEN MED ÖLKULTUR!
kopparpannor
och flasktappning
gamla
kulturbyggnaden på
Eskilstuna Ölkultur
har sin bas i en stad
mittsmakprov
i Mälardalen,
Vi
erbjuder
ett
av
vår
öl
och
om dui denvill
kan
Faktorigatan 1 i Munktellområdet. Vi erbjuder ett smakprov av vår
en timmes tågresa från Stockholms central. Sista tåget hem
ölklockan
och om du vill kan
du stanna när puben öppnar klockan 15.00.
går när pubendu
stänger.
Alla hotell kan
ordna
ett besök påöppnar
vår
stanna
när
puben
15.00.
Pris 100 kronor för vuxna, gratis för barn under 18 år.
medlemspub eller peka ut vägen till närmaste Systembolag.
Pris:Bolinder
100Munktell
kronor
för vuxna,
På Clarion Collection
och Comfort
hotell får du gratis för barn under 18 år.
rabatt om du uppger “Ölkultur” vid bokning via mail eller telefon.

BESTÄLL HEMMA – VIA NÄTET

Gillade du vår öl? Gå in på Systembolagets webbsida och
www.eskilstunaolkultur.se
beställ var du än bor i landet! Du hämtar och betalar på

BRYGGERIPUBEN ÄR ÖPPEN FREDAG & LÖRDAG
Eskilstuna Ölkultur har en unik medlemspub med minst tolv av
våra ölsorter på kranarna och resten på flaska. Ölen serveras av
ideellt arbetande medlemmar. Mikrobryggeriet och puben ligger
vid ån i Munktellstaden där det också finns tre museer, idrotts
anläggningar, hotell och restauranger. Puben är öppen fredagar
15.00–22.00 och lördagar 17.00–22.30. Anmäl dig som gäst via
vår webbsida www.eskilstunaolkultur.se eller via ditt hotell.

TA MED ETT SMAKPROV HEM – FRÅN SYSTEMBOLAGET
På Eskilstunas tre Systembolag finns ett brett utbud av Eskilstuna
Ölkulturs öl. Passa på att välja mellan ett 20tal ölsorter.
BRYGGERIVISNING VARJE FREDAG KLOCKAN 14.00

Systembolaget där du bor.

KONTAKTA OSS
Faktorigatan 1, Box 261, 631 03 Eskilstuna
info@eskilstunaolkultur.se
www.eskilstunaolkultur.se
01613 17 14
Gilla oss på Facebook!

08-511 600 40 • KULTURPARLOR.SE
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Text: Peter Eklund

V

id förra sekelskiftet, i en tid då stör
re mejerier fanns i var och vartan
nat hörn, hade Sörmland omkring
100 egna mejerier dit så gott som alla bönder
levererade mjölk. Länet gjorde sig känt som
hemvist för Sveciaosten som togs fram av
Nyköpingsmejeri, en grynpipig ost av svensk
mjölk som döpts efter det latinska namnet för
Sverige. Osten kom att bli den mest populära
i Sverige efter andra världskriget. 1997 till
delades den EUursprungsskyddet Skyddad
Geografisk Beteckning vilket betyder att all
bearbetning av osten ska ske i Sverige. Även
ostar som Ålberga Kumminost, Sörm
landsosten och Stenkumla Dessert 50+ har
varit centrala i länet.
Men mejeriproduktionen stod inför en
förändring. När mejerierna kommunalisera
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des 1912 blev de gårdsbaserade mejerierna
till mjölkcentraler och när dessa sedan gick
samman med andra mejeriföreningar var
bildandet av ARLA ett faktum. Då den
nya verksamheten dominerade marknaden
försvann de mindre mejerierna.
Även om den tidigare så populära Svecia
idag blivit allt mer ovanlig har Sörmland
tagit tillbaka sin plats på ostkartan. Mycket
tack vare Jürss Mejeri i Flen – de räknas som
ett av landets främsta gårdsmejerier och ser
veras på de främsta finkrogarna i Stockholm.
Deras ostar har vunnit en mängd priser,
särskilt blåmögelosten Sörmlands Ädel som
fått flera utmärkelser ute i Europa. Vid
Ostfestivalen 2015 lyfte Sveriges samlade ost
experter fram Sörmlands Ädel som en klass
för sig – ett gott betyg för en populär ost.

ESKILSTUNA GÖR

HÅLLBAREVOLUTION*
Vi har gett oss tusan på att vi bättre än någon
annan kan utveckla en hållbar stad. Därför KRAVcertifierar Eskilstuna kommun alla kommunala
kök, restauranger och caféer och serverar cirka 50
procent ekologiska råvaror till barn, ungdomar och
äldre. Det är därför ingen tillfällighet att vi i år är
nominerade av White Guide Junior i fyra kategorier:
Årets skolmatskommun, Årets skolrestaurang,
Årets skolkock och Årets skolmatsrektor. Vi driver
utvecklingen för ett mer hållbart samhälle, vi gör helt
enkelt HållbarEvolution*
Läs mer på eskilstunaevolution.se

Äpplets län

Följ med på en resa i äppellänet
Sörmland med bland annat historien
om familjen som mustar sina egna
äpplen, och bli inspirerad av den välkända dryckesskribenten Alf Tumble
som gör ett exklusivt test av sörmländska äppelmuster.

F

ÄPPLETS ÅTERTÅG
I Sverige finns det drygt 2,5 miljoner äppelträd för kommersiell odling och 2-3 gånger fler i trädgårdar, på torp
och i parker. Vi har noll apelsinträd i Sörmland men dricker 20-30 gånger mer juice från apelsin än från äpplen.
Går vi tillbaka till början av 1900-talet var det i Skåne, Sörmland och Småland som det fanns kommersiella
odlingar. Under 1960- till 2000- talet försvann de flesta odlingarna. I Sörmland är de kvarvarande kommersiella
odlingarna främst lokaliserade till Mälaröarna. Nu sker det något i Sörmland, antalet musterier ökar år från år.
Och genom föreningen Sörmlandsäpplen är 19 äppelodlare igång med att i en första omgång plantera 30 000
äppelträd av bland annat sorterna Åkerö, Rosvik och Sparreholm. Även cidertillverkning har kommit igång, så
nu tar äpplet upp kampen med apelsinen och Sörmland står längst fram i ledet för att leda äpplets återtåg.

örr gjordes det must i varje liten ort och by i Sörmland.
Äppelmusten var ett självklart komplement till ölen
och spriten. I vårt län finns flest unika äppelsorter i
hela Sverige, hela 40 stycken. Varje herrgård utvecklade sin
unika äppelsort och ett äpple skulle vara vackert, inte främst
smaka gott. Men ibland lyckades man med att ta fram
smakerna. Ta en tugga av ett Åkerö, ett äpple som kom till
på 1700talet, och känn sötman. Eller drick ett glas must av
Åkerö, Sparreholm eller Rosvik och du får en hel symfoni
av smaker i gommen.
De vanliga små torpen valde de goda söta sorterna som
gav bra skörd, god sötma och must. Man valde i första
hand sommaräpplet Transparant blanche som kom till
Sverige på 1800talet.
När sockerdrickan och läsken lanserades för 5060 år
sedan blev inte äppelmusten lika efterfrågad längre och
många äppelodlingar lades i träda.
Men för några år sedan började nya dryckesentreprenö
rer utveckla något unikt sörmländskt i dryckesmenyn. Valet
föll på den syrliga fylliga musten från äpplen. Äpplet väcktes
ur sin slummer och plötsligt finns det goda körklara drycker
på varje välmeriterad restaurang.
Jorden, klimatet och den mänskliga handen utgör en
drycks terroir, dess karaktär. Sörmland har olika klimatzo
ner. En vid Mälaren, en vid Tullgarn, en vid Vingåker
trakten, och en annan ute på Åkerö. Det unika klimatet på
Åkerö, en ö mitt i Yngaren eller i Sparreholm gör att fruk
ten mognar långsamt och får den syrliga smak vi vill ha. Det
är sjöarna och herrgårdarna som har gjort Sörmland till ett
unikt äppellandskap, med dess jordmån tillsammans med
klimatzonerna. Men också de duktiga trädgårdsmästarna
som med kunskap och nyfikenhet utvecklade de specifika
sorterna. När musten pastöriseras för att förhindra jäsning
försvinner den härliga syrlighet och strävhet vi vill ha till
mat. Om den inte pastöriseras får vi en tydligare smak.
Efter en bister sommar blir musten syrligare. Skördas
äpplena efter en solig sommar blir de mer söta till smaken.
Ett Rossvik plockat tidigt har mindre sötma än ett Rossvik
plockat sent på Hösten. Man kan inte styra allt och det är ju
det som är det fina i kråksången.

>>

smaken av en plats
Text: Alf Tumble Foto: Hasse Johansson Lemming

Alf Tumble är till vardags skribent på Dagens Nyheter, dryckesredaktör på Nöjesguiden och författare till den kritikerrosade
boken ”Drick! Vin, öl och sprit – hemma och på krogen”. Som
smak- och dryckesexpert vägleder Alf Tumble dig bland äppelmusterna från några av våra ypperliga sörmländska musterier.
Men framför allt, testa dig fram även på egen hand för att hitta
din favorit. Och missa inte bubblaren – ett alldeles nyproducerat
äppelöl från Eskilstuna ölkultur!

E

n hängiven äppelodlare kan enkelt känna
skillnad på äpplen från olika odlingsplatser. Som
konsument är det givetvis svårare, särskilt när
äpplena rivits, mustats och buteljerats. De flesta av oss
saknar dessutom referenser av hur olika äppelsorter sma
kar. Därför är det intressant att det finns en smakmässig
röd tråd i provningen av de sörmländska musterna.
Hade vi pratat vin skulle begreppet ”terroir” ha brukats
flitigt, det vill säga ordet för hur växtplatsens unika förutsättningar i form av läge, jordmån och klimat påverkar
det vi får i glaset. För mig som dryckesnörd är smaken av
en plats det finaste betyget en dryck kan få.
Det som skiljer musterna åt först och främst är valet
av filtrering. De klara, filtrerade musterna tenderar att bli
slankare och upplevas mer läskande men också mindre
smakintensiva. De ofiltrerade versionerna rymmer mer
karaktär och mer känsla av att dricka hela äpplet. Det
är också dessa som fått högst betyg, mycket tack vare
komplexitet och lång eftersmak. Även pastörisering, som
används för att förlänga hållbarheten, påverkar smaken
negativt. Med det sagt kan en filtrerad must dock ibland
passa bättre när man inte vill att den ska ta för stor plats,

till exempel när det serveras elegantare mat. En annan
viktig sak att tänka på i kombination med mat är att must
är en söt dryck. Servera den alltid sval, gärna direkt från
kylen, så dämpas känslan av sötma. Börja med en filtrerad lättare must och fortsätt med en ofiltrerad.
En annan viktig sak som blev påtaglig är buteljerings
datum. Det står inte alltid utskrivet på etiketten så fråga
gärna vilken skörd musten kommer ifrån när du handlar.
Två år gammal must saknar ofta nödvändig fräschör. Av
slutningsvis vill jag gärna slå ett slag för att experimentera
med olika mat och mustkombinationer. Nu till sommaren
går det också utmärkt att leka bartender och blanda
finfina drinkar med must som utgångspunkt. Och när
hösten kommer finns bara en sak att göra: besök en lokal
äppelodling, plocka äpplen och musta din egen must.
Godare än så blir det inte.
Tips!
• Välj ofiltrerad must för mer smak
• Håll utkik efter årgång
• Servera svalt för att tämja sötman
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Alf Tumble har testat några av Sörmlands fantastiska muster.
Här är hans omdömen. Vilken blir din favorit?

DOMKYRKOMUST 2014
33 cl, Betyg 3
Säljs av Domkyrkan i Strängnäs
och behållningen av försäljningen går oavkortat till behövande. I vintras kunde man få
en låda med 20 flaskor hemkört av domprosten himself för
200 spänn, snacka om återbäring! I glaset en filtrerad,
mörk gyllen must av generöst snitt. Honung, kanel, gula
och röda äpplen harmoniserar fint i doften. Smaken
är rätt enkel och med visst överslag i sötman. En liten
strävhet i slutet gör att den ändå landar på rätt sida sliskighetsstrecket. Servera riktigt sval, gärna med is.

FAMILJEN ELMBERGS
ÄPPLEMUST
33 cl, Betyg 3
Must från Brunnsåker som
familjen Elmberg gör på
Stallarholmen musteri. Säljs
bland annat på Mariefreds
äppelfestival. Äppelsorterna melon, gul rikard och
ribstone står för majoriteten. Resultatet är en filtrerad
orangegul must som doftar lätt av honung, halm och
gröna äppelskal. Smaken är halvsöt och relativt enkel.
Felfri men också rätt kort och anonym i sällskapet.

GRIPSHOLMS SLOTTSMUST
33 cl, Betyg 3
Från Gripsholms historiska
äppelträdgård som planterades
1897. Görs främst på sorterna
Gripsholms åkerö och lobo.
Filtrerad och gyllengul i färgen.
Rund doft med förnimmelse
av feta äppelskal, honung och oljig textur. Smaken bär
inte riktigt upp det doften lovar. Elegant men kort och
lite vattnig, relativt torr men helheten landar närmare
industriellt framställd must än hemmagjord.

GASTRONOMIGRUPPEN
GRIPSHOLMS SLOTT 2013
37,5 cl, Betyg 3+
Från samma äppelodlingar
som musten ovan. En blandning av sorterna lobo, åkerö,
cox pomona, signe tillisch,
alice, transparent blanche
och hampus. Färgen skiljer sig, den här musten liknar
mer en ung moselriesling i kulören, men doften är
desto mer lik. Här finns en tydlig känsla av oljiga gula
äppelskal, honung och vita blommor. Den eleganta
smaken sitter i lite längre och eftersmaken är aningen
längre. Minns att den här musten hade lite mer fräschör
när den släpptes på Systembolaget.

HORNUDDEN ÄPPELMUST
33 cl, Betyg 4
Mittemellan Strängnäs
och Enköping ligger
Hornuddens gård och
gårdsbutik. I trädgården
växer bland annat olika
äppelsorter som mustas
och buteljeras i olika tappningar. Deras standardmust
är filtrerad, rund i kanterna och honungslik. Bara doften
påminner faktiskt om färsk mjöd. I smaken landar allt
snyggt i josig sötma med en liten kolaton och en trevlig
strävhet från skal i eftersmaken. Minst lika god är musten smaksatt med aroniabär vilka bidrar med en rödare
färg och bärigare smak, men fortfarande mest äpple.
Hornudden gör även en ofiltrerad must som inte riktigt
höll samma nivå, kan ha varit flaskvariation men den
kändes inte helt ren.
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100 cl, Betyg 5
Äppelsorten Åkerö har sitt
ursprung från gården Åkerö i
Sörmland och hör i dag till en
av våra mest populära sorter.
Moderträdet från 1759 finns fortfarande kvar på gården
och ger frukt. De här äpplena kommer från Flinkesta.
Ofiltrerad och utan tillsatser. Tydlig karaktär där man
förnimmer både skalbeska och struktur redan i doften.
Här finns också nyanser av kryddskåp, stearin och gula
plommon. Relativt fyllig smak som rundas av med ett
bra skalbett. Komplex matmust. Finesserna gör även en
mycket bra version där man blandat åkerö och rossvik.

FINESSERNA SÖRMLÄNDSK
ÄPPELMUST ROSSVIK
STAVTORPS ÄPPELMUST
100 cl, Betyg 4+
Must från Malmköping, eller
en delikatess som det står på
etiketten. Äpplena kommer
från Sverige, förhoppningsvis
merparten lokalt. En ofiltrerad äppelmosfärgad dryck som bjuder på
lika mycket äppelmos i doften. Mormors mos som
hon kryddat varsamt med kanel och kardemumma.
Här finns även härliga toner av mandel. Rätt tjock i
smaken, lite moskänsla med mycket smak som drar
åt det söta hållet.

SPARREHOLMS ÄPPELMUST 2014
33 cl, Betyg 3+
Från Hyltinge socken i mellersta
Sörmland. Gastronomigruppen
buteljerar och fokuserar på
olika odlingslägen framför
äppelsorter, vilka är en ordentlig
blandning. Filtrerad och gyllengul färg med en medelstor doft gula äpplen draperade
med honungssötma. I munnen en mjuk och sammetslen
must. Elegant, lätt oljig smak som tyvärr dör lite fort.
Påminner stilmässigt en hel del om Gastronomigruppens
övriga muster.

FINESSERNA SÖRMLÄNDSK
ÄPPELMUST ÅKERÖ

STAVTORPS ÄPPELMUST MIO
100 cl, Betyg 5
Dessa äpplen kommer enbart
från Ekenäs trädgård i Flen. I
likhet med Stavtorps vanliga
must är den också ofiltrerad
och lätt värmebehandlad. I
doft och smak mer röda äpplen, aningen högre syra
och ett friskare alternativ för matbordet. En smula
mer intressant och komplex än den vanliga versionen.

100 cl, Betyg 5+
Sorten Rossvik kommer från
gården med samma namn.
Moderträdet blåste ner 1953 men
sorten lever kvar, och tur är väl
det! Vacker orangeröd färg. Helt
fantastisk röd äppeldoft. Nästan som att stoppa in näsan
i själv kärnhuset. Här finns allt från oljiga röda skal till
kanelstång. Smaken är frisk, nästan läskande men ändå
rund och mjuk. Lång eftersmak och handen sträcker sig
snabbt efter glaset för en ny klunk, vilket alltid är ett gott
betyg. Provningens bästa.

EXTRA! ESKILSTUNA ÖLKULTUR
ÄPPELSÄSONG
33 cl, Betyg 5
En riktigt fin ljus ale i stilen saison
som smaksatts med äpple. En ölstil där framförallt jästen dominerar vilket verkar passa som handen
i handsken för friska äppelaromer. Även om äppligheten
bara smyger kommer omkring i bakgrunden lyfter den
fram både fräschör och en något oväntad komplexitet.
Läskande och oerhört klunkvänlig med 5,5 procent alkohol. Dessutom en perfekt matöl tack vare mjuk beska.
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Foto: Anna-Johanna von Platen

Välkommen till det
nya äppellandskapet
Text: Marko Määttä Foto: Rocco Gustafsson

Under senare år har svensk fruktodling blivit mer eller mindre blivit
synonym med Skåne och Österlen. Föreningen Sörmlandsäpplen vill
visa att förutsättningarna för fruktodling är lika goda i Sörmland.
Målet är att länet ska vara ett äppellandskap 2020.

C

harlotte Sommarin, ordförande i föreningen
Sörmlandsäpplen, berättar att vid Båven där
hon bor anlades en större fruktodling redan vid
förra sekelskiftet.
– Frukten såldes och fraktades i stora trälårar från
tågstationen i Skebokvarn fram till 1960-talet.
Charlotte, som är uppvuxen bland gamla äppelsorter
som Filippa, Åkerö och Melon, önskar att fler ska få
möjlighet att upptäcka vilken smakrikedom som finns
bland olika svenska fruktsorter.
I Dunker, vid sjön Skundern, har äppelodlaren Roger
Tiefensee nyligen köpt en gård där han kommer att
plantera knappt ett hektar äpplen.
– Jag börjar plantera våren 2017, det blir det norska
äpplet Nanna, Holsteiner Cox och troligen Åkerö
Smultronäpple.
Roger planerar för en första skörd redan 2018 och
därefter en full skörd inom tre år. Magnus Svensson,
från Gastronomigruppen är positiv.

– Satsningen kommer skapa fler arbetstillfällen, både
genom turism och förädlingen i stort. Det unika med
Sörmland är att vi har flera klimatzoner. Inom ett min
dre område kan vi därför producera äpplen med helt
olika smak och karaktär.
Kunskap är helt avgörande för att lyckas med fruk
todling. Att anlägga en modern fruktodling är också en
stor investering som binder kapital under flera år innan
den ger avkastning. Därför är det viktigt att göra rätt
från början.
– I Sörmland har vi idag föga kunskap om hur man
anlägger och driver en modern fruktodling, säger
Charlotte. Därför har Föreningen Sörmlandsäpplen
under våren genomfört en kurs i fruktodling där delta
garna även fick enskilda rådgivningsbesök av Kirsten
Jensen, konsulent i bär- och fruktodling vid Länsstyrel
sen i Västra Götaland.
Kirsten, som har rest runt på ett 20-tal gårdar i
Sörmland och träffat blivande odlare, vittnar om att
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Kirsten Jensen, konsulent i bär- och fruktodling vid
Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Charlotte Sommarin, ordförande i föreningen
Sörmlandsäpplen

intresset är stort men inriktningen varierar. Några
satsar på större odlingar med fokus på dessertfrukt
som säljs direkt till konsument, andra på mindre, mer
specialiserade odlingar med fokus på förädling.
– Det är bra med variation i utbudet, då finns det
marknad för fler aktörer. De allra flesta är även intres
serade, av att i någon mån även ta in äldre sörmländ
ska landskapssorter i sortimentet, säger Kirsten.
Oavsett inriktning så är målsättningen för de
flesta odlare någon form av förädling till must eller
cider. Just cider är en dröm för många.
– Vi får hoppas att Sverige snart normaliserar
sina regler för produktion och försäljning av vin
och cider, istället för att svenska folket hänvisas till
importerad alkohol, menar Kirsten.
Föreningen Sörmlandsäpplens vision om Äppel
landskapet Sörmland 2020 poängterar samarbete
mellan olika aktörer kring allt från förpackning och
kyllager till marknadsföring och varumärke som

en viktig framgångsfaktor. En annan viktig del är en
medveten satsning på besöksnäringen.
– Vi tror att nya odlingar och de evenemang som
vi hoppas skapa kring frukten - festivaler, guidningar,
provsmakningar med mera - ska stärka Sörmland
som matlandskap och attraktivt besöksmål säger
Charlotte.
Kirsten Jensen håller med och poängterar att Sörm
lands styrka som äppellandskap ligger i mångfalden.
– Sörmland har en mångfald både i de sorter som
finns inom landskapet, i odlingszoner och i olika
inriktningar på de odlingar som nu planeras. Sedan
är förstås närheten till Stockholm av betydelse, med
många turister och fastboende på så nära håll. Det
ger en marknad för såväl färska som förädlade pro
dukter som för turism.
Mer info: facebook.com/sormlandsapplen
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Äpplet gör succé
på Stavtorp
På en liten gård utanför Malmköping ligger Stavtorp, ett av Sörmlands
alla musterier. Här startade Birgitta Augustesen en biodling 2008, men
biodling är känsligt. När hon ett par år senare förlorade många av
sina bin kände hon att det skulle vara bra med ett ben till att stå på.

Text: Rocco Gustafsson Foto: Andreas Besterman

D

et började med pressade bär. Birgitta sötade
juicen med honung och Stavtorps nektar blev
succé. Birgitta anade redan då att det här med
dryck var en bra idé och att efterfrågan var stor. För att få
upp volymen startade hon ett musteri.
– Tanken hade funnits ett bra tag, men en dag tänkte
jag bara – nu kör vi. Vi stripade bilen på våren med
”Stavtorp, honung och musteri” och köpte in en stor
fruktpress och en kross.
Birgitta berättar att det första året var kaosartat.
– Det kom ingen, eller snarare väldigt få kunder, och
vi fick inte in någon frukt. Vi fick panik och ringde Kivik
och köpte äpplen av dem, på vinst och förlust.
Satsningen föll väl ut och när Stavtorp samma höst
deltog i Bondens Marknad i Malmköping tog hela lagret
av must och nektar slut.
– Det kändes så häftigt! När vi sedan skulle köpa
hem mer frukt insåg vi att det inte fanns några odlare i
närheten. Det är svårt nog att få tag i bär, men äpplen
var ännu svårare.
Stavtorp fortsatte att köpa in äpplen från äppelriket
i Skåne. Allt som de producerade sålde slut direkt och
när sommaren kom så var hyllorna i princip tomma.
Men hösten 2014 började kunderna hitta ut till gården
i Malmköping för att lämna in sin egen frukt, både till
försäljning eller för att göra egen must. När jag kommer
på besök i slutet av september är hela gården full av stora
lådor med äpplen och hela familjen jobbar i skift för att
hinna med.

– Det var verkligen helt galet och väldigt kul,
säger Birgitta.
Stavtorp pressade över 30-ton äpplen under 2014,
det mesta från gårdar i närheten av Malmköping.
Under 2015 bygger de ut på gården, det blir ett större
musteri och ett flasklager. Under 2016 hoppas Birgitta
att kunderna kan få sin egen must på flaska. Mycket av
den must som produceras på Stavtorp idag tappas upp
ofiltrerat på 3-liters boxar.
– Det är så roligt att folk tar vara på sin frukt, vare sig
de mustar den eller bara lämnar in frukten för försäljning.
På Stavtorp blandar man gärna frukt och det är sällan
man gör must av en enda äppelsort. Ibland händer det
att de får in mycket frukt av en sort, då mustar man och
tappar den för sig.
– Någon kund kom med 500 kg Åkerö förra året,
den musten tappade vi separat. Vissa äpplen särbe
handlar vi, men det är ingen nish. Vi kör lite old style,
skrattar Birgitta.
Birgitta tror mycket på föreningen Sörmlandsäpplets
satsning för att få igång äppelodlingar i länet i större skala.
– Jag hoppas att vi får många fler äppelodlare. Äpplet
har kommit tillbaka och blivit trendigt.
Birgitta berättar att det finns en marknad för många
olika aktörer och det är många som hakar på trenden
med drycker. Man pressar inte bara äpplen, utan även
rabarber, blåbär och hallon. Och kunder finns det gott
om så det räcker till alla.
– Vi delar gärna med oss, skrattar hon.
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Äpplet har
kommit
tillbaka och

Blivit
trendigt
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MUSTEN
ÄR ETT MÅSTE

för familjen
Marklund
Text: Maria Lagerkvist Foto: Rocco Gustafsson

När Linda Marklund inte hann ta tillvara på den stora mängden äpplen
och päron som hennes trädgård bjöd på lämnade hon in skörden till ett
musteri – resultatet blev ett 20-tal lådor must som hela familjen kom att
älska. Numera samlas familjen varje år till den stora äppelplockardagen
för att tillsammans plocka trädgårdens skatter.

M

ed åtta äppelträd och tre päronträd blir
det en hel del frukt i Linda Marklunds
trädgård på Söder i Eskilstuna. Den fan
tastiska trädgården med dess gamla träd var en av de
saker som familjen älskade med huset när de flyttade
in för några år sedan. Den har också lett till en ny
tradition som inkluderar hela släkten.
– Det blir så otroligt mycket frukt på sensommaren
och det är svårt att ta tillvara på allt. Jag läste om Stal
larholmens Musteri som gör must av kundernas egna
äpplen och då testade vi att lämna in vår frukt till dem.
Nu har det blivit tradition och i sommar blir det fjärde
året i rad som vi gör vår egen must, säger Linda.

Till en början var det bara Linda och barnen som
plockade frukten inför mustningen men med åren har
det växt till att bli hela familjens stora Äppelplockardag
då även Lindas föräldrar och syster med familj deltar.
Under en heldag samlas de för att ta hand om frukten,
samtidigt som de varvar arbetet med fika i solen då det
givetvis bjuds på förra årets must. Sedan åker de vidare
för att ta hand om syster Camillas fruktträd innan det bär
av mot Stallarholmens Musteri.
– Eftersom vi har över 200 kg frukt gör de vår must på
enbart vår frukt, utan att det blandas med andras äpplen.
Smaken varierar från år till år då andelen äpplen och
päron blir olika varje säsong. Jag gillar när det är mycket
päron i, det ger en härlig sötma, berättar Linda.
Den stora skörden leder till drygt 20 lådor som rym
mer 20 flaskor á 33 cl. Eftersom musten är pastöriserad
är den garanterat hållbar i minst ett år men Linda
berättar att flaskorna från den första skörden fortfarande
är drickbar.
– Det är en otroligt bra slutprodukt och det känns
bra att ge barnen något som inte innehåller tillsatser.
De älskar musten och dricker den ofta, bland annat till
frukost och till fika.

Kusinerna Elsa & Sigrid
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säsong för äppelöl
– Jag kände direkt att äpplena skulle bära ända fram,
säger Anders Olsson, bryggare och vd för ett av Sveriges
största mikrobryggerier Eskilstuna ölkultur. Anders har
tillsammans med bryggaren och cidertillverkaren Robert
Bush bryggt ett öl smaksatt med äpplen. Metoden man
använt vill man än så länge hålla för sig själva.
Text: Marko Määttä Foto: Andreas Besterman

V

i ville göra något från närområdet och Sörm
land är ju känt för sina äpplen och vi har ett
sätt att göra det på som är annorlunda och
som vi är väldigt nöjda med, berättar Anders hemlig
hetsfullt.
Vi smakar på ölet som fått namnet Eskilstuna
Äppelsäsong. Ordet säsong är en översättning av det
franska ordet saison. I ölsammanhang står saison för
väletablerad ölstil, en ljus ale som har sina rötter i
vallonskt bondgårdsöl. Det som slår oss är att ölet känns
mycket lättdrucket med en mild ton av äpple och med
en komplex fin smak som gjord för att släcka törsten vid
soliga sommarfester och middagar.
Ölet är med sin komplexitet något för den tränade
öldrickaren, men också något som de två entusiastiska
ölbryggarna hoppas ska hitta fram till den som annars
inte dricker öl. Ölet har till skillnad från de rådande
öltrenden mindre beska och är mindre humlestark.
– Jag kan tänka mig att de som normalt inte dricker
öl överhuvudtaget kan gilla äppelölet, säger Robert
Bush. Den är ett alternativ till vitt vin eller till den cider
vi ofta dricker och som ofta är alltför söt. Robert driver
även företaget Lövnäs cider och must. Äppelölen är ett
samarbete mellan Eskilstuna Ölkultur och Lövnäs.
De senaste åren har öltrenden definitivt varit amerikanska humlestarka öl med mycket smak av till exempel
citrus och apelsin och som druckits av tatuerade killar
med skägg.
– Det blir lite tjatigt i längden tycker Anders. Vi ville
göra något mer finlemmat. Man kan dölja brister med
en massa humle, i en ren öl finns inga skyddsnät. Det
har sedan en tid funnits en diskussion i bryggarkretsar i
Norden om hur vi kan hitta något i vår natur, kryddor,
bär, rötter, frukter som vi kan brygga öl på och ta ut i
världen, berättar Anders.
Diskussionen går under namnet Nordic Beer Project
och bland annat så har Eskilstuna Ölkultur vunnit en
offert till Systembolaget med en öl smaksatt av granskott
som lanseras i det fasta sortimentet i september 2015.
Äppelöl har man diskuterat länge på Eskilstuna
Ölkultur och hösten 2014 testade man en prototyp av
äppelölet på Öl och Whiskymässan i Nacka. Många var
nyfikna och gillade nyheten vilket gav Anders och hans
kollegor motivation att utveckla äppelölet ytterligare.
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– Nu har vi tagit äppelölet ett steg längre och vi
känner oss nöjda. Eskilstuna Äppelsäsong kommer att
lanseras efter äppelskörden, berättar Anders. Det som
betalar våra löner är ljus lager men vi är glada över att
det samtidigt ger oss möjligheten att kunna göra kuliga
grejer som det här ölet.
Ölet är självklart gjort på naturliga råvaror som
vatten, malt och humle – och äpplen från Sörmland
förstås. Medlemmarna i föreningen Eskilstuna Ölkultur
kommer att få smaka ölen först av alla. Sedan planeras
det för en lansering på lokala Systembolag.
– Vi är medlemmar i Sörmlands Matkluster och för
ett år sedan utvecklade vi ett bryggarbröd tillsammans
med Maria Printz. Matklustret är viktigt för oss och vi
kommer med stor sannolikhet att presentera fler spännande samarbeten inom ramen för Matklustret, avslutar
Anders.

Sörmländsk råvara
lanseras i USA
Julita Rapsolja såg dagens ljus i början av 90-talet och har
sedan dess blivit en populär smakhöjare. Nu står Erica Larsson
och Ulrica Krantz redo för att lansera den kallpressade
oljan på den amerikanska marknaden. Återförsäljaren i Los
Angeles vill marknadsföra hälsosam mat från Sverige och
sägs vara eld och lågor över den sörmländska råvaran.

Bageri & Kafé Stallarholmen
Brogatan 21 • 0152-422 30
Brödbutiken Eskilstuna
Kungsvägen 8 • 016-14 00 30

Läs testet av Eskilstuna Äppelsäsong gjort av DN:s
dryckesskribent Alf Tumble på sidan 28.

printzbageri.se

prisbelönt
granskottsolja får
nytt utseende
Så här snygg är den nya förpackningen till SPRUCE
Granskottsolja från Högtorp gård. Lika stilfull
som den är i kökshyllan, lika god är den tillsammans med andra nordiska råvaror som viltkött,
rökt ﬁsk, smakrik ost, bär och svamp. Så god att
den tilldelades silvermedalj i klassen Innovativt
mathantverk vid SM i Mathantverk 2013! I deras
sortiment hittar du även enskottsolja, sirap och
andra produkter framställda av vilda råvaror från
svensk skog och ängsmark.

Ostbiten

Eskilstunas ostälskare har anledning att
fira! I år öppnade nämligen Ostbutiken
upp på Köpmangatan 52, en renodlad
delikatessbutik som drivs av Anna Lavrell
och Madeleine Fransson. Där kan du smaka på godbitar som
den schweiziska grottlagrade Gruyere, härligt knäckig parmesan
från Italien eller lokala läckerheter från Jürss Mejeri.

Vi mustar din frukt!
Har du för mycket ÄPPLEN
så köper vi deM gärna!
Besök vår gårdsbutik
FÖR ÖPPETIDER - SE HEMSIDAN

Stavtorp • Malmköping
gårdsbutik med musteri

För härliga upplevelser året om!
www.trosastadshotell.se

0156 - 170 70: 38

:

stavtorp.nu • 070 731 80 82

23 000

ton

Sörmlänningen slänger 23 000 ton mat varje år. 35 procent av
matavfallet hade vi kunnat äta. En viktig faktor till att hushållen slänger fullt ätbar mat är datummärkningen. Till exempel
att ”bäst före” just betyder ”bäst före” och inte att maten
automatiskt behöver kastas efter att detta datum har passerats.
Titta, lukta och smaka på maten när tiden har gått ut.
Källa: Naturvårdsverket/Livsmedelsverket och Konsumentföreningen Stockholm.

landet i centrum
Landet har ﬂyttat in till city – eller åtminstone de goda
produkterna som kommer därifrån. Mitt i Katrineholm ligger Landet i Centrum, en lokal gårdsbutik som erbjuder
kött och ett stort utbud närproducerade produkter som
ost, sylt, honung, knäckebröd och mycket mer.
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Från kolbullar över öppen eld i naturen, via prisbelönta och/eller KRAVcertifierade restauratörer och bagare, till vita linnedukar och kristallglas.
Här hittar du den STOLTA mattraditionen. Välkommen!

Stressfri slakt

www.strangnas.se/turism
turism@strangnas.se
0152-297 90

ALLTID EN
SÖNDAG I
SEPTEMBER

inspirerar sörmländska bönder
Ökad tillgång på etiskt kvalitetskött – det var syftet när Hälsingestintan
lanserade sitt mobila slakteri för nötkreatur. Nu har den innovativa lösningen
från Järvsö nått Sörmlands gårdar. Stolt har pratat med Per Dolk från
Gråsta Gård, en av producenterna som anlitar Hälsingestintan.

TID & DATUM!
SE HEMSIDAN

Text: Maria Lagerkvist Foto: Peter Hoelstad, Malin Hoelstad

D
Ta chansen att uppleva det bästa av sörmländsk mat!
Runt om i Sörmland håller lokala matföretag öppet för att visa upp sin verksamhet.
Produkter och måltider finns till försäljning, det anordnas aktiviteter och bjuds på aptitbitar.
Gör din egen rundtur bland mathantverkare, kaféer och restauranger.

facebook.com/aptitrundan • www.matkluster.se/aptitrundan

et mobila slakteriet innebär att djuren
slipper stressande transporter och i stället
slaktas på gården i
sin hemmiljö. Slakteriet
består av två ekipage
med bland annat slakteri,
kylrum, kontor och om
klädningsrum.
Kapaciteten varierar och
med bemanningen på fyra personer
slaktar de upp till trettio djur om dagen. Köttet
transporteras till deras hängningshall för mörning och
vidare till deras eget styckeri.

Per Dolk som driver den ekologiska och
KRAV-certifierade Gråsta Gård i Sparreholm är
en av Sörmlands köttproducenter som arbetat med
Hälsingestintan.
– Slakten är otroligt bra, det går
lugnt och fint till utan att djuren
blir stressade. Det är stor skillnad
från att skicka iväg djuren till
ett slakteri. Men det kräver mer
logistik, mer personal och större
hantering, så det gäller att konsu
menterna är villiga att betala för det.
Men det är det värt – produkten blir kanon, säger Per.
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Foto: Jacob Fridholm

Anna Lindell

omtyckt krukmakare och designer
I ett hus mitt i skogen en bit utanför Jönåker skapas det fantastiska ting. Här har
keramikern Anna Lindell sin ateljé. Hon har nyligen skapat en helt ny servis för
Fotografiska Museets Restaurang.
Text: Rocco Gustafsson Foto: Bianca Brandon-Cox och Rocco Gustafsson

På Anna Lindells omtyckta keramik har herbalisten, recept
utvecklaren och författaren Lisen Sundgren skapat en sommarrätt av sparris med ett örtsalt av vildväxande färska örter och
blommor samt smält smör.

A

nna Lindell skapar vackra bruksföremål, hon
specialiserade sig tidigt på att göra bruksser
viser i porslin och stengods. Hennes tunna
tallrikar är mycket omtyckta. Egentligen så går det inte
att göra så tunna tallrikar säger Anna, men ibland när
man inte vet att det går så lyckas man med det omöjliga.
Annas kollektioner är moderna, men samtidigt jordnära
och sparsmakade. Många kockar älskar hennes alster,
bland annat kocken Jonatan Kasche som öser beröm
över Anna.
– Porslinet lyfter verkligen maten, det blir en större
upplevelse. Jag skapade min egen servis till en tävling
tillsammans med Anna. Hon ställer alltid upp och lånar
ut porslin till många av oss mathantverkare i Sörmland,
säger Jonatan.
Anna Lindell har sin ateljé i ett ombyggt garage på
gården Rosendal som också är hennes barndomshem.
Anna har varit keramiker sedan början av 80-talet.
Några av hennes allra första alster finns i en liten
monter i butiken, det är små förtjusande djur i mjuka
former. Annas bana började med några kurser hos
Lena Wellander i Nyköping, hon fick smak på yrket
och utvecklade snabbt en egen stil.
Ateljén på gården inrymmer också en liten butik
där hyllorna dignar av hennes alster, hästar i porslin

samsas med koppar, kannor, muggar och tallrikar.
– Hästkollektionerna är väldigt omtyckta. Jag har levt
hela mitt liv med hästar, de står mig väldigt nära, säger
Anna. Det är varmt i ateljén, en vanlig arbetsdag kan
det bli uppåt 60 grader, men då slänger jag mig bara i
poolen, sedan kan jag jobba igen, skrattar Anna.
Nyligen har hon skapat en jordnära kollektion med
färgstark glasyr till Fotografiska Museets Restaurang.
Kollektionen har tagits fram tillsammans med en landets
främsta kockar – Paul Svensson som arbetar på restau
rangen som matinspiratör och konceptutvecklare.
– Anna som hantverkare och jag har lika förhållnings
sätt till kreativitet vilket ger en helhetsbild med mat och
porslin i total symbios. Att porslinet sedan är närprodu
cerat är ju ett plus, säger Paul Svensson.
Anna har precis levererat sin största beställning nå
gonsin, det är restaurangen Små Dalarögård som beställt
över sexhundra tallrikar, koppar och kannor. Anna
samarbetar även med flera mathantverkare i Sörmland.
Hon har skapat en unik förpackning för marmelader till
sammans med Monika Naess och matupplevelser kring
aptitrundan med Pernilla Bergström på Gröna Rosendal.
Och fler samarbeten är på gång, närmast med Hornud
den utanför Strängnäs. Jag säger alltid ja. Det är mycket
roligare, man vet aldrig vart det leder, avslutar Anna.
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Tradition går före trend

på Hembryggeriet i Gnesta
Malt, humle, jäst och vatten – trots de få ingredienserna är konsten att ta fram
ett välsmakande öl en hel vetenskap. Nu kan du lära dig bryggningens grunder
och ta fram ditt eget öl tillsammans med erfarna handledare på Sveriges första
utbildningsbryggeri. Stolt har besökt det nystartade Hembryggeriet i Gnesta.
Text: Maria Lagerkvist Foto: Rocco Gustafsson

D

Det var
en medveten tanke att lägga bryggeriet
et fanns en tid när varjeText:
svensk
tätortLagerkvist
hade
Maria
Foto:–Rocco
Gustafsson
här. Visst har Stockholm en större kundbas men vi vill
sin egen ölproduktion. Så även i Gnesta.
låta bryggeriet växa organiskt på ett avslappnat sätt,
I slutet av 1800talet drevs här Gnesta
inte genom att bli ett coolt koncept i populärkultu
Bryggeri, ett av de då 300 verksamma brygge
ren. Vi jobbar mer med tradition än trend.
rierna i Sverige. Lokalerna på Bryggeriholmen
Bryggeriet erbjuder som introduktion gratis
har stått tomma sedan verksamheten stängdes
kvällskurser där Jens berättar om bryggningens
på 60talet – tills nu. Idag har doften av malt,
grunder. Hembryggaren bokar sedan in ett
humle och jäst på nytt erövrat den gamla
tillfälle då vörtbrygden tas fram. Här får du
byggnaden tack vare det nya Hembryg
ta del av varje moment i processen och välja
geriet som sedan februari 2015 huserar i
ut vilket slags maltkorn och humle som ska
byggnaden.
ingå.
Grundarna är Jens Spendrup och
– Vi utarbetar ett recept tillsammans
hans fru Mia Spendrup samt deras son
med kunden, ofta har de en idé om vad
Sebastian Spendrup, den fjärde genera
de vill göra för öl. Vårt jobb är att hitta
tionen att driva Spendrups Bryggeri AB.
ett recept som approximerar det, berättar
Tillsammans har de lanserat Sveriges
Sebastian.
första bryggeri där kunderna brygger sin
När vörtbrygden är klar tar hembryggar
egen öl under handledning av professio
na med faten hem för jäsning. Efter två till
nella handledare.
tre veckor kommer de tillbaka till bryggeriet
– Det finns ett intresse idag att utforska
för att filtrera och tappa upp ölet på flaskor.
de hantverksmässiga traditionerna. I vårt
Processen är något som enligt Sebastian ofta
konsumtionssamhälle där vi har tillgång
överraskar gästerna.
till så fantastiskt mycket olika saker börjar
– De flesta har ingen aning om att det är så många
vi gå tillbaka till ursprunget för att ha kontroll över
moment i ölbryggning och det är otroligt givande för mig
produktionsprocessen, berättar Sebastian.
att ge kunderna den upplevelsen. Det här är ett sätt att
Enligt honom var det inte enbart på grund av Gnes
låta andra ta del av den kultur som jag har växt upp i.
tas historia som holmen blev platsen för bryggeriet.
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Välkommen till Västra Sörmland
och Katrineholm, Flen, Vingåker!

Leder ut i naturen
Markerade leder gör det lätt att ta sig ut i den vackra sörmländska naturen. Färdsättet väljer du själv. Du kan vandra, cykla, paddla eller rida.
Flera av våra leder visar upp några av våra vackraste besöksmål.

Det finns mycket att uppleva i KFV-området där du alltid har
natur och kultur nära till hands.
För den som vill ha en genuin svensk naturupplevelse
finns det många alternativ att välja mellan. Paddla
kanot på våra sjöar och vattendrag, sitt upp på
hästryggen eller ta dig runt vackra Näckrosleden
på cykel. För en komplett upplevelse avslutas dagen
med ett dopp i närmaste sjö och något gott att äta från
den lokala gårdsbutiken.
Unikt för regionen är våra många slott och herrgårdar
som erbjuder allt från konstvisningar till jakt och viltsafarin. Hitta dina favoriter i årets besöksguide och kom
ihåg att vi på turistcentren självklart svarar på dina frågor och tipsar om våra egna smultronställen.

FOTO: KANOTCENTER

Läs mer om vad Katrineholm, Flen och
Vingåker har att erbjuda dig som turist.
Hämta vår besöksguide på något av
våra Turistcenter eller gå in på någon
av våra webbsidor och läs den där.

KATRINEHOLM
KATRINEHOLMS TURISTCENTER
STATIONSPLAN 1
TEL. +46(0)150-44 41 40
INFO@KATRINEHOLMCENTRAL.SE
WWW.KATRINEHOLMCENTRAL.SE

Upplev Sörmländska slott och herresäten
FOTO: TOLFTA GÅRD

JULITA HERRGÅRD
FOTO: PETER SEGERMARK/NORDISKA MUSÉET

Hundratals sjöar ger
Både avkoppling och nöje
Det finns flera hundra sjöar i Katrineholms,Vingåkers och Flens kommuner och det är aldrig långt till närmsta badplats. Små härliga skogssjöar eller anlagda badplatser väntar på dig. Känner du för att ta ett dopp
så tveka inte, det är bara att packa matsäckskorgen och dra iväg.

ERICSBERGS SLOTT

FLEN
FLENS TURISTCENTER
JÄRNVÄGSHOTELLET, S JÄRNVÄGSG. 2
TEL +46 (0)157-43 09 96
MALMKÖPINGS TURISTCENTER
HEMBYGDSGÅRDEN
TEL. +46(0)157-43 09 97
HÄLLEFORSNÄS TURISTCENTER
BRUKET • TEL. +46(0)157-43 09 95
TURISM@FLEN.SE • WWW.FLEN.SE

SPARREHOLMS SLOTT

VINGÅKER
VINGÅKERS TURISTCENTER
SÄFSTAHOLMS SLOTT (SOMMAR),
VINGÅKERS BIBLIOTEK (ÅRET RUNT)
ÅBROGÅRDEN (ÅRET RUNT)
TEL. +46(0)151-191 86
TURISM@VINGAKER.SE
WWW.VINGAKER.SE/TURISM
YXTAHOLMS SLOTT

BECKERSHOFS HERRGÅRD

SÄFSTAHOLMS SLOTT

Närheten till Stockholm är en av anledningarna till att Sörmland har många slott och herrgårdar. Godsägarna
tillhörde adeln, var ofta militärer eller höga ämbetsmän och närheten till huvudstaden var en nödvändighet.
I vår del av Sörmland är flera av slotten i dag öppna för allmänheten och väl värda att besöka.

FOTO: LENA HAMMARBÄCK

Exklusiv jakt
och
familjär känsla
på Stora Sundby slott
Text: Rocco Gustafsson Foto: Andreas Besterman

Johan Klingspor, Niels Einshöj, och hundarna Bombis & Bessie

Stora Sundby slott ligger vackert beläget vid strandkanten
och strategiskt nära Hjälmaresund. Ägorna är stora, totalt
3600 hektar marker och 1500 hektar vatten i Hjälmaren som
används för yrkesfiske. Detta är ett av Sveriges största jaktslott.

V

erksamheten drivs av slottsherre Johan
Klingspor vars släkt har haft slottet i sin ägo
sedan år 1888. Ambitionen är att erbjuda
högsta kvalitet både vad det gäller jakt och personligt
mottagande, men också skapa trivsel kring god mat
och fantastiskt boende.
Johan Klingspor med barn bor på slottet, så det är
först och främst ett privat hem som gästerna möter.
Slottets inredning går från 1500-talets rustika arkitek
tur till 1800-talets guldkantade prakt. I gästrummen
är det mesta bevarat sedan De Geers och furstinnan
Wedels tid, moderna badrum har diskret smugits in
på ett smakfullt sätt.
På gården finns egna anlagda viltvatten och i
vikar av Hjälmaren finns god tillgång på framför allt
gräsänder, men även gäss och annan sjöfågel. Gården
har stora arealer med klövviltsjakter på älg, rådjur,
vildsvin och kronhjort. I ett stort hägn går dovhjort
samt en liten stam mufflon. Det kött som produceras
på gården säljs i huvudsak till Vilt i Vrena samt till
privatpersoner.
Johan Klingspor berättar att de har två olika ka
tegorier av kunder. Dels sådana som jagar en till två
dagar, de bor på slottet och äter middagen där. Dels
en kundkrets som stannar tre ibland fyra nätter. De
bor då i självhushåll på gården.
– I år är första året som vi har 100 procent utländ
ska kunder, främst från våra nordiska grannländer,
berättar Johan Klingspor. Gårdens yrkesjägare är
dansk, så han har många danska kontakter. Vi har
dessutom ett gynnsamt geografiskt läge. En del
kunder kommer i egna privatplan och landar då på
Kjula flygplats utanför Eskilstuna. Gästerna är i stor
utsträckning företagare och de är intresserade av att
vara för sig själva. Det är exklusivt och familjärt, det
är ofta någon från familjen som är med på jakten och
middagarna, säger Johan Klingspor.
Stora Sundby har inlett ett samarbete med kocken
Axel Johnsson från Mariefred för att lyfta matupple
velsen ännu mer.

– Vi ska göra allt själva, använda våra fina råvaror,
mycket vilt men också kräftor och gös. Sedan har vi
slottsträdgården med mycket bär och grönt. Vi har ett
helhetsperspektiv där upplevelsen kring maten är en
viktig bit, berättar Johan.
– Om allt går som jag vill kommer vi att attrahera
nya kunder. Det kan vara amerikaner eller spanjorer,
som ofta stannar minst fyra dagar. Här vill jag
utveckla samarbetet mellan gårdarna i Sörmland, så
att kunderna får möjlighet att jaga på olika gårdar.
Intresset för jakt ökar varje år och Johan gläds åt att
det är fler kvinnor som kommer med i jaktlagen, flera
av Johans egna döttrar är också intresserade av jakt.
– Det går långsamt men det ökar, säger han, jakten
har framtiden för sig.
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The fresh foodie
Hon är Mariefredsbon som skapat sig ett
varumärke inom mat, bakverk och inredning.
Förutom att hon driver flera butiker, varav två
som ligger i Mariefred och Strängnäs, är hon
nu aktuell med sin senaste kokbok The Fresh
Foodie där hon inspirerar till enkel och nyttig
mat på rena råvaror

Foto: David Loftus

Text: Maria Lagerkvist

Foto: David Loftus

P

å Storgatan, mitt i hjärtat av den
charmiga småstadsidyllen i Marie
fred ligger Leilas General Store, en
av fem fysiska butiker där besökare hittar
hennes eget sortiment inom husgeråd och
köksredskap. Emaljskålar och slickepottar
i pastell varvas med amerikainspirerade
pommes fritestillbehör och kalasprodukter.
Kort sagt allt det som vi fått se i hennes
många tvprogram och böcker som hon
tagit fram genom åren.
Nu är Leila
aktuell med
sin senaste
bok The
Fresh Foodie
där vi får ta
del av nyttiga
recept som
tillagas med
rena råvaror
och superfoodingredienser. Leila säger att
kokboken har enkla recept för alla tillfällen
och som vänder sig till hela familjen.
– Det är ingen dietbok utan en bok med
fokus på hälsa och välbefinnande, med
lättlagade vardagsrätter för hela familjen.
Här finns även tydliga markeringar så
du enkelt hittar de recept som är ägg,
gluten-, laktos- eller sockerfria. Det finns
även massor av vegetariska recept där man
inte ens tänker på att de är veganska eller
vegetariska.

ALLTID BRA PRIS

PÅ EKO.

Hå utk
efr p!

Vi på Coop vill göra det lättare att välja ekologisk mat. Nu har vi märkt ut de varorna med
”Alltid bra pris”-pilar, så att de är lättare att hitta. Och du vet väl att vi varje vecka dessutom sänker priset rejält på flera ekologiska varor? Håll utkik efter Veckans Eko-symbolen!

ät. på ditt sätt
Restaurangen ät. i Nyköping visar vägen för det nya sättet att äta
restauranglagad mat på dina villkor. Det menar Sahand Sepehrazar, en av
grundarna bakom restaurangen som i juni 2015 slog upp portarna på
Västra Storgatan. Här berättar han om sitt efterlängtade kärleksbarn.
Text: Maria Lagerkvist Foto: Rocco Gustafsson

N

är Sahand ”Sasse” Sepehrazar gick ut
restaurangskolan i Nyköping för närmare
tio år sedan var det inget alternativ att stan
na kvar i staden. I dag är Sasse tillbaka i Nyköping, där
han är född och uppvuxen, efter att jobbat som kock
på toppkrogar både i Sverige och utomlands.
– Jag känner en stor stolthet för min stad! Idag har vi
flera bra restauranger här och Sörmland är ett fantas
tiskt matlän med råvaror som Stockholms restauranger
upptäckt för länge sedan. Nu har även vi som bor här
fått upp ögonen för vad Sörmland har att ge.
Idag har Sasse en mängd uppstartade restauranger
i ryggen. Idén om att starta ytterligare en har grott
under flera år och nu driver han och hans fru Josephi
ne även restaurangen ät. tillsammans med Patrik och
Lina Hallbäck, som paret även driver Bernhard Kök
Å Deli med. Sasse berättar att han tidigt drömde om
en restaurang där det enkla står i fokus.
– Det här är mitt kärleksbarn! Till skillnad från
en restaurang dit du går för att fira någon särskild
händelse, vill vi skapa en plats dit du kan komma
sju dagar i veckan. Mer soul, rock ’ n Roll och
street-känsla, men fortfarande bra råvaror som är
närproducerade och ekologiska. Vi vill få ut vår mat
till en större massa.
Sasse berättar att våra matvanor har förändrats
och att vi ställer högre krav på mat idag.

– Vi vill äta mer på egna villkor. Som småbarns
förälder har jag inte alltid tid och lust att gå ut en
fredagskväll och det har inte funnits något alternativ
mellan att köpa hem skräpmat och att laga mat på egen
hand. Nu kan du i stället hämta hem mat som är god
och av hög kvalitet utan att det kostar skjortan. Det är
vårt sätt att kommersialisera och förädla matintresset.
För att ge kunden möjlighet att styra sin beställning
har de utvecklat en lösning av beställningsflöde som
integrerar med en e-handelsajt och skärmar som står
placerade i både kök och matsal. På så sätt kan gästen
i förväg beställa sin rätt via mobil eller annan enhet,
välja exakt när den ska hämtas, och dessutom betala
direkt via mobilen.
– Lösningen innebär att du inte behöver ladda ner nå
gon applikation, det räcker med att gå in på vår hemsida.
Serveringspersonalen har iPads istället för klassiska
anteckningsblock, där de kan se allt från dryckesrekom
mendationer till allergener, vilket gör att beställningen
går direkt in till köket från bordet. Gästen kan sedan
följa sin orderstatus i realtid via skärm i matsalen.
– Via vår hemsida kan du även skapa ett eget konto
där alla dina allergier och andra uppgifter sparas, så
vi kan göra din service mer personlig även online. Ett
vanligt missförstånd är att tekniken ersätter personlig
service, men så är det inte alls – tekniken ger våra gäster
mer valfrihet.
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Det här är

mitt
kärleks
barn!

Mats Schörling, Desirée Lindberg och Jimmy Melin

D

De dolda matarbetarna
Mitt i den sörmländska idyllen. Strax utanför Vingåker, i slutet
av en praktfull björkallé ligger ett antal faluröda ladugårdsbyggnader. Det är Brene gård, Sveriges största producent av
kravcertifierat griskött.
Text: Peter Eklund Foto: Rocco Gustafsson

et är försommar och grönt, svalorna
störtdyker på ladugårdsbacken och de flesta
ladugårdarna gapar tomma. Grisarna är
självklart ute i hagarna och kommer springande när
vi kliver ur bilen efter att först ha försvunnit blixt
snabbt. Nyfikenheten tar dock över och de närmar sig
med plirig blick.
När man har grisar längs vägen stannar ofta
människor för titta. Kossor i en hage är inget konstigt.
Men betande grisar på en äng överraskar. De pigga dju
ren tilltalar oss på ett naturligt sätt när vi ser hur de har
organiserad fritidsverksamhet där äldre djur tillrättavisar
kultingar. Grisar är roliga, förnöjsamma, intelligenta
djur med gamla nedärvda flockbeteenden.
– Ofta sover, äter, bökar och gyttjebadar alla grisar
samtidigt i gyttjehålet som är ett av ängens populäraste
tillhåll, berättar Mats Schörling som äger Brene gård.
Det är många som stannar en stund och ser våra grisar.
På Brene gård bökar grisarna efter rötter och insekter
i hagen mest hela året, och blir det för varmt eller kallt
kryper de in i kojan.
– En del av våra grisar går ute året om, och därför
har vi byggt kojor åt dem till skydd för väder och vind.
Kojorna är välisolerade och där finns alltid gott om halm
och färskt vatten. Kylan är sällan ett problem, för grisar
na har en rejäl fettoverall under pälsen, berättar Mats.
Brene gård är helt ekologisk. Det innebär att allt hö

och spannmål som odlas på de fyrahundra hektaren tas
fram utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
Djuruppfödningen följer det ekologiska regelverket till
punkt och pricka.
– Jag är ingen stor idealist och hängiven ekobonde från
början men med tiden har vi blivit allt mer gröna. Det
började med att vi la om växtodlingen eftersom vi aldrig
gillade tillsatsmedlen. Därefter startade vi med ekologisk
grisuppfödning i liten skala och utökade efter hand, för
det kändes både roligt och utmanande, säger Mats.
KRAVuppfödning kräver mer personal än den
konventionella grisuppfödningen eftersom det tar sin tid
att köra ut foder och vatten till hagarna. Ibland behöver
dessutom grupper av grisar flyttas till nytt bete eller
samlas ihop för att vaccineras.
– När grisar som betar fritt på en äng ska hanteras
gäller det att ha tålamod. Det som normalt tar en tim
me, kan lika gärna ta tre till fyra timmar. Den ekologiska
uppfödningen kostar också mer eftersom foderskördarna
blir mindre. Grisarna rör sig också mer och behöver äta
mer för att hålla värmen, berättar Mats.
Ät med gott samvete
– I Sverige knipsar vi inga svansar. Även om det är för
bjudet enligt hela EU så fortsätter de flesta länder att göra
det. Våra djur kan uttrycka sitt naturliga beteende och
fodret är ekologiskt och till största delen odlat på gården.
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>>

gastronomiska
samtal

2015

– sveriges ledande samtal om mat

– Det är enbart på Änglamarks produkter som de
nu har börjat ta in av våra gårdars namn, men det med
mycket liten text. Det är långt kvar innan vi som konsu
menter får veta var våra grisar och djur kommer ifrån. Vi
har valt att gå ihop med andra krav-certifierade gårdar
och bildat föreningen Jord på trynet, säger Mats, som ock
så är ordförande i föreningen. Tack vare föreningen blev
villkoren bättre och framtiden ser ljusare ut än på länge.
– Vi har nu ett långsiktigt samarbete med Svenskt
Butikskött, som har specialiserat sig på ekologiskt kött, och
vi har förhandlat fram ett garanterat lägstapris under fem
år. Med det nya avtalet blir det möjligt för oss att investera
långsiktigt och för nya producenter att våga ta steget från
konventionell eller EUekologisk produktion, säger Mats
Schörling.
Jord på Trynet har under det senaste året lyckats öka
produktionen med 50 procent och antalet KRAV-certifierade grisuppfödare med 25 procent. Men det räcker inte.
– Marknaden skriker efter mer KRAVmärkt
griskött och vi vill få fram ännu fler grisar, säger Mats.
Under 2015 kommer Brene att leverera 3000 grisar
till slakt vilket tillsammans ger 260 ton kött till butik.
Vi står för 10 procent av all produktion i Sverige av
KRAV märkta grisar.
– Konsumenterna vill ha kött från grisar som fått beta
gräs, böka och bada gyttjebad och de är beredda att
betala mer för den djurvälfärden, säger Mats Schörling.
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snaps med smak
av sommar
En nyhet från Gnesta Bränneri är Gnesta
Snapsen, med mild klassisk kryddning av
citron och dill som passar ﬁnt till sommarens sill och lättare mat. Finns på systembolaget i Trosa och Gnesta.

Foto: Sofia Marcetic

Dessutom sysslar vi inte med förebyggande medicinering
av grisarna, berättar Mats. I Tyskland använder man 205
milligram antibiotika per kilo djur för sin djuruppfödning.
Målsättning på gården är att ge grisarna ett värdigt liv
och att alla konsumenter ska kunna äta köttet med gott
samvete.
Skillnaden i smaken på grisköttet varierar mycket.
Mats berättar om att hans grisar, till skillnad mot de som
bara äter foder, smakar som de gjorde förr i tiden. Det
är saftigt, smakrikt och det finns en touch av gräs, örter
och de mineraler som finns i jorden där de bökat och ätit.
En gris som sprungit, hoppat och rullat har naturligtvis
ett helt annat kött än den som levt stillastående i en box.
Skinkmackan kan alltså smaka på många olika sätt, och
då inte bara av den senap vi väljer till den.
Knorren är på, och mungiporna pekar naturligt uppåt
på suggorna som är stora som en liten gammal Saab.
Galtarna bryr sig inte om uppståndelsen. De fortsätter
att vara ute i lervällingen och sköta sitt. Grisarna har fritt
fram att välja att vara ute eller inne i ladugården. Här på
Brene är Grisarna en korsning av Svensk lantras, Hamp
shire och Yorkshire.
Brene är som de flesta bönder vana att slita i den
anonyma skuggan. Men Sveriges största Krav-certifierade
grisproducent finns i butiker som ägs av ICA, COOP eller
Axfood. Det står inte ”Brenes grisar” på förpackningen
utan ”My Eco” ”Änglamark” eller ”Garant”.

För tredje året i rad gick Gastronomiska Samtal
av stapeln i Nyköping med syfte att genom samtal driva utvecklingen framåt. Under två dagar i
januari samlades mataktörer från hela landet för
fria samtal. Årets tema var ”Regional matkultur –
vägen till en mer hållbar konsumtion?” Förutom
att vinnaren i Matverk 2015, Sveriges största
produktutvecklingstävling för nya matprodukter,
utsågs så var det två kreativa dagar fyllda av viktiga samtal. 130 deltagare och 36 frågor ledde
fram till årets manifest med fyra ämnen som vi
ska prioriteras under året:
• Svensk livsmedelsstrategi – vad ska den
innehålla?
• Hur spräcker vi myten att mat är dyrt?
• Hur får vi med oss nya svenskar?
• En hållbar konsumtion och produktion av kött

årets fikaställe!

Det har varit ett strålande år för Annas Hembageri i Mariannelund – förutom att White
Guide utsåg bageriet till Årets Fikaställe 2015
tog de även hem två silver- och en bronsmedalj i SM i Mathantverk 2014! Nu startar de
upp ytterligare en butik inne i Mariefred.
: 57 :

lövnäs cider,
muster och vinäger
Förutom att tillverka cider och färskpressad äppelmust,
framställer Lövnäs även äppelcidervinäger. 100 procent
äppelmust som jästs till cider och sedan med hjälp av
ättikssyrabakterier omvandlats till vinäger. Utmärkt
att användas i sallader och såser eller utspädd till en
uppfriskande dryck. Lövnäs gör dessutom vinäger på
ölsorter som Imperial stout, Schwarzbier och Dubbel
IPA. Perfekt till klassikern fish ’n chips men också för
pastasallader eller för att reda en ljuvlig sås.

Utbildning ger nytt liv
i gammalt hantverk
Vinden har vänt för Sveriges styckare. Efter år av matkedjornas
centralisering av färdigpackat kött har butikerna på nytt tagit
upp egen styckning i sitt utbud. Till Svenska Gourmetakademien i
Eskilstuna kommer elever från hela landet för att lära sig hantverket
hos Sveriges enda godkända gesällutbildning inom styckning.

Svenska Gourmetakademien driver bland annat komvux- och arbetsmarknadsutbildningar med 60–80 elever varje år. I deras utbildningsutbud finns styckning,
servering, kockutbildning, bageriutbildning samt kurser
i bakning och att göra egen choklad och korv. De driver
butiken Lilla Saluhallen som finns tillgänglig även på
webben. Deras restaurangskola Black & White är både
KRAV- och MSC-certifierad.

Text: Maria Lagerkvist Foto: Andreas Besterman

I

Lilla Saluhallen på Gustafsgatan 3 i Eskilstuna
ligger delikatesserna prydligt upplagda bakom
glasdisken. Styckat kött som kotletter, biff och
bringa varvas med ett utbud av delikatesser som bröd,
ost, marmelad och choklad. Butiken drivs av Svenska
Gourmetakademien dit elever från hela Sverige vall
färdar för att lära sig konsten att ta vara på köttets alla
delar efter slakt.
Utbildningen är den enda i sitt slag i Sverige. När
de stora matkedjorna för ett tiotal år sedan gick över
till centralpackat kött minskade även behovet av ut
bildad köttpersonal i butikerna. När de andra utbild
ningarna lades ner fortsatte Svenska Gourmetakade
mien med sin verksamhet vilket gör att utbildningen
idag är Sveriges enda godkända gesällutbildning
inom styckning. När butikerna på senare år börjat
återgå till egen styckning har behovet av utbildad
personal ökat.

– Utvecklingen beror på konsumentens ökade krav.
När du köper ädlare detaljer vill du vara med och
påverka ditt köp i butiken och se hur det ser ut innan
det blir förpackat, säger Michael Nyman, projektleda
re på Svenska Gourmetakademien.
Att utbildningen fokuserar på hållbarhet är en
självklarhet för Michael. Utbudet i butiken består av
ekologiskt och närproducerat kött som eleverna tagit
fram tillsammans med handledarna. Här lär sig elev
erna att bra kvalitet inte behöver kosta mer för kunden
– så länge du arbetar smart och får ut det mesta av
råvaran. Michael berättar att det kött som blir över vid
styckningen används till korv och köttbullar.
– Vårt grundkoncept är att ta tillvara på råvaror
från vårt närområde och att arbeta med ekologiskt
och kravodlat. Som utbildningsföretag är det viktigt
att vi implementerar tankesättet på våra elever som
ska ta med sig kunskapen ut i verkligheten.
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Olika
sorters

GRISKÖTT

I

den gamla asatron fanns galten Särrimmer som
slaktades, tillagades, återuppstod och åter kunde
tillagas, oberoende av hur mycket vikingarna åt.
Att frossa i fett har alltid varit höjden av lycka. Förr
var mycket fett det finaste. Potatis och liknande var
komplement.
I många år har just fläsket förknippats med fett och vi
har fått lära oss att äta magert kött Det har medfört att
en standardkotlett ofta blir en tunn köttbit med det mesta
av fettet borta. Men de senaste åren har griskotletten,
den nya benämningen på fläskkotlett, börjat återfå sin
status från fornstora dagar. Var och varannan välmerite
rad kock har de senaste åren gärna serverat gris. Och de
har serverat nya delar av grisen, som grissida eller som i
förra året i Sörmlands matverkstävling där en underbar
lufttorkad grisnacke blev ett av de premierade matverken.
Och visst är fläskköttet ett bra kött med sin rena mildhet
och saftighet.

I den gamla matkulturen har fläsket alltid spelat en
stor roll. Det milda fläskköttet lämpar sig mycket väl till
de nordiska grundsmakerna sött, salt och surt. Se på
Bruna bönor och fläsk. Det salta fläsket passar ypperligt
till såväl de bruna bönornas sötma från sirapen och
surheten och stinget från ättikan. Fläsk och äpplen är en
annan fin kombination. Eller julens första skinkmörgås,
vad vore den utan ett lager med senap? All typ av senap,
som dijon, slotts, skånsk eller egengjord senap, förstärker
och förhöjer de flesta måltider av fläsk
På Brene gård är deras ekologiska grisar av sorten
Piggham  en korsning mellan Svensk lantras, Yorkshire
och Hampshire. Piggham kom till i slutet av 70talet och
hade ett saftigare och mer välsmakande kött. Självklart
blev det dyrare. Likaså när bönderna började föda upp
ekologiska grisar som fick bättre smak av att vara ute en
stor del av året och äta naturligt foder.
De senaste åren har dessutom intresset för att få fram
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mer välsmakande griskött ökat. Onsberga gård utanför
Nyköping var tillsammans med ett antal producentkolle
ger och svenska kockeliten med i projektet ”Exceptionell
råvara” för att ta fram bättre griskött. Här testade man
om olika uppfödningsmetoder och olika korsningar av
grisar med den gamla lantrassorten Linderödsgrisen,
skulle ge en mer smakrik gris. Likaså tittade man på
vilka sätt grisarna föds upp, där ekologiska grisar i regel
leder till ett betydligt bättre och smakrikare kött. Hos de
ekologiska producenterna lever grisarna som de borde:
feta och glada. De får vara ute mycket, böka i naturen,
och deras föda kommer till stor del från gården.
Ekologisk produktion som på Brene eller Onsberga
har dock sina begränsningar. Och smakar det så kostar
det. En svensk griskotlett kostar idag drygt 40 procent
mer än EUgenomsnittet och en ekologisk griskotlett
ännu mer. I Sverige äter vi 35 kilo griskött per person och
år. Det senaste året har importen av utländskt griskött

minskat en aning, efter att vi alltmer blir uppmärksamma
på bland annat antibiotikaanvändningen i djuruppföd
ningen. Trots detta kommer fortfarande cirka 30 procent
av allt griskött som säljs i butik från andra länder.
Men nu sker det en uppgradering av grisen och
griskotletten, där den stora bedriften är att få tillbaka
fettkanten och en melerad kotlett. Fettkanten är avgöran
de skydd för smaken och en kvalitetssäkring som gör att
kotletten inte torkar ut under stekningen. Större slakterier
tar oftast bort fettet och det är det ytterst få livsmedels
butiker som kan erbjuda sina kunder styckningskunnig
personal. Köttet levereras därför oftast färdigstyckat.
I Sörmland finns det bara en handfull butiker som
styckar köttet själva i butiken och som kan erbjuda en
ekologisk och smakrik griskotlett med rejäl fettkappa.
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Kan

TTER
MORÖ
BLI
vinterns tomater?

D

Jag har jämfört bankerna!
Alla banker erbjuder, i princip, samma lösningar
med väldigt små skillnader.
Men det finns en bank som sticker ut ordentligt och
det är Sparbanken Rekarne.
Banken har det största antalet privat- och företagskunder av alla banker i Eskilstuna, Strängnäs och
Mariefred.

”Jag gillar tanken på att banken och stiftelsen deltar
i samhällsutvecklingen och gör stor nytta för utvecklingen av idéer och verksamheter i vår region”.
Sedan 1996 har banken och stiftelsen tillsammans
satsat mer än 220 miljoner kronor på lokal utveckling.
Hur ser det ut på din bank?
Jämför bankerna du också!

Banken kan ta snabba beslut eftersom huvudkontoret med styrelse och ledning finns lokalt.

www.sparbankenrekarne.se

Maria Printz
VD Printz Bageri

en uppmärksamma som kollar mataffärens
grönsakshyllor i februari/mars kan notera att
avdelningen för tomater har ökat lavinartat
under det senaste året. Och utrymmet för våra svenska
vintergrönsaker som morötter och rödbetor är försvin
nande litet. Tomaterna kommer från fjärran länder,
de är plockade innan de
mognat helt och smakar
inte särskilt mycket. Men
de köps i massor och de är
ändå dyrare än våra svens
ka rötter.
Vi har skaffat oss en
sydeuropeisk matkultur och
receptbank som blivit vår var
dagsmat. Kompletterad med
en amerikansk grillkultur
med mycket rött kött har våra
mataffärers hyllor blivit väldigt röda.
I den framtid som kommer förväntas vi äta mer mat
baserad på grönsaker och med kött, fisk och fågel som
tillbehör. När Sörmland nu går in i den nya grönsakseran
måste vi inventera vad vi har här eller vad som skulle kunna
odlas här och som skulle kunna ge ett synligt avtryck i våra
mataffärer. Idag har vi i Sörmland nästan ingen odling av
frilandsodlade grönsaker.
Men vad kan man göra med morötter och rödbetor som
bas? Tre workshops med lunch i februari med morötter och
tre i mars med rödbetor har givit Den nära matens vänner i
Mariefred en härlig bank med hela 60 recept. Det är början
på en ny sörmländsk matkultur.
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recept

Tio kvinnor har under ledning av bibliotekarien och
trädgårdsodlaren Ulla Troeng utforskat dessa rötters möjlig
heter. Ulla är vegan och van kursledare. Det innebär att alla
kan äta den här maten. Ingen saknade varken kött eller fisk
eller ens tänkte på att det var något nödvändigt. Kanske är
det dags att inte längre dela upp maten i vanlig, vegetarisk
och vegansk. Bara lära sig att det finns
andra sätt att få i sig det man behöver.
Ingen saknade något. Snacks, förrätter,
soppor, bröd, varmrätter och efterrätter.
Allt fanns med och allt var läckert.
Målet med detta arbete är att lära oss
alla att bättre använda de frilandsodlade
grönsaker som kan växa just här och
att sedan fråga efter dem i vår mataffär
– att genom efterfrågan driva fram
närodlade råvaror.
Råvaror som smakar gott, odlas utan
gifter, skördas när de är mogna och sedan lagras på bästa
sätt för distribution ut till Sörmlands mataffärer. Råvaror
som vi själva kan kontrollera hur de hanterats hela vägen
och som finns till hands om naturkatastroferna slår till
och raserar broar och vägar.
Grönsaker från Sörmland i våra affärer
och massor av grönsaksodlare på vår
sörmländska landsbygd.

Bie Seipel
Mataktivist och en del av
Den Nära Matens Vänner
www.matkluster.se
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Vi slänger var
fjärde kasse vi
bär hem!

”En chilisås att dö för”
Så sa den kände kocken Christian Hellberg om Hornuddens rökta
chilisås som vann TV4:s program Skönaste Gårdar, en tävling där
lokala matproducenter tävlade med sina produkter. Den rökta
chilisåsen finns att köpa på Hornudden och i välsorterade butiker
i närområdet.

8000000000
(ÅTTA MILJARDER)

…kronor handlar sörmlänningen livsmedel för varje år i butik i
Sörmland. Av dessa kommer knappt 40 procent från Sverige
och ännu mindre från Sörmland. Skulle det bli kris räcker maten
i landet bara några veckor.

bomans glass
På väg till Trosa? Sugen på
glass? Ta en tur förbi Bomans
glass! Här gör glassmakaren
Jakob Jerala gelato i långa
lass, på naturliga råvaror som
nyplockade smultron, färska
örter, 70-procentig choklad,
vaniljstänger och färsk mjölk
och grädde. Bara det bästa är
gott nog – en njutning under
varma och sköna sommardagar.
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kondis sedan 1896

Konditoriet Sultans i Katrine
holm har utvecklats under
åren och mottot ”smaka
Sultans” ska alltid kunna
upplevas som kund. Produkter
av halvfabrikat väljs bort till
förmån för riktiga råvaror.
I 119 år har verksamheten
funnits, få caféer i Sverige kan
stoltsera med den historien.

Frida Davidsson och Annika Olsson på Sultans Konditori i Katrineholm

Är det rimligt? Handla med omtanke och oftare så har du råd
att köpa bättre men mindre mat.

maten
säger
vem
du
är

löm jobbtitlar, prylar, kläder,
inredning och var du bor – nu
är det maten som är vår tids
hetaste statusmarkör.
Men det är inte enbart vilka produkter
du lägger i din varukorg som spelar roll.
Idag är våra matkunskaper lika högt
skattade som det faktum att vi lägger
ekologiska grönsaker på grillen och att vår
jacka är fyndad på second hand.
Trenden grundar sig i ett sökande från
det industrialiserade tillbaka till våra rötter.
Strävan efter det äkta har lett till att vi idag
anammat de tidigare husmorstraditioner
na där allt ska lagas från grunden, men
också ett medskapande där vi vill ha mer
kontroll över de råvaror vi använder. Det
tillsammans med ett ökat globalt intresse
för avancerad matlagning har gjort maten
till en av vår tids statusmarkörer.
Maten har också blivit ett starkt
uttryckssätt för den nya generationen
medvetna konsumenter som följer sina
värderingar och handlar ekologiskt. Det
visar sig i den höga andelen ekologisk
mat som säljs i butikerna och vårt
intresse för det enkla och naturliga.
Det ökade kravet på producenter och
butiker har resulterat i att utbudet av
ekologiska produkter växer stadigt.
Detta visar sig inte minst i Sörmland.
Vårt län har haft den snabbaste utveck
lingen i Sverige och ligger i topp när det
kommer till att servera ekologiska produk
ter i den offentliga maten. Här växer den
ekologiska matkulturen i samma takt som
allt fler upptäcker länets utbud på kvali
tetsmat. Det är något att vara Stolt över.
På nästa sida får du möta familjen
Carlsson/Michelson i deras vardag där
ekologiska produkter är en självklarhet.
Där får du också träffa Carina Palm på
Coop Forum i Eskilstuna som berättar
hur de bemöter den ökade efterfrågan på
grönare alternativ.

>>

Om något
inte finns i

ekologisk
variant

Familjen som går all in

så väljer vi oftast
bort det

D

Medvetna konsumenter som kräver förändring – det är resultatet av den mattrend
som dragit fram över världen och förändrat vårt sätt att se på mat och dess ursprung.
Möt Sofia, Tommy, Ib och Rakel, familjen som visar ekovägen till framtiden.

Text: Maria Lagerkvist Foto: Micke Sandström

et sägs att vi blir vad vi äter. Men maten
säger också vilka vi är och i vilken tid vi lever.
På samma sätt som vi betraktar en målning
från förr kan vi genom gamla matvanor förstå vår
historia – för visst samspelar våra matvanor med både
statusmarkörer och kulturella influenser som vi medve
tet eller omedvetet påverkas av.
Därför är det kanske inte så konstigt att vi äter mer
miljömedvetet idag. Var tionde svensk hoppar över kött
biten och allt fler väljer att handla ekologiska alternativ
som en effekt av den starka mattrend som råder globalt
just nu. Strävan efter det enkla och naturliga tillsammans
med det ökade och globala matintresset har lett till med
vetna konsumenter som vet att ställa krav.
Familjen Carlsson/Michelson är en av dem. Sofia
och Tommy bor i en sekelskiftesvilla i Eskilstuna med
barnen Ib och Rakel. Hon är bild- och svensklärare
på en skola i staden, han pendlar till reklambyrån i
Stockholm. De är tillbaka i hemorten efter flera år
i huvudstaden och ett år i USA, och ser fram emot
första sommaren i huset med den lummiga trädgården.
– Vi har börjat odla lite, mest för att vi tycker det är
kul. Men vi är inte särskilt bra på det. Vi hoppas på
fina ärtor, rucola och en kryddodling så småningom.
Jag har väl en bondedröm fast vi bor i staden, säger
Tommy och ler.
Sofia och Tommy berättar att de egentligen äter allt
så länge det är ekologiskt eller åtminstone närpro
ducerat. Deras värderingar är långt ifrån en tillfällig
modefluga – redan på 90-talet började paret handla
fairtrade-produkter av märket Sackeus.

– Men vi har blivit mer hard core nu, säger Tommy.
Om något inte finns i ekologisk variant så väljer vi
oftast bort det.
– För oss finns inget alternativ. Det ska vara schysst
för alla som jobbar med maten, för jorden och för
våra barn som äter maten. När vi handlar ekologiskt
så investerar vi i våra barn, jorden och framtiden,
säger Sofia.
Deras matvanor innebär ibland flera stopp i olika
butiker för att få tag på de rätta varorna. Dock är det
inget som bekommer varken Sofia eller Tommy.
– Vi är vana att handla på ett visst sätt efter våra år i
Stockholm och vi gillar det. Sedan vill vi gärna gynna
dem som driver mindre butiker och handlar hellre av
dem än av de stora kedjorna, berättar Sofia.
Livsstilen innebär att maten kostar lite mer, något de
väger upp genom att handla smartare.
– Det handlar om att prioritera och att dra in på
något annat. Exempelvis handlar vi aldrig halv- och
helfabrikat som har höga kilopriser. Vi försöker und
vika kött i veckorna och då blir det inte så dyrt när vi
väl handlar ekologiskt kött, säger Tommy.
Även om de kan sakna ett större ekologiskt utbud,
som fler alternativ på ekologiskt kött och svenska
ekologiska äpplen, så tror de att ekovågen kommer
att fortsätta.
– Det bästa vore ju att ta bort det i butikerna som
inte är ekologiskt. Det finns ingen som egentligen
behöver besprutade bananer och äpplen. Det konven
tionella behöver bli det onormala i stället för tvärtom.
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Lätt att välja rätt

– matkedjan som satsar
på ekologiska varor
Försäljningen av ekologiska varor har ökat – och i vissa butiker mer än andra.
På Coop har man länge strävat efter hållbarhet genom att framhäva sina ekologiska produkter och underlätta för kunderna att göra gröna val. Arbetet har
gett resultat och idag räknas de som den största matkedjan inom ekologiska
och miljömärkta varor med omkring 2 730 produkter i sitt sortiment.

Text: Maria Lagerkvist Foto: Andreas Besterman

C

arina Palm är stormarknadschef på Coop
Forum i Eskilstuna och berättar att efterfrågan
har ökat stadigt under de senaste åren.
– Förra året blev ett rekordår och den ekologiska för
säljningsandelen slutade på hela 7,7 procent, en ökning
med 40 procent jämfört med 2013. Dagligvarubranschen
i sin helhet stannade på cirka 4 procent.
Framför allt är det ekologiska bananer som blivit en
storsäljare. För att underlätta för kunderna har de nu
samlat all ekologisk frukt och grönt tillsammans på en
egen avdelning. Även de torra ekologiska varorna har
samlats ihop på en och samma plats, något som Carina
berättar att kunderna uppskattar.
– Ett annat framgångsrikt initiativ är Veckans Eko som
Coop införde 2013 för att göra ekologisk mat tillgänglig
för fler. Genom sänkt pris och tydlig kommunikation
sänks tröskeln för att välja ekologiskt. Varje vecka sänker
vi priset på utvalda ekologiska varor med 20–50 procent.
Coop står även bakom Sveriges största ekologiska
varumärke Coop Änglamark med totalt 440 olika

produkter, med allt från färska kryddor till schampo. Men
deras hållbarhetsarbete sträcker sig längre än det som
står på hyllorna.
– Fokus är att minska vår klimatpåverkan och matsvin
net i våra butiker. Coop arbetar bland annat med att be
gränsa utsläppen från godstransporter, driften av kyl och
frysanläggningar och energiförbrukningen. I dagsläget
drivs Coops egna butiker med förnyelsebar el, vilket har
minskat utsläppen av växthusgaser med 95 procent.
Få konsumenter är medvetna om det matsvinn som
uppstår redan innan produkterna når hyllorna. Nyligen
lanserade kedjan ett samarbete med deras frukt och grönt
leverantör Everfresh för att minska det onödiga bortfallet.
– Coop planerar att från och med hösten erbjuda fruk
ter och grönsaker som har knasig form till ett reducerat
pris i utvalda butiker. Redan när frukten och grönsakerna
produceras sorteras nämligen mellan 1530 procent bort
för att de har en konstig form och det är ju oklokt efter
som de kvalitetsmässigt är helt jämförbara med den frukt
och de grönsaker som idag når våra butiker.
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Öster Malma
WILDLIFE PARK • HOTELL • BAROCKSLOTT • VILTRESTAURANG • CAFÉ • GÅRDSBUTIK

Ett utflyktsmål för finsmakare
och naturälskare
En sm
a

av det k
vilda!

kan du äta god mat från vår välrenommerade viltrestaurang, fika med hembakat i sommarcaféet och besöka vårt vackra 1600-tals barockslott.

I VACKRA OMGIVNINGAR

Vinnande finaess

www.viltogardsprodukter.se

BESTÄLL
VÅRA
KÖTTLÅDOR!
Kicki 070
- 747 POPULÄRA
01 46
Roffe 070
- 885 11 73
info@viltogardsprodukter.se

BESÖK VÅR GÅRDSBUTIK MED LAMM & VILT, KORV & RÖKT
Text & foto: Rocco Gustafsson

Båltsnäs Gård, 641 92 Katrineholm

KONFERENS, FEST ELLER BRÖLLOP - VI HAR LOKALEN!

Rolf 070-885 11 73 - Kicki 070-747 01 46

Naturligtvis erbjuder Öster Malma också ett boende nära det
vilda, både i hotellstandard och vandrarhem.
Gå in på vår hemsida eller scanna koden nedan för att läsa
mer om allt vi kan erbjuda.
• SLOTTSMIDDAG • DAGENS LUNCH
• VILD GRILLBUFFÉ • PUBKVÄLLAR
• SÖNDAGSBUFFÉ • AFTERNOON TEA
• KONFERENSER • KURSER • VILTPARK

info@viltogardsprodukter.se | viltogardsprodukter.se
Monika Naess är Sörmlands grand old lady inom sylt och marmelader. Sedan 1998 driver hon
företaget Finesserna tillsammans med maken Hans Naess. Med en aldrig sinande entusiasm
och nyfikenhet har hon gett sörmlänningarna, och övriga landet spännande smakupplevelser.

A

llting som Monika producerar gör hon hem
ma på gården Flinkesta i sitt produktions
kök. Gården ligger mitt i den sörmländska
idyllen, så vackert att det nästa gör ont. Sylten,
marmeladerna, saften och alla produkter som lämnar
gården hyllas. Men hur går det till, hur kan hon år
efter år utveckla och förnya sig. Monika tittar på mig
en stund, det är tyst i köket
– Du förstår, jag älskar det här, jag älskar hantverket,
utmaningarna. Jag har alltid gillat att skapa. Att ta fram
en ny marmelad är en lång process. Den börjar i mitt
huvud, jag känner och tänker smaker, lägger till och drar
ifrån. Vaknar på natten, gör en anteckning. Jag provar,
smakar, provar igen, till slut blir det nästan alltid som jag
hade tänkt mig. Är jag inte nöjd så börjar jag om. Det
Monika beskriver låter lite som magi.
– Det här 17 åren som syltkokerska har gett mig
kunskaper om smaker och lukter som få har säger
Monika. Magi eller inte så är det över 30 000 marme
lader som produceras på gården årligen.
2014 tog Monika Naess guld i mat tävlingen, Matverk

Sörmland. Hon gjorde det med en Rödlökskonfityr, ”en
formidabel smakexplosion”, skapad med med råvaror
från Kalle Källander på Sörtorp och i samarbete med
kocken Niklas Ehnberg på Kvarnkärr.
Juryns motivering lyder: ”Denna sammansatta
produkt gestaltar begreppet ’Sörmland tillsammans’. En
tekniskt fulländad produkt som genom komposition, och
ett hantverk som briljerar, förvandlar relativt vardagliga,
utsökta, certifierade sörmländska råvaror till något utöver
det vanliga. Absolut gehör i kopparkitteln, medvetet
producerade råvaror och ett samarbete i framkant ger
Rödlökskonfityr en värdig första plats.”
Monika Naess berättar att hon höll på att ge upp
under utvecklingen av konfityren. Trots sin långa erfarenhet som syltkokerska blev inte konsistensen den rätta.
Men till slut efter ett par månader, efter många försök
kom hon på tricket att göra konfityren i två steg. - Först
en svartvinbärsgelé, sedan karamelliserad rödlök med
aronia. Och så en skvätt Aroniasnaps som avslutning.
Mer info: finesserna.se
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Tel 0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

VI ÄR MÅNGA som arbetar för bättre,
OCH mer KVALITATIV lokal mat! matkluster.se

Mer grönt
åt sörmlänningarna!
nordisk kost
är den nya
smarta maten
Hälsosam kost från de nordiska råvarorna med bland annat viltkött, bär,
rotfrukter, svamp och rapsolja är minst
lika hälsosam som medelhavskosten.
Förutom att det minskar midjemåttet
sänker det även risken för hjärt- och
kärlsjukdomar.
Källa: Ulf Riserus, Uppsala Universitet.

bakad av en mästare –
gräddad av ett proffs
Riktigt god handgjord pizza – fast i butik. Nu
hittar du Tony’s Fryspizza på ett antal butiker i
Nyköping, en kvalitetspizza som bakas för hand
av familjeföretaget Fazana.
– Ska man göra en riktigt bra pizza ska man ha
tålamod och kunskap, därför låter vi just denna deg
jäsa minst 12 timmar, berättar Tony Gerasovski.

Visste du att...
… 2013 sysselsatte maten i Sörmland 11 500
personer i 3 300 företag. Tillsammans omsattes
över 5,5 miljarder kronor. Just nu är mat en av
Sörmlands snabbast växande näring.

mälarchark

– BÄSTA EKO-KORVEN I SVERIGE
Det gick bra för Eskilstunaföretaget i 2014 års
Chark-SM. Med sin Wienerkorv tog de hem segern
i klassen Ekologiska Produkter. Som om inte det
vore nog kammade de hem ytterligare nio pallplaceringar.

: 72 :

Grönsaksodlarna spelar en nyckelroll i en tid då vi snabbt behöver
hitta nya sätt att ta vara på och fördela jordens resurser. En ny
generation drivna och teknikkunniga bönder som ser livsmedelsproduktion som ett kul och långsiktigt karriärsval kan skapa
mängder av arbetstillfällen, ge oss bättre mat och bidra till en mer
hållbar livsstil. STOLT har träffat några sörmländska jordbrukare
som trotsar urbaniseringen och tror på bättre förutsättningar för
både små- och storskaliga producenter.

Generationsodling på Solby gård
Text: Emma Gustafsson Foto: Rocco Gustafsson

Solby Gård är en generationsodling som satsar på potatis, spannmål och jordgubbar.
– Det här är ingen bransch för folk som inte kan acceptera att det är lite gambling med
i spelet, säger Peter Johansson på populära utflyktsmålet Solby Gård.
– Det händer någonting nu, folk söker sig tillbaka till grun
den och förstår att matproduktion är en jätteviktig näring
för Sverige. Både när det gäller ekonomi och beredskap,
säger Peter Johansson, 34, som sedan två år tillbaka jobbar
heltid på familjegården Solby utanför Eskilstuna.
Här är den första potatisen klar att skörda och
gårdens vete, som förra året exporterades till kräsna
pastatillverkare i Italien, har precis gått i ax.
Solby gård gjorde sig av med sina grisar 1998, men
för att det inte skulle bli för enahanda satsade de på en
annorlunda idé.
– Vi satte en massa olika potatissorter och bjöd in till
potatissafari efter inspiration från en odlare i Skåne. Vi
trodde att det skulle komma 20-30 personer, men det
kom flera hundra! Till slut kunde vi inte klara logistiken,
men nu tillhandahåller vi många olika sorter året runt
– alltifrån King Edward till gourmetdrottningen Aman
dine, berättar Monika Johansson.
Det är nu generationsodling på Solby. Sonen Peter
jobbade tidigare på en revisionsbyrå och hjälpte
föräldrarna hemma på gården på deltid, men bonden

i honom var full av idéer och inför säsongen 2007
föreslog han för sin fru Malin att de skulle testa att
odla jordgubbar.
– Hon var nog lite trött på allt mitt snack och sa
”men gör det då”, så vi satte igång trots att ingen på
gården odlat jordgubbar tidigare, berättar Peter.
Då hade efterfrågan på självplockade jordgub
bar rasat med 75 procent under en tioårsperiod,
men nu ökar intresset stadigt och Peter upplever att
konsumenterna blir allt mer kunniga och intresserade
av var maten de äter kommer ifrån. Idag jobbar upp
till 20 personer på gården under de arbetsintensiva
månaderna – ute på fälten, i jordgubbslanden och i
gårdsbutiken som har öppet året runt.
För Peter handlar det om att hitta nya sätt att få fram
stora volymer med bibehållen kvalitet.
– Hela näringen kikar åt de ekologiska odlarna – alla
bönder vill självklart vara rädda om miljön och odla
hållbart – men om alla skulle ha ställt om till ekopro
duktion samtidigt skulle vi nog haft stora problem att få
maten att räcka till, menar Peter.
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Hans strategi är att successivt dra ned på och hitta
alternativ till de bekämpningsmedel och konstgödsel
som är otillåtna i ekologisk odling. De flesta grönsakerna
i gårdsbutiken, förutom de egna jordgubbarna, potatisen
och rapsoljan, kommer från en konventionell odlare i
Östergötland.
– Vi är inte så bra på att odla grönsaker i Sörmland
just nu – vi har fått sätta en toleransnivå på närodlade
produkter till tolv mil, men ibland är även det svårt att
uppnå och då får vi nöja oss med produkter som åtmins
tone är odlade i Sverige, säger Peter Johansson.
Idag, torsdagen efter midsommar, är det jordgubb
spremiär på Solby Gård vilket betyder att de ligger
tio dagar efter schemat jämfört med 2014. Att missa
midsommarhelgens jordgubbsfrossa är förstås ett ekono
miskt bakslag.
– Det här är ingen bransch för folk som inte
kan acceptera att det är lite gambling med i spelet.
Jordgubbar är extra känsliga, en rejäl hagelstorm och
skörden är förstörd, säger Peter.
Årets nyhet är en hallonodling med en sort som blir

färdig till hösten, lagom till att jordgubbssäsongen ebbat
ut. Hallonen ska han odla i tunnlar så att det går att
styra klimatet.
– Vi är duktiga i Sverige och får fram bra livsmedel –
våra långa ljusa nätter och lagom temperaturer gör att
många grödor får fin smak och ett bra näringsinnehåll.
Vår spannmål och mjölk är bland de bästa i världen,
säger Peter och ursäktar sig lite om han låter alltför stolt
över sitt yrke.
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Grön odling

i Vrena

Vrena Grönt är känt för sina smakrika gurkor och tomater, men också som
pionjärer inom sallads- och örtodling. Stolt har träffat Anette Forsberg som
sedan mars 2013 driver gården tillsammans med sambon Mika Niemi.
Text: Maria Lagerkvist Foto: Rocco Gustafsson

D

en idylliska grönsaksodlingen i Vrena strax
utanför Nyköping har en lång historia
bakom sig. Verksamheten grundades 1982
av Christer Olofsson under namnet Vrena Sallad, och
som första gård i Sverige odlade de sallad i krukor
och senare även örter. Metoden var innovativ och
möjliggjorde året-runt-odling och att hela växthuset
utnyttjades maximalt.
Verksamheten köptes slutligen upp av företaget
Swedeponic Sverige AB med bland annat Santa Maria
som varumärke. När företaget 2012 valde att lägga ned
verksamheten fick de anställda möjlighet att ta över – en
chans som Anette Forsberg och Mika Niemi tog. De såg
potentialen i att satsa på odling av tomat och gurka och
tog över gården under det tidigare namnet Vrena Grönt.
– Vi vill dessutom utveckla gården mot det ekologiska.
Just nu är vi en god bit på väg med våra obesprutade
produkter och vi har även bytt panna och byggt om
värmesystemet, förklarar Anette.
Idag odlar de även plantor av diverse slag och örter i
större krukor. Främst säljer de grönsakerna till matbutiker,
bland annat grossisten Grönsakshallen i Nyköping.

– Vi kan köra ut större laddningar och slipper då
en stor del av distributionen till kockarna. Dessutom
har grossisten ett större utbud så kockarna kan hitta
allt de behöver där.
Svårigheterna att locka unga till att driva grön
saksodling kan enligt Anette och Mika bero på långa
arbetsdagar i förhållande till den låga avkastningen.
– Det är mycket arbete och lite betalt. För att lyckas
måste man arbeta effektivt och vara beredd att jobba
hårt under långa dagar. Eftersom det oftast är tufft
ekonomiskt i uppstarten så finns inte utrymme för att
ha så många anställda man skulle önska. En orsak
kan även vara att arbetet är säsongsbetonat, om du
inte har året-runt-växthus, vilket gör att du måste ha
ett ytterligare ett arbete under vinterhalvåret för att få
det gå runt privat.
I framtiden vill Anette och Mika testa utomhusod
ling och utveckla den populära gårdsbutiken.
– Bärbuskar är intressanta, precis som amerikanska
blåbär, hallon och havtorn. Vi vill även utöka gårdsbuti
kens sortiment med mer ätbara produkter och satsa på
samarbete med våra grannproducenter i närområdet.
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”Vi skulle
kunna producera
mycket mer!”
Malin Schreiber och Martin Burkett driver
Peterslunds EkoOdling och sedan starten 2007 har
de haft stor efterfrågan på sina grönsaker.
– Allt går åt. Vi skulle kunna producera mycket
mer och det finns definitivt plats för fler gårdar i
trakten, berättar Malin när vi ringer henne andra
veckan i juni – mitt i årets brådstörtade plantering.

Å

Text: Emma Gustafsson Foto: Tilda Dalunde

r 2015 har varit hårdhänt med en sen, kall och
blöt vår som försenat jordbearbetning, sådd
och plantering.
– Nu har vi äntligen fått ut kål, majs och kronärtskock
or, imorgon blir det pumpa och squash och därefter ska
vi så bönorna, säger Malin.
Odlingen ligger mellan Björnlunda och Nyköping och
det är inte helt enkelt att odla grönsaker i trakten.
– Vi har definitivt inte ideala förutsättningar och om
det är ett dåligt odlingsår blir det inte mycket intäkter.
Som grönsaksodlare jobbar man mycket för en osäker
lön och som det ser ut nu så ligger hela risken på bonden,
förklarar Malin som en anledning till att få unga söker sig
till jordbruket.
På sex månader behöver en svensk grönsaksbonde
hinna med lika mycket som kollegerna i exempelvis Tysk
land och Frankrike kan göra på nio månader. Däremot
finns här massor av vatten, vilket i många andra länder
är en bristvara.
– Att odla grönsaker är extra krävande. En spann
målsbonde behöver bara plöja och harva, åka ut med
såmaskinen och sen återvända när det är dags att skörda.
Vi måste förodla inomhus, plantera om, plantera ut,
rensa ogräs och skydda mot skadedjur. Det ligger enormt
mycket arbete bakom våra grönsaker, förklarar Malin.
Under arbetstopparna tar de emot volontärer,

bland annat genom nätverket WWOOF (World Wide
Opportunities on Organic Farms) som kopplar samman
ekologiska odlare med volontärer från hela världen.
– Det är både ungdomar och vuxna som kommer och
jobbar. En del vill starta egna odlingar och andra har gått
vidare med en längre utbildning, säger Malin som själv
gått den tvååriga utbildningen Trädgårdsmästare, ekolo
gi och entreprenörskap vid Skillebyholms biodynamiska
utbildningscenter i Järna.
Grönsaker är färskvaror med kort hållbarhet och för
att sprida ut arbetet och få lite säkrare intäkter ägnar de
vinterhalvåret åt att förädla grönsakerna, främst genom
syrning. Bland produkterna finns surkål, syrade morötter
och koreansk kryddstark kim-chi som de säljer genom
den ekonomiska föreningen Rheum där nio sörmländska
ekogårdar är medlemmar.
På marknader och nätverksträffar möter Malin och
Martin många som är nyfikna på att börja odla grön
saker för försäljning, men att dra igång en professionell
grönsaksodling innebär stora investeringar och risker i
början.
– Om man inte redan har en gård skulle jag ge rådet
att gå en utbildning eller pröva på att jobba några sä
songer innan man startar ett eget jordbruk. För att kom
ma upp i volym ska man inte vara rädd för att använda
maskiner om man har en jordmån som klarar det.
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Experimentodling
i Kalkugnstorp
– Här är vårt ställe! Så kände Lou Norén och Mats Neihoff när de kom till Kalkugnstorp
i Kjula för första gången. Två år senare har de påbörjat odlingar av kulturarvsgrönsaker
och tobak, börjat tillverka marmelader, röjt ur svårgenomträngliga skogssnår, skaffat
blommehöns, ett gäng gutefår, några bikupor, en familj linderödssvin samt öppnat en
gårdsbutik med söndagscafé.
Text & foto: Emma Gustafsson
– För oss räckte det inte att bara sitta i vår lägenhet
och drömma om att bo på en gård. När, om inte nu,
tänkte vi och så började vi åka omkring och leta,
berättar Lou Norén när vi kommer på spontanbesök
sista söndagen i maj.
Paret bodde i Stockholm där hon jobbade som
grundskolelärare och han som skyltmakare, men båda
har sedan ungdomsåren velat bo på landet och vara
självförsörjande. De har ingen färdig plan för hur det
småskaliga jordbruket ska utvecklas. Istället drivs de
av upptäckariver och experimentlust. Genom ett stort
nätverk, bland annat Sörmlands matkluster, har de
tillgång till mycket erfarenhet under vägen till att hitta
sin speciella nisch. Med många olika inkomstben att stå
på kan de sprida ut riskerna.
Vi blir välkomnade av tuppen Snyggtocke som i sin
grafiska svartvita fjäderdräkt visar oss in i det gamla
stallet där baggarna har tak över huvudet tillsammans
med en familj svalor som oblygt sitter i ögonhöjd och
betraktar oss. Mats Neihoff är ute på åkern och sår

bönor och ärter. Den kalla våren har gjort att vårbru
ket kommit igång lite sent, medan de första lammen
gjorde entré redan i januari.
– En morgon i januari stod de bara där och tittade,
trots att vi hade hört att gutefår lammade på våren. I
år får vi visst skilja baggarna och tackorna lite tidigare,
säger Lou och kliar baggen Grabben som klättrat upp
med frambenen på boxdörren för att närmare under
söka vad som händer.
Även om både Lou och Mats har varit fritidsodlare
och entusiaster har ingen av dem tidigare arbetat inom
lantbruket. Och även om de är drömmare har de inte
råd att vara romantiska. Att få en kretsloppsgård på
fötter kräver mycket arbete och envishet, men tack vare
flytten och en ändrad livsstil har de ett visst utrymme
att skaffa erfarenhet innan de behöver gå med plus.
– Att kunna ha den här lärotiden är en förmån och
vi lär oss hela tiden. I år planerar vi för en utökad
äppelodling, och några humlestörar ska vi också skaffa.
Och så ska jag ägna mer tid åt biodlingen, säger Lou.
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På fiskeresa
i sörmländska vatten
Sätt dig i fören och följ med på en fiskeresa i sörm
ländska vatten. Här träffar du yrkesfiskarna som be
rättar om sin vardag. Eldsjälar som uppskattar friheten
med fisket och samtidigt kämpar med att få ekonomin
att gå ihop. För hur mycket är vi egentligen beredda
att betala för fisken på middagsbordet? Vi har också
träffat restaurang Fina fisken som serverar fantastisk
fisk från närområdet och fiskekonsulenten som berättar
om den sörmländska fiskenäringen.

Yrkesfiskaren Håkan Fälth
vid Fiskeboda Hjälmaren

På en halvö i Hjälmaren ligger Fiskeboda, en plats som sedan järnåldern har varit
bebodd. Marken hörde en gång i tiden till cistercienserklostret Saba vid Julita.
I munkarnas ordensregler fanns krav på att de skulle vara självförsörjande, och
munkarna försörjde sig av trädgårdsskötsel, jordbruk, skogsbruk och fiske.

Text: Rocco Gustafsson Foto: Andreas Besterman

J

ag träffar fiskaren Håkan Fälth i Fiskeboda
hamn, en idyll som andas västkusten. Intill
hamnen finns Fiskeboda camping med butik,
kiosk, gatukök och ett litet café. Båtar och
kanoter finns att hyra under sommarsäsongen.
Fiskeboda har ett naturskönt läge med vackra klipp
hällar och Hjälmarens längsta sandstrand. Härifrån
utgår Håkan året om, oavsett väder. Han fiskar ensam

i sin båt och fångsten är främst gös och kräftor, men
också abborre, gädda och brax. Håkan Fälth är en
glad kille som säger att han har hittat sitt drömyrke.
Han är utbildad på Sävenfors vattenbruksskola och
gjorde sin praktik hos en lokal fiskare i trakten, när
skolan var klar så fick han jobb där direkt. Han var
bara 20 år när han fick egen fiskelicens, och har nu
varit yrkesfiskare i 15 år.

>>

– Det här är ett fritt yrke, ingen som säger åt en vad
man ska göra. Ibland är det tungt och vintertid kan det
vara både motigt och farligt, men nej, jag kan inte tänka
mig något bättre! Det här tänker jag hålla på med resten
av livet, säger han.
Om några år räknar Håkan med att kunna utöka sina
vatten och förhoppningsvis anställa och få bättre ekono
mi. I Sörmland levererar han fisk till Tommy Myllymäki
på Julita Wärdshus, till Båsenberga samt till Svenska
Brasserier som har Riche, Sturehof, Teatergrillen med
flera. Han säljer också fisken till en grossist som sedan kör
den till Göteborgs fiskauktion.
Fångsten under ett år består av 7–10 ton gös, och tre
ton kräftor. Övriga fiskarter kanske hamnar på max ett
par ton per år. I Hjälmaren har 25 fiskare licens, och det
är många som fiskar på heltid, dock inte alla.
– Vi har ett bra samarbete, även över länsgränserna,
berättar Håkan. Håkan sitter också med i projektet Stock
holms fiskmarknad, och han tror att det skulle gynna alla
om det blev verklighet. Idag transporteras all fisk först ner
till Göteborg för att sedan åka tillbaka upp hit igen.
– Även om fisken klarar resan bra så känns det fel.
Aktörerna i Göteborg är starka, gösen som art står för en
tredjedel av allt som auktioneras i Göteborg. Vi är också
beroende av exporten och den går idag över Göteborg.
Filépriset för en Gös ut till kund är 450 kr/kg. Då får
Håkan och hans kollegor ungefär 190 kr/kg. Håkan
tror inte att priset skulle förändras om man öppnade en
fiskmarknad i Stockholm.
– Troligen skulle vi fiskare få något mer betalt. Bäst
vore det för de som fiskar vid kusten, de skulle gynnas
mer och få bättre betalt. Största vinstlotten skulle vara
för kunderna som får färskare fisk, både hemma och
på restaurangen. Många kockar i Stockholmsregionen
skulle självklart lägga till mer fisk på menyn. I Göteborg
får alla skolor besöka fiskmarknaden. Där är det mer
självklart att man äter fisk och ungdomarna har en helt
annan inställning till fisk. Stockholmarna skulle på sikt
konsumera mer fisk om man fick en egen fiskmarknad,
500 ton färsk fisk skulle kunna levereras till marknaden,
och från fiskare inom en radie på 25 mil.
Priset på gös gör att många restauranger väljer annan
billigare fisk på menyn. På frågan om han kan tänka sig
att sälja annan fisk till restaurangerna så blir svaret nej.
Håkan berättar att abborren i Hjälmaren har minskat
senaste åren, men att beståndet av gös ökar.

Det här
tänker jag
hålla på med

resten av
livet
– Abborren måste vara på minst kilot för att jag ska
kunna sälja den, då ska den också filéas vilket tar mycket
tid. Braxen skulle gå bra att sälja till alla våra nya svensk
ar, de är mycket intresserade av den fisken. De braxar
jag får använder jag till bete för kräftorna, men priset på
gädda har gått upp, förra veckan toppade med 70 kr/kg,
det är bra betalt.
– Och när vi börjar fiska kräftor så är det ingen som
fiskar gös och priset skjuter i höjden, vilket gör att vi har
ett bra bestånd. 2006 blev gösfisket i Hjälmaren det för
sta sötvattensfisket i världen att certifieras enligt MSC:s
miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske.
– Fiskarna i Hjälmaren har arbetat hårt och med stor
kunskap för att nå bästa förvaltning av sitt fiske. Detta
har inte bara gett dem goda samveten utan också bättre
fångster, större avkastning av fisket och lyckade samarbe
ten med andra intresseorganisationer, berättar Charlotta
Järnmark, fiskeriansvarig på Världsnaturfonden WWF.
– MSC-märkningen innebär att gösen som jag fångar
är fiskad på ett hållbart sätt. Och det är klart att det
känns bra att gösen som art har fått en högre status. Men
MSC-märkningen är en stor kostnad för oss fiskare, över
300 000–400 000 kronor per år för att få legitimeringen
till Hjälmaren.
– Vi är måna om gösen. Vi har höjt minimimåtten
på de gösar vi fångar, då de hinner leka en gång till. Det
viktigaste för ett bra fiske är vädret, då fiskarna behöver
en varm start på säsongen och en lång varm höst så att
de hinner växa till sig. Vi får se hur den här säsongen
blir, mycket kan ännu hända. Ingen dag är den andra
lik, men det är det som är charmen med det här yrket,
avslutar Håkan.
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OVÄNTADE UPPLEVELSER PÅ NÄRA HÅLL
www.sagolikasormland.se

fiskelycka
”Vi går ofta ut med båten mellan 6-7 på morgonen, vi har ett
fiskehemman sju sjömil ut från Trosa, där ligger vi som oftast.
Vid 12-tiden är vi tillbaka vid kaj med den fisk som vi fått.
Våra bästa vänner är måsarna, de följer oss alltid.”

Å

Text: Rocco Gustafsson
Foto: Andreas Besterman

ke Bergdahl och Carl-Richard Carlenstierna
är två fiskare i Trosa som har specialiserat
sig på storströming, som också kallas
böcklingströmming.
– Den äldre generationen uppskattade böcklingen. Vi
känner att den är på väg tillbaka, den yngre generationen
börjar få upp ögonen för den. På frågan varför de
började med fisket, så ler Åke.
– Det började med att vi byggde ett rökeri i Trosa
2005, och så kom vi på att vi behövde fisk också. Det
fanns inga yrkesfiskare kvar i Trosa, så jag sökte licens
för yrkesfiske säger Åke.
I år är det nionde året som Åke och Carl-Richard
fiskar. Deras största kunder är restaurangen Fina
Fisken och Anderzons Fisk som driver Fiskvagnen i
Trosa. Åke berättar att de fångar mellan 2,5–3 ton
fisk under säsongen som sträcker sig från april till
december. Fram till midsommar fångar man ström
ming, sedan blir det abborre, lite senare i juli blir det
plattfisk och flundra. Sik fiskar man från slutet av
sommaren fram till november.
– Vi har fått väldigt bra med havsöring senaste åren.
Men vi får även mycket av blank lax. Den fisk vi säljer
mest av är abborren. För ett par år sedan var abborren
helt borta här, men senaste åren har vi fångat riktigt

mycket. Vi ligger på 500–600 kg per år och då är fiskar
na inte under halvkilot berättar Åke.
Om vi skulle få en fiskmarknad i Stockholm så är Åke
övertygad om att det bara skulle vara positivt.
– Den här sidan Sverige skulle då få färskare fisk. Vi
har själva inte riktigt de volymerna som krävs, det som vi
fiskar upp säljer vi här i Trosa.
– Vi är stolta att kunna leverera fisken här, folk vill ju
ha närodlat, och det står vi för, inflikar Carl-Richard.
Tio gånger om året har de tillstånd att sälja direkt
från båten, vilket är mycket populärt och omtyckt.
Åke lägger pannan i djupa veck och ser plötsligt
bekymrad ut.
– Man ska komma ihåg att det finns ungefär 1100
registrerade fiskebåtar i Sverige, 34 av dessa tar upp över
50 procent av hela fångsten. Östersjön mår verkligen inte
bra, den mår bättre än för några år sedan, men inte bra.
Här i Trosa har de bra med fisk. Förra året var det
näst bästa under Åkes och Carl-Richards nio år, men
fisket går upp och ner.
– Vi gör inte det här för att vi ska bli rika, hos oss
utgår ingen lön. Vi gör det här för att vi tycker det är kul
och är lyckligt lottade som får hålla på med detta. Jag
kommer aldrig våga räkna på vad detta har kostat oss
säger Åke, men roligt har vi.
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Foto: Helena Söderlund

HALLÅ DÄR, JIMMY BLOM,
LÄNSFISKEKONSULENT PÅ LÄNSSTYRELSEN!
Kan du kort sammanfatta det sörmländska fisket?
– Det finns tre yrkesfisken i Sörmland, på kusten,
i Mälaren och i Hjälmaren. På kusten är det svårt
att leva enbart på fisket men i de två insjöarna
finns det flera lönsamma fiskeföretag tack vare
gösen och avsaknaden av säl. I och med att man
har börjat etablera Stockholms fiskmarknad har
priset på fisk stigit och utsikterna för fiskföretagen
har ljusnat avsevärt.

Svenska klassiker på Fina Fisken

Gösen är en dyr fisk, skulle vi kunna förädla andra
fiskar, som ses mer som ”skräpfisk”?
– Absolut! Det finns många bra matfiskar som
inte utnyttjas alls idag. Som exempel kan nämnas
sutare med ett fast kött, inte helt olikt lax. Laken
har ett kött som ogärna faller isär och är väldigt
bra för wokpannan. Simpan har en delikat smak
och ändrar färg från gul till grön när man steker
den. Den sista kan dock behöva få ett annat handelsnamn, simpa låter inte så gott i mina öron.

På Fina Fisken i Trosa, som är Sörmlands enda fiskrestaurang,
har man i över 40 år serverat fantastisk fisk. I sommar utökas
verksamheten med ett bageri och en liten delikatessbutik.
Text: Rocco Gustafsson Foto: Andreas Besterman

S

edan 11 år drivs verksamheten av Henrik Karlsson,
Johan Brunnström och Anton Fröidstedt. När vi
träffar trion är det precis inför uppstarten av som
marsäsongen. Nytt för i år är ett bageri med tillhörande
butik med nybakat bröd och delikatesser. I butiken finns
också vattenkaraffer från Rejmyre, skärbrädor och vackra
brödlådor från en lokal snickare, kockarnas eget kryddsalt
med rökt sikrom – allt med avsändare Fina Fisken. Till
sommaren har de tagit fram en egen Summer Ale, bryggd
hos Kackelstugan Bryggeri. Anton har tillsammans med
bryggeriet tagit fram smakprofilen för ölet.
– Vi sätter alltid hantverket i fokus, små upplagor och
bra producenter. Det ska gå hand i hand med vår idé
kring restaurangen, säger Anton.
Restaurangen har ett gott rykte och många stamgäster.
Här serveras flera klassiker som gös, röding och torsk.

Strömmingen har hängt med längst, den firar 42 år på
menyn. Det finns alltid utrymme för dagens fångst, det
kan vara abborre eller någon annan fisk som den lokala
fiskaren Åke Bergdahl fått upp.
– När vi planerar vår sommarmeny måste vi vara säkra
på att det finns god tillgång på den fisk vi har på menyn,
berättar Johan. Just i år är det brist på gös i hela Europa
och den är dyr, över 400 kr per kilo. Där går nästan
smärtgränsen för våra gäster.
– Ibland skulle vara skönt att ha ett köttställe, där
utbudet är så mycket större, säger Henrik. Utbudet av fisk
som vi kan välja på blir mindre och mindre för varje år.
Fler och fler arter blir rödlistade. Vill man dessutom äta
sjötunga eller piggvar, då gärna från västkusten, blir det
dyrt. Vi skulle inte kunna ha den här menyn någon an
nanstans än just här. Våra gäster är medvetna och betalar
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gärna för god mat och en fin upplevelse.
Trosa är en unik plats på flera sätt. Det är inte bara
en idyll – förutom Fina Fisken så har staden även restau
rangerna Bomans och Stadshotellet. Samtliga tre är med
i White Guide.
– Det är ett otroligt ös här på kvällarna, säger Anton.
När gäster växlar över från att ha ätit gott till en kaffe
med en calvados, för att sedan kanske beställa drink i
baren samtidigt som kvällens dj smyger igång. Solen
går ner och trädgården kommer till sin rätt. Då inser
man vilket skönt jobb vi har. Det är värt allt slit. Vi är
en sommarkrog, är det spöregn har vi 30 gäster, är det
sol så är det fullt. Vi stänger igen efter säsong, då får folk
längta. Men 20 november drar julborden igång och i
februari börjar vi planera inför sommaren. Januari, då
har vi vår semester.

Vilken betydelse har fiskmarknaden i Stockholm
för våra yrkesfiskare i länet?
– Delar av fiskmarknaden har redan öppnat i
Sturegallerian och Smögens fiskmarknad öppnar i
anslutning till den för att ta hand om det som den
första inte kan sälja direkt. Effekten har blivit att
våra yrkesfiskare får bättre betalt.
Vad är du mest stolt över när det gäller fisket i länet?
– Att vi har en så miljömedveten och progressiv
fiskekår i Hjälmaren och Mälaren. De driver själva
på för att få till en höjning av minimimåttet. En
fråga som är helt utesluten att driva för de flesta
andra yrkesfiskare. Men de har sett resultatet av
en förvaltning på vetenskapliga grunder och vill ha
mer av den varan. Fantastiskt!

Vi skickar vidare en
del av vinsten till fördel för
oss alla här i Sörmland.

Det söta
Sörmland
Ung Entreprenör

Klimatneutrala

Kunskapsdagarna

Vi hjälper ungdomar att
starta och driva företag
under sommaren.

Vi klimatkompenserar
genom att skänka energieffektiva vedspisar till
Afrika.

För att ge elever som börjar sjuan en bra start och
skapa gemenskap arrangerar vi varje år två populära
aktivitetsdagar.

Skickar vidare
- Ungdom

Ett antidrogprojekt för
att stötta ungdomar på
högstadiet.

0771-350 350 – sormlandssparbank.se
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker

Med en enkel tur genom länet kan du smaka på
Sörmlands sötaste skatter. Här finns allt från den
lockande marsipanen i Trosa och de mustiga
chokladpralinerna i Björnlunda till den krämiga
gårdsglassen i Malmköping och den fruktiga sylten
i Flen. Allt lagat med lika mycket kärlek som
engagemang och kunskap. Vi har samlat några av
de läckraste godbitarna Sörmland har att erbjuda
– var så god och smaka.

M

andarin- och honungslikör. Lakritskola. Blå
bär och citron. Punsch. Salt caramel. Det är
bara några av alla de pralinsmaker Dennis
och Ylva Strömberg tillverkar i sin chokladbutik Sterner
borgs choklad i sörmländska Björnlunda. En verksamhet
de nästan gled in i, tack vare den gemensamma hobbyn
– choklad. De har så länge de varit tillsammans vid varje
tillfälle som uppstått gett varandra choklad i present, de
har köpt och provat choklad så snart de
kommit åt och de har gått flera pralin
kurser under sin tid som Stockholmsbor.
Så småningom började de också själva
tillverka praliner. Men att banktjejen Ylva
och socionomen Dennis skulle lämna såväl
sina yrken som storstaden för att flytta in i
ett stort hus i Sörmland och öppna chok
ladbutik – det hade de själva ingen aning
om för några år sedan.
– Det började med att vi köpte huset
här i Björnlunda. Och plötsligt insåg vi att här skulle vi ju
kunna ha en liten chokladbutik, berättar Ylva och Den
nis, som självklart firat vart och ett av sina tre nyfödda
barn med chokladpraliner på BB.
Ylva sa upp sig från sitt jobb för att satsa på pralinerna,
vilket vännerna tyckte var galet. När även Dennis sa upp
sig för att ägna sig åt praliner på heltid, blev deras vänner
riktigt nervösa!

– Vi vågade friskt, helt enkelt! Det här är vår passion. Jag
är den som testar fram nya smaker, medan Ylva har form
känslan. Båda älskar vi choklad lika mycket, säger Dennis.
Vi sitter i ett av husets magnifika rum strax innanför
själva chokladbutiken. En ståtlig kakelugn, ett vackert
väggur, tidsenlig tapet. Huset byggdes 1907 och heter
Sternersborg efter sin ägare Anton Sterner, som drev
storstilat möbelsnickeri här i början av 1900-talet. När
Ylva och Dennis skulle döpa sin butik
kändes det naturligt att låta huset stå för
namnet. De öppnade lagom till lucia
2014, och det blev omedelbar succé!
– Det var ju precis rätt tid att öppna på,
lagom till jul. Det blev rena rama ruschen,
vi sålde slut allt på en gång och fick jobba
ifatt på nätterna.
Och så har det fortsatt. Chokladprali
nerna lämnar huset lika snabbt som de
tillverkas, Dennis jobbar fram nya smaker
hela tiden, och Ylva har tagit fram fina chokladkartonger
med vackra band runt. Alla praliner görs på högkvalita
tiva råvaror, gärna närproducerade, och alla har samma
runda form. Sedan i våras gör de även egen italiensk
glass, gelato, ännu en passion och ett lika stort smak- och
kunskapsområde att utforska. De har haft god hjälp av
såväl Nicole Emson som driver gelaterian StikkiNikki i
Stockholm, som gelato-experten Stefano Tarquino från
Bologna i Italien. Mjölken till glassen kommer de inom
kort att köpa direkt från mjölkgården som ligger bara
1200 meter från butiken. De pastöriserar sedan mjölken
direkt i glassmaskinen.
– Det känns fantastiskt att kunna göra glass på mjölk
från grannen och rabarber från trädgården, säger Ylva
och Dennis som hyllar det närproducerade, småskaliga
och ekologiska. Att lyfta Björnlunda och locka folk till
detta lilla paradis är också en ambition. Sörmland har så
mycket att ge, både i natur och mathantverk.
Ännu ligger de bara i startgroparna. Uteplatsen med
servering ska fixas iordning, huset ska färdigställas, hemsi
da ska ordnas och marknadsföring – det ska det också bli
så småningom.
–Tänk att vi har det så här bra! utbrister Ylva och
får tårar i ögonen. Att kunna ha en fin verksamhet i
hemmet och hela tiden finnas tillgängliga för sina barn.
Det är få förunnat!

Tänk att
vi har det
så här

bra!

Par i choklad
Att Dennis och Ylva skulle bli pralinmakare känns nästan
förutbestämt, ett mer chokladälskande par får man leta länge
efter. Möt paret bakom Sternersborgs choklad i Björnlunda.
Text: Åsa Swanberg Foto: Rocco Gustafsson
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Ett hus fullt av konfekt

D

Livet är för
kort för att
äta skräp!

Varför välja
svensk mat?

Det började med glass, fortsatte med marsipan och utvecklades
till ett helt hus fullt av godsaker. Konditorerna Karin Klemming och
Michael Thorell driver Marsipangården i Trosa, välkommen in!

Ja, varför ska du som konsument välja
svensk mat när butikerna lockar med ett
lägre pris på en liknande vara? Här är
fyra skäl som inte syns på förpackningen:

Text: Åsa Swanberg Foto: Malou Holm

• Tack vare noggranna kontroller är
svenskt kött, kyckling och ägg helt fria
från salmonella och rester av antibiotika
när det når handeln. Svenska bönder
använder minst antibiotika i EU.

et dignar av godsaker i den gammaldags
butiken Marsipangården i Trosa. Praliner,
marsipangrisar, nougat, strutar, chokladas
kar, knäck, kola, marmelad, bakverk. Alltihop inrymt
i ett idylliskt trähus från 1800talet som ligger alldeles
intill stadens torg, med trädiskar, trägolv, pärlspontade
väggar och spröjsade fönster. Marsipangården drivs
av paret Karin Klemming och Michael Thorell, som
tillsammans besitter så många specialyrken att det är
svårt att räkna upp: konditor x 2, chocolatierer x 2,
möbelsnickare, industridesigner, hantverkspedagog,
kock, möbel och inredningsarkitekt, möbeldesigner,
sjöman och modellbyggare. Det är sant. Allt gånger två.
– Vi träffades när vi båda gick på Malmstensskolan i
Stockholm. Micke var kock sedan tio år tillbaka, men be
stämde sig för att sadla om till möbelsnickare med inrikt
ning på industridesign. Och jag skulle bli möbeldesigner,
berättar Karin, som är sprungen ur en konditorfamilj.
Hennes morfar hette Tord Christenson och ägde Chris
tensons Konditori i Saltsjöbaden, där han till jul och påsk
varje år sedan 1945, gjorde små, delikata konstverk av
marsipan och belgisk choklad. Konditoriet drevs i under
våningen på det hus Karin växte upp i, och i gårdshuset
fanns pappa Tomas Klemmings möbelsnickeri.

Men livets vägar är krokiga, och eftersom både
Karin och Micke är driftiga personer drog de efter
att ha slutfört möbelutbildningen istället igång verk
samheten Marsipangården i Trosa. Det började med
glass, fortsatte med marsipan och utvecklades till ett
helt hus fullt av godsaker.
– Vi har verkligen försökt att återskapa en miljö
från förra sekelskiftet, såväl i stil som i material och
färger. Och det mesta har vi ju gjort själva. Morfars
kvalitetsmedvetenhet sitter stenhårt även i oss, berät
tar Karin. Morfar hade också en nära vän som hette
Alfred Fischer. Han var pralinkungarnas pralinkung i
Sverige, och blev vår mentor.
Nu tillverkar Karin och Micke sina praliner själva,
på de bästa av råvaror, liksom allt annat de produce
rar. På sommaren bjuder de gästerna på hemgjord
rabarberkaka, bakad på rabarber som växer vid dam
men intill trädgårdscaféet, och varje höst plockar hela
familjen 300 kilo äpplen som de lämnar till mustning.
Musten finns sedan till försäljning i butiken så länge
den räcker!
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• Svenska bönders omsorg om djur och

miljö håller världsklass!
• Betande mular ser till att de sörmländska

hagmarkerna inte växer igen, vilket ger
vacker natur och artrikt växt- och djurliv.
• Varje mjölkbonde skapar fem till sex
jobb, tillsammans genererar det närmare
22 000 arbetstillfällen på landsbygden.

Hitta maten med vår app!

Det är rätt enkelt egentligen. Bra mat görs
i samarbete med människor, djur, natur
och allt levande på Sörmlands landsbygd.

www.kutterkonfekt.se

Länsbygderådet i Sörmland

helasverige.se/sormland

SÖRMLAND

Scanna matvarans streckkod
i butik med appen ”Bonde
på köpet”. Får du tummen
upp är råvaran från Sveriges
bönder. Smaklig måltid!
www.bondepakopet.se

Bara Äkta Sylt
i burken

Med kärlek för syltkokning och en vilja att öka statusen för
hantverket, drivs kampen för Äkta Sylt med stolthet.

Text: Åsa Swanberg Foto: Rocco Gustafsson

D

e träffades på en treårig hantverksutbildning i
syltandes konst med tre kurstillfällen som var
dera leddes av konditor- och syltmästaren Jan
Hedh, matskribenten Jens Linder och kocken Mathias
Dahlgren. Åtta mathantverkare med en gemensam pas
sion för sylt - och marmeladkokning, som alla ansåg att
statusen på detta hantverk borde höjas. Och bestämde
sig för att göra något åt det.
Monika Naess i Flen är en av grundarna till Äkta Sylt
– föreningen som bildades där och då och som sedan
vuxit sig stark i kampen för just Äkta Sylt.
– Vi drog igång 2011 med stöd från Länsstyrelsen i
Sörmland, och är idag fem syltare som utbildat oss, läst,
diskuterat och tränat i att koka sylt på ett hantverksmäs
sigt sätt. Vi använder säsongens och närområdets frukt
och bär, kokar den i våra respektive verksamheter och
säljer den under det gemensamma varumärket Äkta
Sylt, berättar Monika.
Alla råvaror bereds för hand och kokas i små satser
på 3-4 kilo utan tillsatser av pektin, citronsyra eller
andra konserveringsmedel. Varje burk som uppfyller av
sällskapet bestämda kriterier, får ett sigill som en garanti
för detta.
Rabarber, äpple, svarta vinbär, plommon, päron,
blåbär, lingon – allt kan hamna i Monikas syltgryta, som
jobbar enbart med ekologiska råvaror.
– Tillgången varierar med säsong, och från år till år.
Vissa år finns inte vissa frukter eller bär helt enkelt och
då är det bara att anpassa sig. Men jag brukar säga att
slut är något positivt – då får man istället ta vara på
möjligheten att hitta på något annat, nya smaker, nya
varianter. Och utvecklas på kuppen!

När projektet Äkta Sylt startade hade man, och har
fortfarande, en tydlig vilja att omvända branschens
syn på syltkokning, att öka hantverkets status. Men
det är svårt.
– Många kokar sylt och marmelad hemma, och
det är ju jättebra! Men det gör också att det ibland är
svårt att få folk att inse att det är ett hantverk och att
det ligger mycket kunskap bakom våra produkter. För
att få vara medlem i Äkta Sylt krävs hårda kunskaps
prov. Eftersom vi inte tillåter några tillsatser som kon
serveringsmedel eller pektiner, krävs det att man vet
hur man till exempel får rätt konsistens på produkter
gjorda med frukt och bär som saknar tillräckligt med
pektin. Vilka frukter och bär kan man komplettera
med? Vad funkar och blir gott?
Medlemmarna i Äkta Sylt har också stor nytta och
bra stöd av varandra. Tillsammans är de starka, de
har ett sammanhang. De delar med sig av sina kun
skaper och erfarenheterna, och de känner sig mindre
ensamma i sina verksamheter när de har kollegor
runt om i landet. Den gemensamma drivkraften är att
kunna koka sylt, skapa smaker, att kunna ta betalt och
att ha möjlighet att se sitt hantverk som ett yrke. Att
våga låta sig utvecklas och ta steget och inte bara stå
hemma koka.
– Min drivkraft är hantverket, säger Monika, det
har det alltid varit. Och sedan 2004 tillbaka driver jag
mitt företag Finesserna på heltid, vilket är fantastiskt.
Läs mer om Äkta Sylt på www.aktasylt.se, där du också
kan prenumerera på sylt – då får du säsongens frukt och
bär levererade hem till dörren i burkar med Äkta Sylt!
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Monikas konfityr och keramikern Anna Lindells burk.
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prisbelönt

FAVORITKORV
Flerfaldig Svensk Mästare vid Chark-SM. Endast
Svenskt kött och originalrecept från Eskilstuna –
allt för den bästa smaken.

grinda gårdsglass
Aroniaglass, rabarberglass, vaniljglass gjord på äkta vanilj, lakritsglass,
jordgubbssorbet, citronglass – på Grinda säteri gör man sedan ett år tillbaka
egen glass på mjölk från gårdens kossor, sörmländska ägg och frukt och
bär från närområdet. Inga konserveringsmedel eller färgämnen, bara äkta
råvaror. Så blir det god glass också.

MälarChark – Kärlek till korv
www.malarchark.se

Text: Åsa Swanberg Foto: Rocco Gustafsson

M

ed en stor, välfungerande mjölkproduktion
och direkt närhet till två stora riksvägar,
låg det nära till hands för det äkta paret
Claes och Bettan Lundblad, att börja fundera på om en
gårdsbutik inte skulle kunna vara något för dem? På en
mässa träffade Claes en mjölkproducent som börjat göra
och sälja glass på sin gård, och då föddes idén.
– Idén grodde ett tag, tills jag och min fru Bettan
åkte på en kurs i småskalig livsmedelsproduktion. När
vi åkte därifrån hade vi bestämt oss. Glass skulle det bli,
berättar Claes.
De kontaktade ett holländskt företag som erbjöd fär
diga gårdskoncept för precis såna som Claes och Bettan.
Konceptet finns på ytterligare 20 ställen i världen, varav
nio i Sverige, och går ut på att producenten får hjälp med
maskiner, kunskap och recept för att kunna starta upp
egen produktion på gården. Småskaligt och närodlat är

ledorden, och inga konserveringsmedel eller färgämnen
får användas. Glassen håller ändå åtta månader, tack
vare väl steriliserade maskiner och förpackningar.
– Vi satte igång på direkten att bygga ett glasshus här
på gården. Det stod klart 1 juli 2014, och samma dag
fick vi vår första glasslektion. Tio dagar senare sålde vi
vår första glass!
De har tillgång till över 4 000 glassrecept, och skulle
de sakna något får de hjälp att ta fram nya. Som för
deras aroniaglass, exempelvis. Mjölken kommer natur
ligtvis från deras egna mjölkkor, bären plockas i skogar
och trädgårdar och frukten likaså.
– Många i närområdet kommer med frukt och bär
från sina trädgårdar och låter oss göra glass av dem. I
utbyte får de färdig glass!
Nästa gång du reser på riksväg 53 eller 55, följ skyltar
na mot Grindas Gårdsglass och gör ett litet stopp!
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| Närproducerad upplevelse |

Vi gynnar
alltid lokala
producenter
kom till
eskilstunas
bubblande
bistro &
Taverna och
prova det
genuina
| Vi tackar några av våra nära producenter |

Grinda Gårds-Glass
Mälarchark
Kjula Hembageri

SOMMARFYNDA!

hos

| Bistro & taverna |

www.gensefactoryoutlet.se
Skogstorpsvägen 40 Eskilstuna . Tel: 016-15 90 80

| www.granden.se | 016-51 91 21 | Gymnastikgatan 2 |

Staden som kommit
närmare maten

Det satsades

fyra
miljoner
kronor

Text: Peter Eklund
Foto: Rocco Gustafsson, Andreas Besterman

på projektet
Klimatsmart
Ekomat i
kommunen

Kostsamordnare Robert Henriksson och
Kostchef Camilla Wiström.

I Katrineholm vill politikerna
ge sina medborgare hållbar
och hälsosam mat och starka
måltidsupplevelser i såväl
skola som äldreomsorg. Just
nu är Katrineholm den
kommun i länet som arbetar
på flera fronter samtidigt för
att kvalitativt utveckla det
gemensamma köket.
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P

recis som de flesta andra kommuner i länet
och Sverige har Katrineholm högt ställda mål
inom ekologiska inköp. Men det räcker inte
med det. Sörmland ligger i täten i landet att med olika
insatser utveckla den offentliga måltiden när det gäller
ekologiska livsmedel, att anställa kompetent personal
och att laga mat från grunden.
– Sedan 2009 har Katrineholms kommun ett nytt
kostpolitiskt program. Där har vi samlat tydliga mål
för kommunen, berättar kostchef Camilla Wiström.
Kommunens ambition är att måltiderna ska vara
klimatsmarta och producerade med högt ställda krav
på etik och miljö. Nuvarande målet är en andel av
30 procent ekologiska livsmedel och fem procent
närproducerade livsmedel. För att nå detta satsades
fyra miljoner kronor på projektet Klimatsmart Ekomat
i kommunens samtliga kök. Projektet testades under
höstterminen 2013 på ett par skolor. Kostsamordnare
Robert Henriksson berättar att inköpen av ekologiska
och närodlade livsmedel fördubblades på bara ett
halvår, utan att köken ökade sina livsmedelskostnader.

– Redan nu har vi uppfyllt målen. Vi hade vid
årsskiftet 32 procent ekologiska livsmedel och hela nio
procent närproducerade livsmedel. Det gör vi genom
att köken lagar ännu mer mat från grunden, minskar
sitt matsvinn samt klimat- och säsongsanpassar recept,
menyer och salladsbord. Precis som Bondens egna
marknad definierar det, har vi också valt 25 mil som
närområde där vi skapar relationer och handlar upp.
Katrineholms kommun är Sörmlands första kommun att
sätta upp ett sådant mål, berättar Robert Henriksson.
Hösten 2014 arbetades ett anbud fram till ett antal
gårdar i närområdet om att köpa in 400 kilo viltfärs till
en måltid. Likadant har de gjort för att erbjuda färs på
lamm. Under 2014 har Båltsnäs gård levererat dessa
färser. För dem är detta en stor upphandling, så stor
att när det gäller lamm räckte inte gårdens egna lamm
till, utan de fick hjälp av granngårdarna för att klara
upphandlingen.
– Jag tycker att det är fantastiskt att Katrineholms
kommun har gett mig och mindre medlemsföretag i
matklustret möjlighet att vara med i upphandlingar,
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Rawolution

maten vi
lagar och
serverar
inte gillas av
våra gäster

Kicki Lekström på Båltsnäs gård
berättar Kicki Lekström på Båltsnäs gård.
En av de senaste projekten är att utveckla Katrine
holms egen Sörmlandsfalukorv som är tänkt att
serveras ett antal gånger per år för såväl äldre som
barn och ungdomar.
– Här samarbetar vi med Mälarchark, en kvalitativ
korvproducent i Eskilstuna. Det är kötthalten och kött
från Sverige som är det centrala i falukorv. Den Sörm
landsfalukorv vi på kommunen har utvecklat tillsammans
med Mälarchark ska bara innehålla kött från Sörmland,
mindre fett och ha en lite tuffare kryddning. Vi har
lagat en testomgång som just har serverats i några av
kommunens matsalar, med mycket god respons. Vi har
också bjudit på smakbitar av falukorven utanför en av
kommunens livsmedelsbutiker, säger Robert Henriksson.
– Det är viktigt att få möjlighet att berätta och erbjuda
provsmakningar på riktigt av den mat vi serverar varje
dag till kommunens medborgare. Det hjälper inte om
maten vi lagar och serverar inte gillas av våra gäster. Vi
har ett övergripande mål att ha hög kundnöjdhet, därför
har vi mer och mer arbetat med att gå ut och berätta om
vårt sätt att laga mat, var maten kommer ifrån och vilka
motiv vi har för att servera just den mat vi gör, berättar
Camilla Wiström.
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Bakverk bakade på ingredienser som inte hettats upp över
42° – det är tanken bakom
raw food-caféet som öppnat på
Köpmangatan 2 i Malmköping.
På Rawolution Omtankens
Café kan du njuta av godsaker
som visar omtanke för både
människan och vår omvärld.
Alla bakverk är fria från gluten,
mejeriprodukter och raffinerat
socker – och självklart är de
bakade med ekologiska råvaror
av högsta kvalitet.

Carl Philip och Sofia
valde Hjämaregös

Foto: Mattias Edwall Copyright Kungahuset.se

Det hjälper
inte om

Prisad glass!
Grinda Gårdsglass i Malmköping har sedan starten 2014
blivit ett välbesökt utflyktsmål.
2015 mottog företaget hyllningen Silvergrytan av Lantbrukarnas Riksförbund för sitt sätt
att framhäva den sörmländska
maten och kulturen. Den närproducerade glassen tillverkas
av gårdens egen mjölkproduktion och smaksätts efter säsong
av råvaror från närområdet.

Till huvudrätten på sin bröllopsmiddag
valde Carl Philip och Sofia, stekt, lättrimmad
gös från Hjälmaren med grillade primörgrönsaker, karamelliserad crème-fraiche och
rökt smör. Ett bra val tycker STOLT Magasin.

Ett vattenhål för brödnördar
Det beskrivs som ett älskat vattenhål för brödnördar. På Printz Bageri
bakas ekologiskt surdegsbröd i vedeldad ugn på råvaror från lokala kvarnar och andra mathantverkare i trakten. Brödet hittar du i bageributiken
på Kungsvägen 8 i Eskilstuna eller i vedugnsbageriet på Brogatan 21 i
Stallarholmen, där du dessutom kan testa deras surdegspizzor! Ett annat
tips är att prova deras Frösnapparbulle och det prisbelönta Bryggarbrödet, två av deras specialiteter.
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grönt på burk
Mjölksyrning är ett naturligt
sätt att bevara och konservera grönsaker. Peterslunds
Ekoodlingar har tagit fram
sex olika KRAV-produkter
med syrning på vitkål, morot,
kimchi och rödbeta.

vi producerar

Text: Rocco Gustafsson

Foto: Andreas Besterman

Per Watz bor och verkar på Husby gård utanför
Eskilstuna. Gården är känd för sin goda djurhållning och
är en Sveriges tio största kycklinguppfödare – på gården
växer hela 2,4 miljoner kycklingar upp årligen.

P

er tog över gården 1997 som fjärde
generation och året efter beslutade
han att ställa om verksamheten från
traditionell mjölkproduktion till kycklingupp
födning.
– Det var nog många som tyckte att jag
var lite tokig, men min far lyssnade på mig
och tog mina idéer på allvar, säger han.
Per Watz berättar att han föder upp
världens bästa kyckling, men det innebär
att kunderna får betala något mer för den
svenska kycklingen.
– I Sverige har vi ett regel och kontroll
system som gör att vi också har den bästa
kycklingen. Sverige är ett av få länder som
har helt salmonellafri kyckling. Där av det
lite högre priset för vår svenska kyckling.
Efterfrågan på kycklingen har aldrig varit
större. Vi säljer allt vi producerar, säger Per
Watz.
2012 fick Per och pappa Anders Watz
utmärkelsen Årets Sörmlandsbonde för sin
förmåga att anpassa sig till utvecklingen

och driva ett modernt jordbruk. En stark
drivkraft att hela tiden utveckla och skapa
långsiktig lönsamhet i sitt företagande med
stort fokus på djurens välbefinnande.
– Det är en fin utmärkelse, men bakom
den ligger mycket hårt arbete, och vi utveck
lar och förbättrar ständigt verksamheten.
Ytorna är stora, hela 12 400 kvadratmeter
kycklingstall finns på gården.
På gården jobbar fyra anställda förutom
Per. Under ett år hinner de föda upp åtta
kullar kycklingar som bor på gården under
3540 dagar innan de körs till slakt. Alla
kycklingar går till Kronfågel i Valla, utanför
Katrineholm, och den största kunden är
ICAbutikerna. Åtta gånger om året, under
en veckas tid, kan kunderna köpa Per Watz
kycklingar. I butiken marknadsförs kyckling
en med en bild på Per Watz och Husby gård.
Så om du vill äta närodlad kyckling av högsta
kvalité ska du hålla utskick efter Husby gård
i butiken.
Läs mer på: kronfagel.se
: 103 :

Foto: Mikael Reijmar

Foto: Mikael Reijmar

Mateventens Sörmland

FESTLIGT MED KORV & BRÖDFESTIVAL I STALLARHOLMEN
> I början av mars varje år är det mathantverksfest

för hela familjen på temat korv och bröd. Smaka,
köp, och lär dig allt om korv och bröd. Här ges även
intressanta föredrag på. En välbesökt festival med
mängder av riktigt goda korvar, bröd och andra
förväntade och oväntade tillbehör.

VÅRENS RABARBERFESTIVAL- ALLTID VECKA 21

> Den sörmländska rabarberfestivalen har hållit igång

i 13 år. Den inträffar alltid vecka 21 när det är säkert
att rabarbern går att skörda och förädla den till sylter,
marmelader, safter och chutney. 2015 års rabarberfes
tival var ett 9-dagars arrangemang med över 100 olika
aktiviteter. Starten sker alltid på den första Bondens
marknad i Mariefred en lördag och slutar söndagen
efter med en pajtävling på Hotell Malmköping.

MIDVINTERFEST MED SPECIALFRAMTAGET MIDVINTERÖL
> I anslutning till Gastronomiska Samtal har det

APTITRUNDAN SÖRMLAND

> En söndag i mitten av september varje år, när hela

Här presenterar vi några av de största årliga
matmarknaderna och festerna som sker året runt i
Sörmland. Besök dem, handla och njut av en måltid.

Sörmlands skafferier är fyllda. bjuder Sörmländska
prisbelönta mathantverkare, producenter och serve
ringar på stor skördemarknad. Varje år drar 10 000tals matvänner runt till alla Sörmlands kvalitativa
matlagare. Det bjuds på aptitbitar och man visar upp
verksamheterna. 2015 sker Aptitrundan 13 september.
Men redan dagen innan kan man i de städer som har
Bondens marknad, besöka restauranger och njuta av
specialiteter från det Sörmländska skafferiet.

sedan 2013 anordnats en midvinterfest på torget i Ny
köping, mitt i det smällkalla januari. En gastronomisk
upplevelse med sörmländsk mat och dryck kryddat
med underhållning på temat Njut av närproducerat.
Några av Nyköpings och Sörmlands främsta kockar
finns på plats tillsammans med Sörmlands bästa
matproducenter.
Och det finns mycket mer som exempelvis Bondens
marknad, marknaden Smakfullt samt vilt- och äppelfester. Läs mer på matkluster.se
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Sveriges
första
regionala matstrategi
S

tolt Mat i Sörmland är Sveriges första regionala
matstrategi. Syftet är att lyfta fram sörmländsk
mat och gastronomi för att öka värdet på mat
relaterade produkter och tjänster i länet. Dessutom ska
Stolt mat stärka Sörmlands attraktionskraft samt öka
tillväxten för sörmländska företag i branschen. Kon
ceptet började verka i projektform i april 2014.
Strategin, som är sammanställd av Länsstyrelsen
i samarbete med en rad sörmländska mataktörer,
har som övergripande mål att göra vårt län till en av
landets tre ledande matregioner.

Målgrupperna – de som arbetar med mat i länet
Stolt Mat i Sörmland riktar sig till samtliga som på ett
eller annat sätt arbetar med mat i länet, från beslutsfat
tare till anställd. Genom planerade och återkommande
samtal oss emellan, där vi delar med oss av våra idéer
och kompetenser, har vi möjlighet att nå målet betyd
ligt snabbare än om var och en verkar på egen hand.

Vill du vara med och utveckla matregionen Sörmland?
Stolt mat i Sörmland arbetar med en arbetsmodell
som kallas Tusen små steg (TUSS). Enligt modellen
har ett antal arbetsgrupper, internt kallade stråk,
bildats för att arbeta med olika ämnesområden.
Inom arbetsgrupperna diskuterar man och tar
fram ytterligare mål vilka internt kallas bra-lägen.
På vägen mot dessa bra-lägen, för att driva arbetet
framåt, arbetar man mot ett antal uppsatta milstol
par (Tusen små steg).
Redan nu har vi följande arbetsgrupper/stråk igång:
• Kommunikation
• Event
• Kompetensutveckling
• Matverk
• Offentlig mat
• Sörmlands Mathuvudstad
• Konsument

”Projektet har gett
ringar på vattnet”
En av de engagerade i projektet
är Bengt Jansson. Som samordnare av Stolt mat i Sörmland har
han under året sett en utveckling
där samtalet kring mat har ökat.

Hallå där Bengt! Hur har det
gått med projektet?
– Det är en otrolig medvind runt
maten! Man pratar om mat och
dryck och det anordnas tävlingar
och TV-program. Men framför
allt finns det en diskussion i hela
kedjan, från producent och för
ädlare till butik och restauranger.
Ett bra exempel är Katrineholms
kommun som gick ut med ett
önskemål till lokala aktörer om
en specialgjord falukorv till den
offentliga maten – den typen av
diskussion mellan beställare och
producent fanns inte för några
år sedan.
Vilka reaktioner har ni fått?
– Stolt mat i Sörmland har inte
bara varit uppskattat av mat
branschen utan har även vunnit
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ett stort intresse från allmänheten.
Det visar sig i våra samtal om mat
där konsumenterna varit aktiva
och nyfikna på produktionen och
mathantverket i Sörmland. Det
har bland annat hållits seminarier
och workshops för allmänheten.
Alla har varit välkomna när det
har anordnats studieresor till
mjölkproducenter, köttproducenter
och gårdar som odlar grönsaker.
Det är tydligt att projektet fått
effekter genom hela kedjan!
Anmäl ditt intresse till:
Bengt Jansson,
samverkanskoordinator
bengt.jansson@spiderevent.se
070-598 0555
www.stoltmatisormland.se

Kött

på beställning

Välkommen till Hotel Malmköping
en modern hotell- och konferensanläggning naturskönt belägen i
hjärtat av Sörmland

Gör ett besök på Båltsnäs Gård! I gårdsbutiken hittar du
lamm och vilt, korv och rökt samt gårdens vackra fårskinn.
Varje vecka kör de köttleveranser till Stockholm där
kunderna kan beställa och plocka ihop en egen köttlåda.
På gården finns också fina lokaler för fest eller konferens
och ett unikt troférum med djur från hela världen.
viltogardsprodukter.se, Båltsnäs, Katrineholm
Kicki 0707470146 (lamm) Rolf 0708851173 (vilt) Jerry
0707917166 (leveranser).

årets sörmlandsbonde

Nytt smakparadis i Eskilstuna!

Gränden Restaurang & Bar är en nyöppnad
restaurang, här kan du avnjuta klassiska
medelhavsrätter, ostron, lyxpizzor samt enkel
god pasta. Råvaror från flera lokala producenter. Gränden är hyllade för sina glutenfria
pizzor. Trevlig familjär stämning.
Gränden Restaurang & Bar, Gymnastikgatan 2, Eskilstuna,
016 - 51 91 21, granden.se

Naturligt odlat

och det lilla extra i
smakupplevelse

Kockar och mathantverkare hör upp!
De som inlett ett samarbete med
Jan Andersson på Gourmetgrönt får
exklusiv guidning och provsmakning
ute på Jans odlingar vid Grinda,
utanför Malmköping.
Är du intresserad av ett samarbete
når du Jan på: 073-200 94 70
gourmetgront.se

Jan Andersson med
kocken Axel Jonsson från
Mariefred.

Johanna och Filip Isaksson har vågat satsa på en tuff
bransch – så löd en del av motiveringen när det unga
paret mottog priset Årets Sörmlandsbonde 2015. De tog
över grisfarmen på Rocklunda Gård i Sköldinge efter
Filips föräldrar 2014 och har fortsatt arbetet i samma
anda. Deras Rocklundagårdsgris levereras bland annat
till Fällmans kött som är en kunglig hovleverantör –
kanske kommer Kungens julskinka från Rocklunda i år?

erik seger representerar sverige i yrkes-vm
22-åriga Erik Seger från Trosa har haft en spikrak karriär
som kock. Förutom framgångar i Unga Ekokockar och
utmärkelsen Hottest Chef 2012 blev han även nordisk
juniormästare 2014. I höstas var han också med och tog
hem en silvermedalj för Svenska Juniorkocklandslaget
i VM, bara några få poäng ifrån vinnarlaget Schweiz. Nu
väntar nästa utmaning när han som en av restaurangbranschens svenska representanter deltar i årets upplaga
av Yrkes-VM som genomförs i Brasilien i augusti. Över
1200 unga yrkesverksamma från 60 länder tävlar i över
50 olika yrkesgrenar.
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VÄRT EN
UTFLYKT

Sjöar, städer, ängar, skogar och hagmarker.
Mat, dryck, nya upplevelser och vänner.

Stanna upp en liten stund i landskapet vi älskar. I ett Sörmland fyllt av vatten, öppna landskap och mörka skogar, finns små och lite större platser fyllda av historia och möjligheter. Låt dig inspireras av den variation och karaktär som finns, samt prägeln och förutsättningarna som vårt arv och tradition
har gett oss. Öppenheten och nyfikenheten har utvecklat hantverket och
dynamiken. Ur detta växer innovativa lösningar och makalösa smakupplevelser fram. Du kommer att förvånas över mångfalden och överflödet, förundras över energin och entreprenörskapet. Här är några av platserna som är
väl värda en omväg och ett besök. Upplev äktheten och stoltheten.

>>
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ESKILSTUNA, STRÄNGNÄS

VÄRT EN
UTFLYKT ESKILSTUNA, STRÄNGNÄS
I spåren av Carl Love Almqvists resa längs Mälaren
Mellan 1839 och 1850 publicerade Carl Love Almqvist olika versioner av sin på den tiden kontroversiella bok Det går an, som
bland annat handlar om en resa längs Mälarens stränder på Sörmlandssidan. Boken angrep bland annat äktenskapet och skråväsendet som hindrade kvinnor att bli ekonomiskt självständiga. Längs södra Mälaren driver idag en mängd starka kvinnor och
män verksamheter som inbjuder till starka matupplevelser.
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från lokala kvarnar samt spännande
bakverk, Kungsgatan 8, Eskilstuna,
016-14 00 30, printzbageri.se

8

ESKILSTUNA
ÖLKULTUR

3

> Fika och matupplevelser med
50-talsprägel. Finns i White Guide
Café. Strandgatan 10, Eskilstuna
070-777 10 94, cafenorr.se

> Ett av Sveriges främsta mikro-

bryggerier. Brygger öl på ”äkta
vara”, malt, humle, jäst och vatten.
Även medlemspub. Faktorigatan 1,
Eskilstuna, 016-13 17 14
eskilstunaölkultur.se

2

CAFÉ KAKA

> Ett trevligt och bohemiskt fik
med gott kaffe. Kyrkogatan 6,
Eskilstuna, 016-13 10 94

CAFÉ NORR

4

CAFÉ AMARANT

> Här bjuds fantastiska bakverk
fyllda med smak. Mycket
god klass enligt White Guide.
Eskilstunavägen 5, Torshälla,
016-51 11 00,
konditoriamarant.se
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5

produkter med en riktig köttmästare. Här hittar du produkter
från trakten. Strängnäsvägen 11,
Eskilstuna, 016-17 12 00

KALKUGNSTORP

> Kretsloppsinriktat lantbruk med
gutefår, linderödsgrisar, skånska
blommehöns, förädling av
grönsaker, frukt, bär och tobak.
Gårdsbutik och sommarkafé i
trädgården.
Kjulamon Kalkugnstorp,
Eskilstuna Tel:070-447 53 94,
kalkugnstorp.se

9

RESTAURANG P2

>

Klassisk husman nära konsthallen. Portgatan 2, Eskilstuna
016-13 61 37, p-2.se

15

16

GENSE FACTORY
OUTLET

17

REETRO CAFE

> Mitt in i 50/60-talets design och
populärkultur serveras enklare
rätter med mycket grönt och lokala
råvaror. Nygatan 23, Eskilstuna,
016-13 05 13,
facebook.com/ReetroCafe
14
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MAGDAKULLAN

HORNUDDENS
TRÄDGÅRD

> Trädgård med ekocafé och restaurang. En riktig KRAV-certifierad
ekologisk trädgård vid Mälaren
med helhetstänk i restaurang,
café och butik. Nominerad
till Årets Hållbara Café. Aspö
Hornudden, Strängnäs,
0152-326 18, hornudden.net

JERNBERGHSKA KROG

> Efter en kulturell vandring i
Eskilstunas historiska mittpunkt
serveras mat och dryck från regionen. Mat av god klass, enligt
White guide. Rademachergatan 48,
Eskilstuna, 016- 14 65 05,
jernberghska.se

> Här serveras ekologiska måltider

> Ekologisk uppfödning av rödkullor. Gårdens egna, hängmörade
kött säljs i gårdsbutiken tillsammans med andra närproducerade
och ekologiska varor. Även stallcafé.
Magda säteri, Västra Näshulta,
073-819 06 51, magdakullan.se

och kryddkvarnar. Skogstorpsvägen 40, Eskilstuna, 016-15 90 80,
gensefactoryoutlet.se

13

CALLES KÖK

lagade på lokala råvaror.
Drottninggatan 9, Eskilstuna,
016-480480, calleskok.se

> 2:a sortering av bestick, gjutjärn

OSTRA GÅRD

> En gårdsbutik med frukt och
grönt, egna inläggningar och
nätmelon när det är dags.
Ostra gård, Eskilstuna 016-35 39 70,
ostragard.info
10

12

ICA KVANTUM
EKÄNGEN

> Köttavdelning med lokala

SOLBY GÅRD

> Solby Gård i Vallby socken med
närhet till Mälaren, är ett aktivt
jordbruk med gårdsbutik. Här
finns flera jordgubbssorter och
ett 20-tal potatissorter m.m.
Solby gård, Torshälla,
016- 35 36 41, sollbygard.se

BRÖDBUTIKEN/
PRINTZ BAGERI

> Ekologiskt vedugnsbakat bröd

1

11

> Självplock av hallon, bär och
grönsaker. Hallonlandet, Fagervik
Eskilstuna, 0730-403 085,
blomsterbonan.com

18
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MORRARÖ ODLINGAR
O NÖJEN

> Odling av jordgubbar, potatis
och grönsaker. Ekologisk köttproduktion av lamm.
Morrarö, Strängnäs,
070-44 43 152, morraro.se

ESKILSTUNA, STRÄNGNÄS

VÄRT EN
UTFLYKT FLEN, VINGÅKER, KATRINEHOLM
OSTAFFÄREN, STRÄNGNÄS
19

EDSBACKA BISTRO

23

Nere i Strängnäs hamn serveras
husmanskost från trakten med
bistrokänsla. Ytterligare en av
White Guides rekommendationer
i Sörmland.
Västervikstorget 6, Strängnäs,
0152-163 00, edsbackabistro.se

20

EMMA GRÖN
En härlig överraskning i sörmländsk natur, skrev White guide
om den lilla pärla som serverar
krav- och närodlad mat av god
kvalitet. Byringe Strängnäs,
0725-170 166

21

GRIPSHOLMS
VÄRDSHUS
Enligt White Guide en kulturpärla
som bjuder på god sörmländsk
mat i anrik miljö. Magnifik
sommarträdgård. Kyrkogatan 1,
Mariefred, 0159-347 50,
gripsholms-vardshus.se

22

PRINTZ BAGERI
Ekologiskt surdegsbröd bakat i
vedugn. Mjöl från lokala kvarnar,
café i gula industrihuset.
Brogatan 21, Stallarholmen,
0152-422 30, printzbageri.se

ICA SUPERMARKET
TORGHALLEN

HORNUDDENS TRÄDGÅRD, STRÄNGNÄS
27

MILLERT O DAHLÉN
KÖTT, VILT, CHARK AB
Styckning och förädling av lokalproducerat kött. Försäljning i egen
butik. Brogatan 21, Stallarholmen,
070-735 4391,
kottbutiken@gmail.com

26

17
16

TVÅ GODA TING
På storgatan erbjuder Två goda ting
mycket gott, och möjligheter att
sitta ute och betrakta det myllrande
folklivet. Storgatan 6. Mariefred,
0159-132 50, tvagodating.se
: 112 :

Vingåker

21

28

7

18

12

ÄLEBY GÅRD
Viltkött och chark av högsta klass,
producerat, slaktat och hanterat
med känsla. Gårdsbutik, även
aktiv matlagning och naturrelaterade arrangemang. Äleby gård,
Herrgården Stallarholmen,
0152-421 48, aleby.com

25

ANNAS HEMBAGERI
Ett av Sörmlands mest prisbelönta
hembagerier som bakar mustigt
och gott matbröd samt massor av
kaffebröd med råvaror från trakten. Nu senast direkt nominerad
i White Guide till årets fikaställe
2015 i Sverige.
Marielunds gård 2, Mariefred,
0159-318 18, annashembageri.se

Ica-handlare mitt i Mariefred med
ambitionen att ge sina kunder
”mer mat från trakten”.
Storgatan 9, Mariefred,
0159- 347 20, ica.se/supermarket/torghallenmariefred

24

I spåren av Selma Lagerlöfs Sörmländska vistelse
Under stor del av 1891 bodde Selma Lagerlöf på Rocklunda gård utanför Sköldinge, när hon skrev Gösta Berlings saga. Romanen
beskriver Värmland men handlar egentligen om kavaljerens resor mellan sörmländska gods och gårdar. Dagens resa i västra
Sörmland ger fantastiska möjligheter till kulinariska upplevelser.
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Flen
Katrineholm

1

3
9
10

ELSAS SKAFFERI
Här finns något både för den som
är småhungrig eller de som enbart
vill fika med något sött till. Värt
en omväg enligt White Guide.
Storgatan 5, Mariefred.
0159-121 10, elsasskafferi.se
1

29

OSTAFFÄREN

ÄNDEBOLS GÅRDSBUTIK & CAFÉ

3

> På gårdens mejeri tillverkas
getost. Den säljs i gårdsbutiken i
sällskap av andra lokala produkter
såsom honung, sylt m.m.
Ekenäs Troxtabo, Flen,
072-743 68 84

> Levande ekologiskt lantbruk

En klassisk butik, där man ömsint
lagrar och vänder sina 100-tal
olika ostar. Ett osttempel som
fått kommunens kulturpris.
Hospitalgatan 12, Strängnäs,
0152-103 79, ostaffaren.se

med gotlandsfår och dikor. Odling
av mängder av tomater och gurka.
Även gårdsbutik samt café.
Ändebols Gård, Bettna,
0150-300 50, andebolsgard.se
4

2

HOTELL MALMKÖPING

> Hotell mitt i Sörmland där du kan
äta rejäl mat från trakten och även
bo över. Furugatan, Malmköping,
0157-245 80, hotellmalmkoping.se

TROXTABO GETGÅRD

STAVTORP HONUNG
OCH MUSTER

> I gårdsbutiken finns äppel-

muster och honung med olika
smaker efter säsong. Stavtorp
Malmköping, 0707-31 8082,
stavtorp.nu
: 113 :

5

GARAGET

> Nu kan du sitta vid Båvens

strand på sommaren eller vid
brasans sken på vintern och
fika eller äta robust svensk mat.
Must och drycker av hög kvalitet.
Landsvägsgatan 3, Sparreholm,
072-555 02 26,
garagetisparreholm.se

FLEN, VINGÅKER, KATRINEHOLM

FLEN, VINGÅKER, KATRINEHOLM
GARAGET, SPARREHOLM

- Tänk dig att du åker på småvägar i Spanien och hittar en
mysig restaurang med enkel inredning, och riktigt god mat.
Den känslan vill jag förmedla med Garaget, säger Magnus
Svensson. Garaget ligger vid sjön Båven, mitt i Sparreholm.
Inredningen är enkel, och stämningen familjär. Menyn är inte
så stor, men här finns något för alla. Långkokt högrevskärna,
plättar och crème brûlée. Magnus intresse för drycker syns på

SKÖNA GERTRUD TE OCH KAFFE

6

MALMKÖPINGS
GOURMETGRÖNT

8

i Sverige. Ystar på hantverksmässigt sätt och har en butik med
mejeriets 25 olika ostar. Till årsskiftet 15/16: Ängalundavägen 33,
Flen, efter årsskiftet:
Annebergsgatan Hällefornäs,
0157-141 10, jurssmejeri.se

grönsaker, örtkryddor, ätbara
blommor m.m till såväl dig som
Sveriges främsta restauranger.
Plevnavägen 8, 640 62,
Malmköping, 073 200 94 70,
gourmetgront.se

FRÄKENTORP

11

> En av de främsta gårdmejerierna

> Odling av historiska och udda

7

JÜRSS MEJERI

9

> I Fräkentorps gårdsbutik hittar

STENBRO MUSTERI

> Ett musteri där du kan köpa

äppelmust från olika platser i
Sörmland. Gripensnäs, Stenbro 3,
Bettna, 072- 216 50 60,
stenbromusteri.se
: 114 :

THORSLUNDKAGGE

16

SKÖNA GERTRUD TE
OCH KAFFE

> Professionalitet och varma

matupplevelser. Har i flera år
legat i topp på White Guides
cafélista. Köpmangatan 16,
Katrineholm, 0150-128 28,
skonagertruds.se

JULITA WÄRDSHUS

> Sveriges kockkung Tommy

Myllymäki fortsätter att leverera
prisvärda smakupplevelser i sina
barndomstrakter tillsammans
med sin mor. Julita gård, Julita,
0150-910 50, julitawardshus.se

JULITA GÅRD

där du både kan bo och äta. Här
finns ett stort utbud av växtlighet och barnen ges möjlighet
att träffa Pettson och Findus.
På Julita gård huserar Sveriges
lantbruksmuseum. Julita gård,
Julita, 08-519 547 30

DUFWEHOLMS
HERRGÅRD

ligger detta gastronomiska och
romantiska herrgårdshotell.
Herrgårdsvägen 16, Katrineholm,
0150-754 00,
dufweholm.se

ekfat av högsta kvalitet. Även
lagring av vin och svensk whiskey
samt museet Ekliggarnas sal.
Brevensvägen 4, Högsjö,
0151-16 08 00,
thorslundkagge.com

Garagetisparreholm.se

20

> Härlig miljö för hela familjen

> Strax utanför Katrineholm

> Tillverkning och försäljning av

RESTAURANG
KUNG BACKE

17

jordgubbar, Sunda gård, Vingåker,
070-489 32 06,
facebook.com/sundajordgubbar

15
12

SUNDA GÅRD

> Smaskiga ekologiska KRAV-

ett
40-tal olika sorters glass från gårdens egna kor och bär. Även café,
Grinda säteri 1, Malmköping,
070-201 91 87, grindagardsglass.se

13

10

14

> Här produceras och säljs

> En sörmländsk vingård där du
kan äta mat av hög kvalitet.
Känt för sina isviner. Blackstaby
gård, 0157-704 60,
blaxstawine.se

du egenproducerad, ekologisk
mat och dryck, såsom naturbeteskött och mjölk. På gården
anordnas även matvandringar
i den sörmländska naturen.
Fräkentorps säteri, Malmköping,
0157-441 18, frakentorp.se

GRINDA GÅRDSGLASS

dryckeslistan. Allt från körbara drycker till öl och vin. Garaget
öppnade i juli 2014 och första månaderna hade man över 30
000 besökare- Det är mycket gäster på våra 95 kvadrat, i ett
gammalt garage mitt i Sörmland, säger Magnus och ler.
Landsvägsgatan 3, Sparreholm, 072-555 02 26

NÄSETS VEDUGNSBAGERI

> Här kan du köpa surdegsbröd
av högsta kvalitet. Näsets gård,
Katrineholm, 050 530 63,
nasetsvedugnsbageri.se

21

SÖRTORP

> Ekologisk produktion av spann18

mål, nöt- och lammkött samt
grönsaker. Producerar även
Aroniasnapsen, vinnande produkt i Matverk Sörmland 2014.
Sörtorp, Katrineholm,
0150-71117, ekojord.se

JULITA RAPSOLJA

> Tillverkar kallpressad rapsolja av
högsta kvalitet med olika smaker.
Vingåker golfbana, Vingåker,
0707-91 02 52, julitarapsolja.se

19

BÅLTSNÄS VILT &
GÅRDSPRODUKTER

> Slakteri för lamm & vilt.

Gårdsbutik med försäljning av
kravlamm, vilt, egna vilt- och
lammkorvar. Båltsnäs gård,
Katrineholm, 070-791 71 66,
viltogardsprodukter.se
: 115 :

22

LANDET I CENTRUM

> Prisbelönt lokal gårdsbutik i

Katrineholms stad som förser dig
med goda matvaror producerade
i Sörmland. Hantverkargatan 1,
Katrineholm, 0150-36 40 00,
landeticentrum.se

NYKÖPING, OXELÖSUND, GNESTA, TROSA

VÄRT EN
UTFLYKT NYKÖPING, OXELÖSUND, GNESTA, TROSA

6

SKAFFERIET BAR OCH
MATSAL

> I den gamla NK-inredda frisör-

I spåren av Carl von Linnes resa
År 1741 genomförde Carl von Linné en resa i Östra delarna av Södermanland under ett antal dagar. Växter, vila och inte minst
mat var centrala inslag i hans vistelse.

QVARNEN

> Här sitter man mitt i vattenfallet
26
24

27
21 25

med fantastisk innergård där du
kan äta smårätter, smörgåsar
och bakverk. Västra trädgårdsgatan 24, Nyköping,
0155-21 00 41,
hellmanskagarden.se

12

och serveras bra mat från trakten,
Västra kvarngatan 64,
Nyköping, 0155-21 22 60,
restaurangqvarnen.se

20

Gnesta

16

33

2

Trosa

32

12

30 28
31 29

8

8

9
1

VRENA GRÖNT

3

> Växthusproduktion och gårds-

> Kravcertifierad restaurang med

butik med bl.a. tomat, gurka,
paprika, chili, utplanteringsörter
och sallater. Lilla Stentorp 8, Vrena,
0155-915 56, vrenagront.se

2

BERNHARDS KÖK
OCH DELI

höga ambitioner vilket vidimeras
av White guide. Östra Storgatan 2,
Nyköping, 0155- 60 60 94,
bernhardkokadeli.se

VILT I VRENA

> Viltkött - det enda naturliga

köttet! I gårdsbutiken säljs eget
styckat viltkött från Sörmland.
Även rökt och torkat, viltkorvar,
viltburgare med mera. Lilla
Stentorp, Vrena, 0155- 916 03,
vrenaviltslakteri.se

4

ERIK I FORSEN

> Mitt i gamla forsens industrimljö
ligger denna bistro som fortsätter
att leverera väl förankrade måltider från trakten oberoende om
det är vilt, grönt, fisk eller ost.
Fortsätter att stiga i Whiteguide.
Forsgränd 14 Nyköping,
0155-21 56 00, erikiforsen.se
: 116 :

5

> Maten på ät. reflekterar enkel-

het. Här kan du äta världens husmanskost och gatumat gjorda av
svenska och ekologiska råvaror.
Här finns även hela det lokala
bryggeriet Nils-Oscars sortiment
med en för restaurangen unik
KRAV-märkt lageröl.
Västra Storgatan 14, Nyköping,
0155-60 60 01, restaurang.at

13

kon- och lammkött samt charkprodukter. Allt från egen uppfödning och slaktat på gårdens
KRAV-godkända slakteri.
Rinkeby Gård, Jönåker,
0155-21 08 00

kan köpas i gårdsbutiken eller
avnjutas i restaurangen. Östra
Malma, Nyköping , 0155-24 62 28,
ostermalma.se

17

NYNÄS ORANGERI
OCH SLOTT

> Godset ligger mellan Trosa

ONSBERGA GÅRD

och Nyköping och serverar
mat från gårdens ekologiska
köttproduktion samt trädgårdsodlingar. Här finns också utställningar, vandrarhem och naturvandringar. Nynäs, Tystberga,
073-866 71 58,
nynasslott.se

> Gårdsförsäljning av kravmärkt

KUMLINS KONDITORI

> Enligt White Guide är kondiset

nästan som förr med skön miljö och
goda bakverk på torget i Nyköping.
Stora torget 2, Nyköping,
0155-21 00 75,
mekkakonditori.se

LASÄTTER

18

14

ICA NÄRA NYKÖP

> Närbutik med ovanligt mycket

ekologiskt och lokalproducerade
produkter från Sörmland, Jupitervägen 21, Nyköping, 0155-21 12 00

MATROSEN

> Under terminerna kan du på

Matrosen äta mat lagad av elever
från Nyköpings Restaurangskola.
Här finns även försäljning av
bageri-och konditoriprodukter.
Gästabudsstaden 6, Nyköping,
0155-28 44 24,
nsutbildning.se
: 117 :

ANNAS KERAMIK

> Drejar jordnära och sparsma-

kade bruksserviser i stengods för
de bästa restaurangerna i Sverige
såväl som vanliga konsumenter.
Rosendal 1, Jönåker, 0155-701 93,
annaskeramik.se

att köpa i gårdsbutiken.
Även boende. Lasätter gård,
Nyköping, 0155-530 33,
lasatter.se

15
10

> Viltkött från eget viltslakteri som

> Fläder i alla dess former finns

RINKEBY STRUTS &
KALKON

> Gårdsbutik med struts-, kal-

ÄT.

ÖSTER MALMA

VIRÅ BRUK

> Upplevelser, butik och restaurang
inom mat och jakt, där viltet har
en central plats. Virå bruk, Stavsjö,
070-567 23 42, virabruk.se

17
15
14 6 10
Nyköping
5 4 7
9 13 11
3
18
19 Oxelösund

16

kött och chark av nöt, gris och
lamm. Grisköttet har utvecklats
i samarbete med föreningen
Exceptionell Råvara.
Onsberga Sättersta, Tystberga,
070-523 47 76

22

1

HELLMANSKA
GÅRDEN

> Handelsgård från 1700-talet

salongen serveras crossover mellan
de sörmländska råvarorna och
de italienska smakerna. Är med i
White guide. Västra Storgatan 29,
Nyköping, 015526 99 50,
mickesskafferi.se

7

23

11

19

BIRGERS KONDITORI

> Har levererat bakverk

till Oxelösundarna och
Nyköpingsborna i många år.
Gediget hantverkskunnande gör
att de finns med i White Guide
Esplanden 18, Oxelösund,
0155-305 31, birgers.se

TROSA

Restaurangskolan.

NYKÖPING, OXELÖSUND, GNESTA, TROSA
20

ROCKLÖSA
MATVANDRINGAR

24

erbjuds guidade matvandringar
med fantastiska smak-och natur
upplevelser. Även gårdsbutik.
Rocklösa gård, Stjärnhov,
0158-422 27, rocklosa.se

GNESTA LANTHANDEL

> Gnesta Lanthandel är ett levan-

29

> Restaurang och bar. Vackert
belägen vid Frösjöns strand mitt i
Gnesta. Här serveras det god mat
av närproducerade och naturliga råvaror som följer säsong.
Margretedalsvägen 4, Gnesta,
0158-104 54, gnestastrand.se

> Mitt i Sörmlands eklandskap

21

GNESTA STRAND

25

de skyltfönster för Gnestatrakten
och Sörmlands småproducenter.
De erbjuder en mångfald av lokal
producerade varor.
Stora Torget 3, Gnesta,
0158-136 66,
gnestalanthandel.se

SÖDERTUNA SLOTT

> Strax utanför Gnesta vid Frösjön

> Hos Bomans blir man inte besvi-

30

finns en svensk kulturpärla. Slottet
är utsett till årets slottshotell i
Sverige 2015. Här får du mat lagad
från regionens råvaror i en historisk, spännande miljö. Södertuna,
Gnesta, 0158-341 20, ekoodling.se

26

AXALA BAGERI OCH
CAFÉ

har öppnat i Sörmland. I Axala
gamla skola längs den gamla
Eriksgatan. Här bakas och säljs
makalösa bröd av råvaror från
trakten. Axala Skola, Gnesta,
söder om Björnlunda,
0708-65 21 33,
facebook.com/axalaskola.bageri

23

handrullade, ekologiska
chokladpraliner och god glass.
Stationsvägen 22, Björnlunda,
0158-133 00,
facebook: Sternerborgs choklad

HUMBLES BAGERI
& KONDITORI

med eget bageri som bakar de
klassiska bullarna, småkakorna och
bakelserna. Torggatan 1, Gnesta,
0158-102 28, humblesbageri.com
33

28

TROSA STADSHOTELL

> Ett riktigt stadshotell som

omfamnar med både gammal och
ny stil och med mat från trakten
enligt White Guide. V Långgatan 19,
619 35, Trosa. Tel: 0156-170 70,
trosastadshotell.se
: 118 :

HILLSTA BÄR & POTATIS

> Butik och självplock av de

flesta grönsaker, jordgubbar och
potatis av högsta kvalitet.
Hillsta Västerljung, 0156-20014,
hillsta.se

> Ett mysigt konditori i 50-talsmiljö

> I Björnlunda kan du köpa

FINA FISKEN

av restaurangens egen fiskare
eller rökt i deras eget rökeri. Mat
lagad med hög svansföring med
mycket grönt, enligt White Guide.
Fiskargatan Hamnen, Trosa,
0156-138 47, finafisken.se

32

STERNERBORGS
CHOKLAD & GLASS

> Precis intill Trosaån och torget

> Här får du pinfärsk fisk fångad

JARBELLS VARUHUS,
ICA
med stort utbud av lokala
produkter och en hög servicenivå. Stationsvägen 14, 646 50
Björnlunda, Tel 0158-20004,
lars.jarbell@nara.ica.se

27

HANNAS CAFÉ

ligger detta lilla café med fräscha
mackor bakat på ekologiskt bröd
och väl värt ett besök enligt White
guide Café. Östra Ågatan, 619 30
Trosa, 0156-191 20

> En fantastisk lanthandel

> Ytterligare ett kvalitetsbageri

Bondens marknad på Stora Torget.

ken. Här får man mat från trakten
och Bomans har höga betyg i
White Guide. Sedan några år gör
de egen glass. Östra hamnplan,
Trosa, 0156-525 00, bomans.se

31
22

BOMANS
RESTAURANGER

WAPPERSTA GÅRD

> Ekologiskt, prisbelönt natur

beteskött. Gårdsbutik och galleri.
Wappersta Vagnhärad,
0156-102 23,
wappersta.123minsida.se

Midvinterfest varje januari.

V Storgatan.

Smaka på Nyköping.
Femrätters, plockmat eller slowfood?
Nyköpings prisbelönta restauranger – tre av
dem finns i White Guide – erbjuder både
spännande smaker och miljöer. Smaka på mat
med influenser från världen, råvaror från de
sörmländska skogarna eller från grönsaks
landen helt nära. För dig som tar dig ut i skär
gården eller på landet bland slott och gårdar
finns ännu mer att upptäcka.
Nästa generations stjärnkockar fostras på
restaurangskolan som bjuder in till en egen
restaurang vid småbåtshamnen. Köksmästare
kan man bli på den nya YHutbildningen på
Campus Nyköping. De yngre barnen i Nykö
ping äter också gott. 2015 fick Tessins förskola
utmärkelsen årets Arla Guldko för sin mat
glädje.
Midvinterfesten bjuder in alla matälskare till
en värmande fest på Stora Torget.

Varje år samlas landets främsta matkunniga
i Nyköping på Gastronomiskt forum samtidigt
som tävlingen Gastronomiska Matverk avgörs.
Med Bondens marknad och Aptitrundan
stärker Nyköping sin position som Sörmlands
mathuvudstad.
2017 är det 700 år sedan Nyköpings Gästabud
slutade med svält och elände. Under jubileums
året vill vi överraska med betydligt mer
angenäma upplevelser.
Längs ån eller på Nyköpingshus, i kulturland
skapet eller på Storgatan hittar du allt det goda.
Lämna inte Nyköping hungrig.
Alla restauranger och aktiviteter finns på
www.nykopingsguiden.se
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