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VisitSörmland-appen är fylld  
med en mängd upplevelser som  

ni kan ta del av på er resa runt 
Sörmland. Här finns allt från   

boenden och restauranger till  
aktuella event och händelser. 

visit
sörm
land

Hitta ditt Sörmland!
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.
     
Vad blir din skatt att upptäcka? Svaret hittar  
du i det böljande landskapet och porten står 
öppen för dig. 

visitsormland.com

Ladda ner appen VisitSörmland
till din iPhone eller Android



Det är med glädje och stolthet vi nu kan 
presentera det tredje numret av magasinet 
Stolt Mat! Ett magasin späckat med läsning 

om trender, människor och händelser inom mat
området i Sörmland.

Jag är också stolt över att matarbetet tagit ytter
ligare fart de senaste åren. Det sprudlar av aktivi
teter och engagemang i hela vårt län. Producenter, 
restauratörer, kommuner, landsting, organisationer, 
förädlare och andra företagare – alla är vi intresse
rade av mat. Tillsammans bygger vi konceptet med 
den stolta maten. 

Det har varit lätt att hitta uppslag till artiklar  
i magasinet och snarare har svårigheten varit att 
rymma allt material vi vill ha med. Det är tacksamt 
att ha det så, och det visar den kraft och potential 
som maten har – från jord till bord. Mat och livs
medel är en viktig och växande näring som skapar 
tillväxt, attraktionskraft och nytta. Efterfrågan på 
närproducerade livsmedel ökar, vilket ger vårt län 
ytterligare en dimension då vi är en stark jordbruks
bygd. Med de satsningar som jag vet pågår tror jag 
det är fullt möjligt att öka både produktionen och 
förädlingen i länet. Det kan ge en ökad lönsamhet 
och ta matarbetet ett steg längre. 

Under senare år är utvecklingen tydlig att vi 
spenderar mer av våra pengar på restaurang och 
cafébesök. Då är det roligt att konstatera att det  
i Sörmland finns hela 32 restauranger och caféer som 
är omnämnda i White Guide, Sveriges restaurang
guide. 

Välkommen till ett nytt spännande magasin!

Matarbetet ger mersmak

Liselott Hagberg
Landshövding i Södermanland

Liselott Hagberg.
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hjälper till på Närsjö gård.

28

:  4  :



Innehåll

86

42

4914

8 Glassiga företagare

12 Fler vill ha närodlat

14 Nyföretagaren Christin bakar

20 Malt – kvarnens nysatsning

22 Långsiktigt tänk på Hornudden

28 Korven – en delikatess

34 Unga lantbrukare

41 Smaken är tredelad

42 De lär för livet

46 Ungdomarna tycker till

50 Slotten bjuder på trerätters

65 Krönika: Härodlat är grejen

66 Glasklart hos Ebba

70 Likör av hallon och blåbär

74 Anrika kaggar

77 Grönt vill vi ha

80 Klimp och vattgröt förr

84 Sörmländska matmarknader

86 Smaka barnens favoriter

96 Länets matguide

Vad gjorde  
prins Carl Philip  
i Nyköping?

Magasinet Stolt Mat #3 2016 ges ut av  
Stolt Mat i Sörmland: ett samverkansprojekt  
mellan Länsstyrelsen i Södermanland,  
Regionförbundet Sörmland, Sörmlands  
Sparbank och Sparbanken Rekarne
Produktion: Reklamateljén, Eskilstuna-Kuriren, 
www.reklamateljen.nu
Redaktör: Anna Björe, Björe Feature,  
070-441 40 42
Skribenter: Anna Björe, Jon Forsling,  
Lena Wreede och Bie Seipel 
Fotograf: Per Groth, www.pergroth.com
Tryckeri: Österbergs Tryckeri
Omslagsfoto: Christin Alvesund Schedvins, 
foto Per Groth
Logo framsida: aStory
Samverkanskoordinator Stolt Mat i Sörmland: 
Bengt Jansson, 070-598 05 55,  
www.stoltmatisormland.se
ISSN: 14000792-14

:  5  :



Julita Rapsolja
25 år 1990-2015!

Först i sverige med att kallpressa rapsolja! 

fo
to

gr
af

 S
us

an
ne

 K
ro

nh
ol

m

www.julitarapsolja.se och www.vingakersgolf.se

Du hittar vår fi na olja i delikatessbutiker, 

gårdsbutiker och i viss dagligvaruhandel.

Vi har nu fl yttat vår tapplokal till vår gård, 

i Båsenberga, Vingåker.

Vår  ”gårds butik” hittar du i 

Vingåkers Golfs shop, ett  

stenkast från vår gård. 

Öppet dagligen 

från maj till 

september.

Varmt välkomna!Varmt välkomna!

Hotel Malmköping ligger på en höjd med utsikt över 
historiebemängda Malmköping i hjärtat av Sörmland. 
Spela minigolf eller boule på våra egna banor. Träna i 
gymmet eller koppla bara av i relaxen och bada bubbel
pool.

På gångavstånd finns centrum med små pittoreska bu
tiker, restauranger och caféer samt badplats i Hosjön. 
Givetvis anordnar vi även din konferens i någon av våra 
fullutrustade moderna konferrenssalar.

Välkommen till 
Hotel Malmköping

Furugatan | 642 60 Malmköping | 0157-245 80
info@hotellmalmkoping.se | www.hotellmalmkoping.se

Den lilla gårdsbutiken på Stavtorp har flyttat in till 
Malmköping. I butiken säljer vi honung från egen 

biodling, äppelmust, saft, sylt, bärnektar m m.
Vi har även utökat sortimentet med lokalt 

 producerade mathantverk som ostar, smör, mjölk, 
glass, korv, kött och mycket annat gott.
För aktuella öppettider se vår hemsida 

eller följ oss på facebook. 
Ni finner oss på Kungsgatan 22, Malmköping  

Stavtorps Honung & Musteri 
070-731 80 82, www.stavtorp.nu

www.viltogardsprodukter.se
 

Kicki 070 - 747 01 46      Roffe 070 - 885 11 73
info@viltogardsprodukter.se

 

Båltsnäs Gård, 641 92 Katrineholm

BESTÄLL VÅRA POPULÄRA KÖTTLÅDOR!
BESÖK VÅR GÅRDSBUTIK MED LAMM & VILT, KORV & RÖKT

KONFERENS, FEST ELLER BRÖLLOP - VI HAR LOKALEN!

Rolf 070-885 11 73  -  Kicki 070-747 01 46
info@viltogardsprodukter.se  |  viltogardsprodukter.se

Båltsnäs Gård - Katrineholm

www.viltogardsprodukter.se
 

Kicki 070 - 747 01 46      Roffe 070 - 885 11 73
info@viltogardsprodukter.se

 

Båltsnäs Gård, 641 92 Katrineholm

BESTÄLL VÅRA POPULÄRA KÖTTLÅDOR!
BESÖK VÅR GÅRDSBUTIK MED LAMM & VILT, KORV & RÖKT

KONFERENS, FEST ELLER BRÖLLOP - VI HAR LOKALEN!

Rolf 070-885 11 73  -  Kicki 070-747 01 46
info@viltogardsprodukter.se  |  viltogardsprodukter.se

Båltsnäs Gård - Katrineholm
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30 000 
äppelträd av sorterna Åkerö, Rosvik och Sparre-
holm planteras av Föreningen Sörmlandsäpplen. 
För trots att Sörmland är det landskap som har 
flest äppelsorter i landet, omkring ett 30-tal, så 
sker i dag majoriteten av all äppelproduktion i 
Skåne. Föreningen vill främja intresset för frukt i 
allmänhet och äpplen i synnerhet. 

Av ekologisk komjölk från sörmländska gårdar görs exklusiva ostar  
i Hällefornäs – 3 500 liter mjölk går åt varje vecka. Jürss Mejeri ystar 
på hantverksmässigt sätt och lägger mycket tid och arbete på att få 
fram ostar av finaste kvalitet. 

Under lagringen av osten, som kan vara upp till nio månader,  
tvättas och vänds regelbundet alla kittostar. Många lagras på trä
hyllor och det ger osten yta och smak. På ett år tillverkas cirka 
18–20 ton ost.

Läs mer: www.jurssmejeri.se

20 ton ost

Bröd med rotfrukter
Fyra miljoner kronor lägger Fazer i år på att lansera två nya brödsorter. 
Den ena är lantbrödet Fazer Rotfruktsbröd Palsternacka Morot som kom 
ut i butik i februari och bakas i bageriet i Eskilstuna. En tredjedel rotfrukter 
och baljväxter bakas in och på så sätt minskar andelen mjöl i brödet. Den 
andra brödsorten är Skogaholms Fras Rost. 

KäLLA: ESKiLSTUNA-KURiREN

Odlar fisk
Stör, regnbåge och karp ska odlas i 20  
runda bassänger i Abeces gamla fabrik  
i Enstaberga, utanför Nyköping. 40 ton  
fisk per år ska det bli, och dessutom ska 
rysk kaviar produceras och ingefära odlas. 

Allt i den första fiskfabriken i sitt slag 
i Sverige, med ett helt slutet system 

där nästan allt vatten åter- 
används.

Foto © Johan Carlson

70
procent högrev och 

30 procent bringa  

är det i burgarna  

som serveras på 

Gripsholmsgrillen  

i Mariefred.

KäLLA: SÖDERMANLANDS 
        NyHETER
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Chokladstrut Solero

Citronsnäcka

Jordgubbsdröm

i glassfabriken
Stor och liten

:  8  :



Daimstrut

Magnum

Twister

Oreo

Vaniljchock

Båda bor i Malmköping och båda tillverkar glass. Men den 
ena arbetar lokalt och den andra med Sverige och Europa som 
marknad. Vi tog tempen på Bettan Lundblad och Minna Stucki  
– glassproducenter med kvaliteten i fokus.

Text: Anna Björe  |  Foto: Per Groth
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Naturliga råvaror utan konstiga till
satser plus äkta smaksättare från 
hemtrakten i Malmköping. Det 

är Grinda Gårdsglass i ett nötskal. Bettan 
Lundblad är en av ägarna.
Ni fick idén till glassen för två år sedan. 
Hur kom det sig?

– Vi ville göra en glass som verkligen 
smakar glass, och det gör vi nu – här 
hemma på gården där vi också har massor 
med mjölkkor och ungdjur. Det är så 
roligt också att få träffa alla kunder, som 
gillar vår glass. Eftersom vi ligger intill två 
riksvägar så borde folk hitta hit, tänkte 
vi, och det har de verkligen gjort. Soliga 
dagar säljer vi glass till 400 kunder.
Vad är er specialitet?

– Vi använder bara äkta råvaror – ägg, 
mjölk, grädde och så smaksättare som 
många kommer från gårdarna i närheten. 
Utom chokladen, förstås.

Säljer ni på andra ställen än i egna cafét 
på gården också?

– Ja, våra glassförpackningar finns  
i olika butiker i Sörmland.
Vad är så roligt med att göra glass?

– Att den är ”härproducerad” och  
i liten skala. Vi gör 10 liter åt gången och 
som mest 250 liter på en dag. Förra året 
producerade vi sammanlagt 25 000 liter.
Utmaningar?

– Det är att sälja hela säsongen och 
inte bara under den varma årstiden, utan 
på vintern också. Nu har vi börjat göra 
glassbakelser och glasstårtor, så det finns 
flera nya vägar att gå. Vi har också skaffat 
en milkshakemaskin, den är ny för året.
Favoritsmak?

– Jag älskar all glass utom den med 
lakritssmak. Men ska jag säga den som 
är allra godast, så är det nog den med 
hasselnötssmak.
Vad är ditt roligaste glassminne hittills?

– Den dagen vi öppnade, det var 11 juli 
2014. All glass som vi hade tillverkat såldes 
slut på en enda dag. l

Bettan Lundblad
Grinda Gårdsglass

Bettan Lundblad 
älskar responsen från 
kunderna.
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– Vår glassfabrik har 
blivit ännu glassigare, 
säger Minna Stucki.

GB Glace har funnits i Flen sedan 
1957 – i snart 60 år. Här tillverkas 
många av våra glassfavoriter. 

Minna Stucki är kvalitetschef.
Hur mycket glass tillverkar ni varje år?

– Cirka 43 miljoner liter glass. Det är 
mest glassar till den nordiska markna
den, men även till flera andra europeiska 
länder.
Vilken är er nisch på glassmarknaden?

– Vi har alltid varit stora på styckesaker 
och står bakom många av de mest älskade 
pinnarna och strutarna så som Daimstrut, 
88:an och Piggelin. Såklart säljer vi också 
traditionell dessertglass där GB Grädd
glass Gammaldags vanilj är en av de mest 
sålda dessertglassarna i Sverige.
Vad är det vi glasskonsumenter efterfrå
gar mest just nu? Finns det någon trend?

– Vi ser en ökad efterfrågan på ”snack
ing”produkter så som till exempel vår 

klassiska Sandwich och lanserar därför 
flera glassar som ska möta den trenden.
Har ni några nyheter i år?

– I år lanserades nyheterna GB Grädd
glass choklad och skopglassarna Oreo, 
som båda tillverkas i Flen.
Hur länge har GB funnits? 

– Glace Bolaget bildades 1942 och 
fabriken i Flen öppnade 1957. I år har  
vi faktiskt gjort ett stort projekt där vi  
gjort vår fabrik lite glassigare och målat 
glassar på utsidan. Huvudkontoret ligger  
i Stockholm. 
Vilka kvalitetskrav har ni?

– Vi är Sveriges största glassföretag  
och ska vara nära kunder och  
konsumenter med starka varu
märken och produkter som 
både ger upplevelser och sprider 
glädje. Ständig förbättring inom 
kvalitets, produktsäkerhet, miljö 
och arbetsmiljöområdet är en 
del av vår dagliga verksamhet 
och vi styr arbetet med effektiva 
ledningssystem. l

Minna Stucki
GB Glass

:  11  :



På tre dagar tar vår mat slut om det blir kris och 
vi blir avskurna från resten av världen. Det är 
den bistra sanningen. Omvärldsanalytikern 

Peter Eklund, har analyserat gapet mellan utbud och 
efterfrågan av sörmländsk mat, på uppdrag av Stolt 
mat i Sörmland.  

– Vi är väldigt sårbara eftersom vi köper så mycket 
mat utifrån. Samtidigt vill konsumenterna ha mer 
närproducerat och de är beredda att betala för det, 
säger han.

Förra året var hälften av nötköttet importerat. När 
det gäller frukt och grönt är bristen på närodlat ännu 
större. Till exempel är bara en bråkdel av morötterna 
och löken som konsumeras i länet sörmländska.
Mjölk och kyckling – däremot – finns det överskott av, 
liksom av sallad.

Slutsatsen av analysen är att det finns möjligheter 
för matnäringen att expandera. 

– Sverige och Mälardalen har goda förutsättningar 
att öka odlingsareal, så det är ingen brist på natur
resurser. Produktiviteten är hög och miljöpåverkan 
liten. Men då måste vi attrahera och bygga upp nya 
kompetenser och berätta om värdet av lokalproduk
ter. Det behövs fler producenter och fler förädlare och 
även ett tätare samarbete dem emellan. 

En väg till en starkare hemmamarknad är ökad 
närhet mellan konsumenter och producenter. Konsu
menterna vill se var maten kommer ifrån. Producen
terna i sin tur behöver hänga med i vad konsumenter
na vill ha.

• Konsumtion blir alltmer en form av identitet.
• Upplevelsekonsumtion blir vanligare.
• Hållbarhet är en bas medan hälsa, bekvämlighet 

och naturlighet är viktiga mervärden.
• Hyra istället för äga blir mer attraktivt i den  

växande delningsekonomin.

Ska tillväxten öka står producenterna inför utmaningar. 
Hela Sörmland har visserligen utvecklingspotential. 
Avstånden är korta och en betalstark marknad finns i 
närheten. 

Att kompensera för inflationen – det vill säga  
urholkningen av priserna – är fullt möjligt att göra 
utan några specifika åtgärder, slår rapporten fast.  
Då skulle produktionsvolymerna vara ungefär  
desamma som idag.

– Vill man sedan ha tillväxt så krävs att produkti 
viteten ökar i jordbruket men främst att vi satsar  
allt mer på produkter med högre mervärde. Pro
duktivitetsökningen är svårare att uppnå eftersom 
Södermanland redan har kommit mycket långt i 
effektivitetsarbetet. 

– Kopplingen och berättelsen om de sörmländska 
produkterna och dess smak, uppfödning och förädling 
är det väsentligaste just nu. På Sveriges största mässa 
för mat, Gastro Nord, fanns en kraftig exponering av 
det bästa som Sverige kan erbjuda och de kom till stor 
del från Sörmland. 

Med en volymökning på 15 procent så skulle lön
samheten öka utan att det 
kostar i form av minskade 
arealer och färre sysselsatta. 
Ett annat sätt är att satsa 
mer på småskalig förädling 
och försäljning av livsmedel. 

– Bägge behövs men det 
viktigaste är att satsa på att 
synliggöra var produkterna 
kommer ifrån. Därför är 
nästa satsning att bygga 
upp ett varumärke. Här är 
mycket gjort men det finns 
även mycket kvar att göra,  
säger Peter Eklund. l

efterfrågan på närodlat
Stor

Mat är en viktig utvecklingskraft i Södermanland. Men fler behövs 
som jobbar med mat i alla dess former. Efterfrågan på närproducerad 
mat är större än tillgången, enligt en färsk analys.

Text: Anna Björe

10… 
miljarder kronor 
konsumerades det 
mat för i Sörmland 
år 2014. 8 miljarder i 
butik, 500 miljoner 
inom offentlig sektor 
och 1,5 miljoner i res
tauranger och caféer.
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Starta 
Eget
Christin tipsar!
•  Gör din egen grej. Utgå från dig 

själv och det du är bra på. 

•  Tänk igenom vad som är din 
drivkraft och vad du värderar mest 
i yrkeslivet – pengar, frihet, att det 
ska vara kreativt, att det ska vara 
roligt… Bygg sedan verksamheten 
utifrån det. 

•  Det är viktigt att du tycker det är 
roligt, för du ska lägga mycket tid 
på företaget.

•  Våga tro på dig själv!

Yrke:

Kreatör  
av bakverk
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Vi träffas en vårdag när solen just 
har börjat värma. Colliehunden  
Märta möter oss i entrén och 

visar vägen till mattes kök i det röda  
huset nära havet i Trosa. Det här är den 
mest hektiska tiden på året för Christin  
Alvesund Schedvins – vår och sommar, 
när många har kalas och fester.

– Från maj till och med augusti ska jag 
baka till upp mot 500 personer per vecka, 
säger hon. Då får Märta hålla till i andra 
delar av huset... 

Hon bakar bullar, kakor, söta efter
rätter och fantastiskt vackra tårtor på 
beställning. Att hon har en kreativ ådra 
går inte att ta miste på. Bakverken har 
alla sin personliga touch för att matcha de 
högtidsdagar, dop, bröllop, examenskalas 
och liknande som hon levererar till. Redan 
i början av året hade hon 30 bröllop 
inbokade. 

Än så länge skapar hon sina delikata 
bakverk hemma i köket.

– Jag har tre små barn och en man som 
jobbar utomlands mycket. Då är det bra 
att kunna baka hemma. Jag kan gå upp 
tidigt och jobba innan barnen har vaknat 
och på kvällen när de har somnat, kan jag 
slutföra mitt dagsverke. Dessutom vill jag 
ha så låga fasta kostnader som möjligt, 
säger hon. 

Företaget tuffar på som tåget och hon 
hinner knappt med alla beställningar.  
Som grädde på moset har hon blivit 
utsedd till årets nyföretagare i Trosa. Hon 
blev jätteförvånad och samtidigt glad över 
att bli uppmärksammad. 

– Det är fantastiskt roligt att jag i min 
lilla vrå skulle få den titeln. 

Omständigheterna gjorde att hon blev 
egenföretagare för två år sedan. Hon 
trivdes bra med sitt tidigare jobb som 
gymnasielärare, men när mellansonen  
föddes svårt sjuk sattes livet på sin spets. 
Att få tid tillsammans blev alltmer värde
fullt och all tid som slukades av pendling 
kändes ohållbar.

– Så jag började tänka i nya banor 
och försökte hitta något som jag tycker är 
roligt och som skulle fungera i längden. 
Jag var redo att testa något annat. Baka 
har jag alltid tyckt om och på den vägen 
är det.

Att det faktiskt skulle bli just beställ
ningsbara bakverk som blev hennes yrke 
anade hon dock inte när hon ordnade 
ettårskalasets tårtbuffé för sin yngste son 
Arthur. Med på kalaset var Karin Larsson 
från Bomans Hotell och Restaurang i 
Trosa. Någon dag senare ringde de från 
Bomans och ville beställa festliga bakverk 
av henne. 

Christin hade aldrig gjort något lik
nande förut, men satte igång och allt tog 
fart väldigt fort. Från början erbjöd hon 
kalla bufférätter också, men det har hon 
nu lagt på hyllan. När de söta beställning
arna blev fler minskade utrymmet för de 
andra – både bokstavligt och bildligt. Det 
fungerade heller inte rent praktiskt.

– Dels hade det med lagringen av 
maten att göra. Reglerna kräver skilda 
utrymmen och till slut hade jag inte plats 
för det. Att sedan tiden inte räckte till och 
att jag dessutom vurmar lite extra för det 
bakade gjorde också sitt till, säger hon. 

Beslutet att starta eget tyckte hon var 
läskigt. Plötsligt skulle hon ansvara för 

Text: Anna Björe  |  Foto: Per Groth  |  Recept: Christin Alvesund Schedvins 

Christin  
Alvesund  
Schedvins

Familj: Maken Erik 
Schedvins och  
barnen ingrid 8 år,  
Einar, 6 år och Arthur, 
3 år. Märta, collie, 
11 år.
Gör: Arbetar i egna 
företaget Alvesunds.
Gör helst när det 
finns en timme över: 
Sjunger och spelar  
piano, samt läser och 
springer för att rensa 
huvudet och få ny 
energi.  
”Jag har gjort klassi-
kern i fullängd och 
sprungit maraton.”

Det började med en tårtbuffé på barnkalaset. Nu har Christin Alvesund 
Schedvins lämnat läraryrket i Stockholm för egenföretagande i Trosa.  
– Jag har alltid tyckt om att baka, säger hon.
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Att ta beslutet och starta eget var läskigt, 
tycker Christin Alvesund Schedvins.
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sin lön, skatt och pension helt själv. Allt 
ordnades inte bara automatiskt längre. 
Därför tog hon råd av erfarna företagare 
innan hon drog igång och dessutom får 
hon hjälp av sin pappa med bokföringen. 
Allra svårast i början var att ta betalt.

– Det var en kund som sa till mig att 
jag borde höja priset med 20 kronor per 
tårtbit, säger hon och skrattar. 

Hon använder de bästa råvarorna, 
närodlat så långt det går och inga tillsatser. 
Sylt existerar inte i tårtorna, istället väljer 
hon frysta bär om det inte är säsong –  
annars färska – och vaniljkräm smaksatt 
med till exempel citron och fläder. 

Dekorationerna är små konstverk i sig, 
med ätbara blommor och färska bär. Det 
konstnärliga får ta plats och det är det hon 
gillar mest. Hon vill helst inte upprepa sig 
allt för mycket utan vill hitta nya lösningar 
hela tiden. 

– När jag i början sökte efter inspira
tion på Pinterest, Instagram och andra 
bildsidor hade jag svårt att hitta sådant 
som jag gick igång på. Mycket såg artifi
ciellt, alltför perfekt och inte alls gott ut, 
enligt mitt tycke. Jag vill hellre att man 
ser ett snett spateltag, det ger mer liv och 
känsla, än att tårtan är perfekt och steril. 

Bakintresset har hon med sig hemifrån. 
De är fyra systrar och de fick välja vilka 
sysslor de skulle hjälpa till med när de 
växte upp. De andra syrrorna städade 
och strök tvätt, så då blev det bakning 
för Christin. Hon experimenterade och 
provade nytt och lärde sig allteftersom.

– Jag gillar friheten som egen och jag 
gillar det lilla formatet. Även om jag kan
ske skulle kunna utveckla verksamheten 
och börja anställa så är jag i nuläget inte 
redo att ha det ansvaret. Ibland drömmer 
vi om att bygga om uthuset till orangeri 
och bakstuga. Men det ligger i framtiden. 
Var du aldrig orolig att du skulle tröttna 
på att baka när din hobby blev ditt yrke?

– Jo, jag tänkte på det. Men jag tycker 
fortfarande det är så roligt. Det var hyste
riskt mycket jobb förra sommaren och när 
det började lugna ner sig i oktober och jag  
fick en helledig dag utan man och barn, 
så tänkte jag: Åh, nu ska jag baka, vad 
roligt! l

2015 gav Christin  
Alvesund Schedvins  
och fotografen Erika 
Stenlund ut livsstils
boken ”Fyra årstider 
TROSA; människor, mat 
och miljöer”. Den är fylld 
av personliga berättel
ser, vackra miljöbilder 
och menyer knutna till 
varje årstid. Christin har 
skrivit all text och ut
format alla menyer och 
recept. Hennes bakgrund 
som svensklärare och 
hennes nya liv som mat 
och bakverkskreatör 
förenades. 

Rumstemperatur ska 
ingredienserna ha när 
bärmoussen lagas.

Recept!
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Något sött, något surt, något lent och något sprött.  
Denna dessert i ett nötskal. Varje del går dessutom att  

använda var för sig. Servera pannacottan med färska bär.  
Lägg havreflarnet på kaffefatet eller moussen i en tårta.  

Välj bär till moussen efter tycke, smak och säsong.
( 6 PoRTioNER )

Vit choklad- 
och vaniljpannacotta 

med lemoncurd, bärmousse och havreflarn
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Vanilj- och vit chokladpannacotta
6 MEDELSToRA ELLER 12 SMÅ GLAS

5 dl vispgrädde
1 vaniljstång
250 g vit choklad
2 gelatinblad

Blötlägg gelatinbladen i kallt vatten. Hacka den vita  
chokladen och lägg den i en skål. Dela vaniljstången på 
längden och skrapa ur fröna. Koka upp grädden med 
vaniljstång och frön. Häll grädden över chokladen och  
rör om tills chokladen har smält. Krama ur vattnet från 
gelatinbladen och rör ner dem i gräddblandningen. Häll 
upp i portionsstora formar och låt dem stå kallt tills de 
stelnar. Det tar cirka tre timmar.

Lemoncurd
3 citroner
1,5 dl strösocker
50 g smör
1,5 msk maizena
1 ägg
2 äggulor

Tvätta och torka citronerna. Blanda rivet skal från alla tre 
citroner med saft från två och koka upp med strösocker 
och smör. Sila vätskan. Blanda ut maizenan med saften 
från den tredje citronen och rör ner det i den varma 
vätskan. Vispa samman äggen och rör ner dem i vätskan. 
Ställ tillbaka på spisen och låt det sjuda under konstant 
vispning tills krämen tjocknar. Häll över curden i en ren 
burk eller skål och låt den svalna. Klicka sedan ut en liten 
klick på varje pannacotta.

Havreflarn
10–15 ST

1 dl havregryn
0,75 dl socker
0,5 dl vetemjöl
0,5–1 dl grovt hackad mandel
0,5–1 tsk nystött kardemumma
0,25 tsk bakpulver
1 msk sirap
50 g smält smör
1 msk grädde

Sätt ugnen på 175°C. Hacka mandeln grovt. Smält smöret 
och stöt kardemumman. Blanda alla torra ingredienser. 
Häll över smält smör, sirap och grädde. Blanda samman. 
Forma smeten till små bollar och lägg dem glest på en 
bakplåtsklädd plåt. De flyter ut mycket i ugnen. Grädda 
tills de fått fin färg; sju till åtta minuter.

Bärmousse
Börja med att ställa fram alla ingredienser i rumstempera-
tur. Alla ingredienser behöver nämligen ha ungefär samma 
temperatur när de blandas samman mot slutet för att 
moussen inte ska skära sig.

3 gelatinblad
56 g äggvita
10 g socker

Lägg gelatinbladen i kallt vatten och vispa äggvitan och 
sockret till ett hårt skum.

104 g socker
33 g vatten

Koka upp vatten och socker till 123 °C. Häll ner socker-
lagen i äggvitebunken och vispa samtidigt på högsta 
hastighet. Fortsätt att vispa tills marängen är ljummen.

150 g valfri bärpuré
2,5 dl vispgrädde

Koka upp 0,5 dl av purén. Smält det urkramade, uppblötta 
gelatinbladet i det och blanda samman röran med 
marängen. Häll i den resterande purén och rör om. Vispa 
grädden lätt. Blanda allt och rör om med stora tag. 

Christins recept
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Malt 
är deras nya  
affärsidé

– Kärnan i spannmålet väcks till liv när man groddar och mältar,  
säger Kerstin och Thomas Björklund som driver Warbro Kvarn 
tillsammans med en handfull anställda. 
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Kerstin Björklund är vd på Warbro 
Kvarn, ett familjeföretag som odlar 
och förädlar ursprungsspannmål 

sedan 13 år tillbaka. I flera år har hon och 
hennes man Thomas Björklund funderat 
på om malt skulle vara något för dem att 
satsa på. 

Efter att ha varit med i riskkapital
forumet Sörmlandsnästet och fått fem 
medinvesterare, har planerna tagit fart 
på allvar. Under våren har en sex meter 
hög mältningsanläggning med tillhörande 
spannmålstank beställts från Tyskland.

– Allt rullar på för oss och vi ville  
hitta på något nytt, få ett ben till att stå på.  
I flera år har vi dessutom tagit fram 
grönmalt som används till veganmat, 
bland annat. Vi har spannmålen, vi har 
lokalerna och vi har kunskapen, och nu 
skaffar vi mältningsanläggningen, säger 
Kerstin Björklund.

Hittills har det bara funnits en stor 
producent av malt i Sverige. Men i takt 
med att det föds allt fler mikrobryggerier 
av öl så har efterfrågan ökat. 

– Vi räknar med att vår nya anläggning 
för mältning av ekologiska kulturgrödor 

ska kunna börja användas nästa höst.
Hur går då mältning till? Jo, man 

gör malt av korn och vete. Först blöt
läggs spannmålet i flera omgångar så att 
det börjar gro. Då friges enzymer och 
vitaminer. Sedan stoppar man processen 
och låter alltsammans torka. Resultatet 
är färdig malt som kan användas för att 
brygga öl och göra whisky. 

Men det är inte det enda användnings 
området. Den mältade säden är en formlig 
näringsbomb och det går att göra nyttig 
och skonsam barnmat av den. Warbro 
samarbetar med läkaren och forskaren 
Kerstin Fredlund som har mycket kunskap 
i ämnet. Hon har efter många års studier 
kommit fram till en metod att bryta ner 
fytinsyran i spannmålen, för att frigöra 
mineralerna.

Men innan produktionen kan påbörjas 
så ska kvarnen byggas om – taket behöver 
höjas för att maskinen från Tyskland ska få 
plats. När verksamheten sedan körs igång 
ska några personer nyanställas. Kunder 
finns det redan gott om, så Kerstin Björk
lund räknar med att investeringen ska ha 
betalat sig inom några år. l

En helt ny förädling av spannmål – en av få i landet.  
 Warbro Kvarn utanför Sköldinge börjar nästa år med 
framtagning av malt. Finansieringen blev klar i våras.

Svart emmer,  
dinkel, enkorn  
– allesammans är  
gamla vetesläktingar 
som går att fram 
ställa malt av.

bryggerier  
finns i landet.
KäLLA: SVERIGES  
BRyGGERIER

224

Text: Anna Björe  |  Foto: Per Groth
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Mats Sjöstedt vill ge  
barnbarnet Gustav en  
renare framtid.
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Grön och klimatsmart mat efterfrågas av allt fler. I Hornuddens 
Trädgård utanför Strängnäs har ekologiskt varit ledordet i 
många år. Men det krävs kunskap och pengar för att odla rent.  
Text: Anna Björe  |  Foto: Per Groth

Här möts
båda världar
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MSC driver ett omfattande 
certifierings- och miljö-
märkningsprogram med 
målet att främja hållbara 
fiskemetoder.

Krav
märket är 
Sveriges 
mest 

kända miljömärkning för 
mat, uppbyggd på ekologisk 
grund med särskilt höga krav 
på djuromsorg, hälsa, socialt 
ansvar och klimatpåverkan.

Fairtrade är 
en oberoende 
certifiering  
som skapar

förutsättningar för odlare 
och anställda att förbättra 
sina arbets- och levnads-
villkor. 

EUlövet 
är EU:s 
märkning 
för ekolo-

giskt jordbruk och det finns 
på förpackade ekologiska 
produkter som produceras 
inom EU. 

Vad betyder miljömärkena?

Aktiviteten är i full gång när vi 
åker till Aspö för träffa en av 
länets veteraner när det gäller 

ekologisk grönsaksodling. Tomaterna ska 
vattnas, kryddväxterna levereras och i 
nya odlingstunneln ses bänklådorna med 
sallad över. 

Hornuddens trädgård drivs och ägs 
av Mats och Karin Sjöstedt. Här kan 
besökare köpa ekologiska grönsaker och 
blommor och lära sig mer om hur sådan 
odling går till. För den som vill, går det 
även att ta en lunch eller fika och njuta av 
utsikten vid Mälarens strand. 

Mats Sjöstedt visar oss runt i växthuset 
där tomaterna än så länge är gröna, men 
om en månad ska de vara färdiga att börja 
plockas. Omkring 15 olika sorter samsas 
här – de är av olika storlekar, färger och 
former. Allt för att passa konsumenternas 
smak.

– Vi var i Holland och tittade på 
grönsaksodling. Den är fantastiskt effektiv 
och de kan även använda stora maskiner 
eftersom de har så stora odlingsytor. Sett 
till avstånd och transporter så är det lika 
nära därifrån till södra Sverige, som det är 
till Skåne från oss. 

– Så jag förstår att många väljer att 
köpa de tomaterna – de är miljövänliga 
och billigare än våra svenska. Så det här 
med klimatsmarta val är inte så lätt alla 
gånger, säger Mats Sjöstedt.

De är sex anställda i nuläget, utöver 
ägarna själva, varav tre nyanställda i år. 
Dessutom jobbar volontärer här och 
tillsammans håller de alla igång den  
breda verksamheten. Odling i den här 
jämförelsevis lilla skalan är arbetsintensiv 
och det är också bland annat det som  
gör det till en utmaning. Lönsamhet är  
ett måste men arbetskraften är kostsam  
i Sverige jämfört med i andra länder.

Dessutom har vi klimatet att brottas 
med. Långa kalla vintrar är inte optimalt 
för att driva upp grönsaker och ljus och 
värme kostar mycket pengar.

Mats Sjöstedt skulle önska att de stora 
livsmedelsföretagen ville gå in och sponsra 
investeringar som gör det möjligt att odla 
i större skala och mer energieffektivt. Då 
skulle priserna bli mer konkurrenskraftiga. 

– Vi har markerna att odla på och vi 
har det rena vattnet, men våra svenska 
tomater har ändå alltid en slags ”start
kostnad” jämfört med europeiska för den 
extra energi som går åt i odlingen. Våra 
vänner som är odlare i Roslagen har ett 
samarbete med en ICAhandlare.  
Vi hoppas få till något liknande här också,  
vi har redan börjat så några frön, säger 
han och fläktar försiktigt undan en humla.

Humlorna är växthusens diskreta, 
men ack så viktiga, arbetskraft. Var sjätte 
vecka kommer en låda med nya flygfän 
som pollinerar blommorna och gör att 
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Svanen är Nor-
dens officiella 
miljömärke 
och det drivs 

på uppdrag av regeringen, 
utan bransch- eller vinst-
intresse. Det ska hjälpa oss 
konsumenter att leva ett 
miljövänligt liv.

EUblomman
är EU:s 
gemensamma 
miljömärke. 

Märket fungerar på ungefär 
samma sätt som Svanen. 

Bra Miljöval 
(Falken) är 
Naturskydds-
föreningens 
miljömärke. 

Det anger att en vara är 
miljöanpassad, precis som 
Svanen och EU-Blomman.

Från Sverige – 
ett nytt märke 
som visar att 
djuren ska vara 

födda, uppfödda och slakta-
de i Sverige, odlingen ska ha 
skett i Sverige och i samman-
satta produkter ska minst 75 
procent vara svenskt.

KäLLA: KoNSUMENTVERKET

plantorna fortsätter att ge frukt under hela 
tomatsäsongen.

I månadsskiftet oktober/november 
brukar de sista tomaterna plockas. Sedan 
är det vila för jorden som gäller innan nya 
plantor drivs upp och ett nytt odlingsår tar 
sin början.

Redan 1988 Kravmärktes odlingarna 
på Hornudden, bara tre år efter att Krav 
kom till.

– Det finns många olika märkningar och 
det råder helt klart en begreppsförvirring. 
Lokalt odlat är en sak, Krav en annan. Det 
bästa är om båda världarna kombineras 
för då har du det ekologiska som odlas utan 
gifter och samtidigt korta transporter. Plus 
att du gynnar näringarna där du bor, säger 
Mats Sjöstedt och vinkar med oss ut på 
baksidan av växthuset.

Här ligger det som kanske allra mest bi
drar till en hållbar miljö av allt det gröna på 
Hornudden. Gömt i marken ligger det, och 
som besökare har man ingen aning om att 
det existerar. Det är det sinnrika avlopps 
systemet där toaletternas avfall renas och 
blir gödsel – snacka om kretslopp.

Sedan går vi runt till framsidan igen 
och Mats pekar ut över Mälarviken.

– Där har vi en halv mil slang 
på botten som hämtar energi från 
Mälaren till våra odlingar. Vi är så 
energieffektiva vi kan vara med våra 

nuvarande resurser. l

Odlingstunneln är nyanställde trädgårdsmästaren 
Kalle Persson Gärdegårds skötebarn. Här samsas 
sallad med björnbär, rädisor och jordgubbsplantor. 

Omkring 15 olika sorters
tomater odlas här.
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Det är Livsmedelsföretagen, Svensk Daglig
varuhandel och LRF som ligger bakom den 
nya symbolen. En gemensam ursprungs

märkning för svenskproducerade livsmedel så att det 
ska bli lätt och tydligt för konsumenterna att hitta 
den svenska maten i butiken. Märkningen ska vara 
frivillig.

Marie Lönneskog Hogstadius är tillförordnad 
regionchef  för LRF i Södermanland, Östergötland 
och Örebro.

– Sverige följer FN:s generationsmål att vi ska an
svara för vår egen miljöpåverkan och inte exportera 
miljö och hälsoproblem till andra länder. Men när vi 
importerar viss mat så gör vi just det, eftersom maten 
i de länderna inte produceras lika hållbart som den 
gör i Sverige, säger hon.

Det kan vara importerat kött från andra länder, till 
exempel, där djuren ges antibiotika i förebyggande 
syfte. Så sker inte i Sverige. Eller så är det näbbar som 
trimmas på höns och grisar vars knorrar amputeras, 
eftersom de annars skadar varandra på grund av 
understimulans. Så sker inte heller i Sverige.

Så både för djurhållningens och konsumenternas 
skull, men även för klimatets, är det smart att välja 
svenskt och närproducerat, enligt LRF. Kortare trans
porter gynnar miljön och så länge lantbruket i Sverige 
lever och odlar gör växtligheten att skadliga koldioxid
utsläpp binds. Hållbarheten ligger i att svensk jord och 
skog odlas aktivt.

– Det glädjande är att svenska konsumenter har 
förstått det här. Efterfrågan på svenskt kött ökar nu, 
säger Marie Lönneskog Hogstadius.

Just köttet är en het fråga och röster höjs för att 
generellt minska vår köttkonsumtion – eftersom den 
också ger upphov till skadliga koldioxidutsläpp. Detta 
debatteras flitigt, men alla parter är i alla fall överens 

om att det är bra att välja svenskt kött istället för 
importerat till söndagsmiddagen.

När det gäller mjölken, så kommer nästan all den 
vi dricker från svenska kossor. Ost av svenskt ursprung 
har också allt fler börjat välja. Men ändå är det lång 
väg att gå innan vi kan säga att vi är helt självför
sörjande av mat i vårt land. Totalt sett är hälften av 
maten som vi köper inhemsk, resten kommer från 
andra länder.

Skälen är flera. Priset är en given faktor – kost
nadsläget och sättet vi tar hand om våra djur på gör 
att svenska produkter blir dyrare än dem från många 
andra länder. Konkurrensen om att mätta våra magar 
är stor.

Vårt klimat påverkar dessutom möjligheten att 
odla olika grödor. 

– Alla marker är inte lämpade för spannmål eller 
vegetariskt protein, likväl som det inte fungerar att 
producera grönsaker överallt. Det här kan och vet 
bönderna. Det kan vara hårt vilttryck, till exempel, 
och då blir det dyrt att skydda grödorna. Arbets
intensiva verksamheter har vi också generellt svårt  
att konkurrera med mot utlandet eftersom vi har ett 
högt löneläge, säger Marie Lönneskog Hogstadius.

Så det är tufft för en hel del svenska lantbrukare. 
Sedan EUinträdet har svensk produktion tappat  
25 procent av marknaden. Just i år har EU-bidragen 
som skulle ha betalats ut kring årsskiftet blivit försena
de. Är du sårbar kan det riskera hela verksamheten, 
om viktiga fakturor inte kan betalas. 

Men långt ifrån alla går på knäna. Flera produk
tionsgrenar går bra, till exempel ägg och kött, och 
Sverige jobbar nu med en nationell livsmedelsstrategi. 

– Det är positivt och nödvändigt för framtiden. I 
den hoppas jag att Sverige sätter upp tydliga tillväxt
mål, säger Marie Lönneskog Hogstadius. l

Enklare att hitta svensk mat
Ekologiskt. Krav. Svanen. Fairtrade. Symbolerna ska leda
oss att välja mat som gynnar jordens överlevnad på lång sikt.
Nu lanseras en helt ny märkning i handeln – Från Sverige.
Text: Anna Björe

Ny märkning för svensk
producerade livsmedel.

:  26  :



50
procent har världens 
utsläpp av växthusgaser 
ökat med sedan 1992, 
då FN:s klimatkonven-
tion skrevs i Rio. Större 
delen av ökningen 
har skett i Asien och 
särskilt Kina. i USA 
är utsläppen ungefär 
oförändrade och i 
EU-länderna har de 
minskat med ungefär 
20 procent.

KäLLA: WoRLD RESoURCES 
iNSTiTUTE oCH WWF.

År 2020
ska Sveriges utsläpp av växthusgaser 
ha minskat med 40 procent, jämfört 
med 1990 års nivåer, enligt Sveriges 
nationella mål.

MATVAL
•    Köp miljömärkt och närodlat.

•   Planera dina inköp.

•  Grönsaker odlade i säsong är billigt, 
nyttigt och gott. ät gärna helt 
vegetariskt ibland. 

•  Köp svenskt kött och låt köttet 
ibland bli mer av en krydda i maten, 
inte basen. Köper du mindre mängd 
kött så får du råd att handla ekolo
giskt och kött från betesdjur, när du 
ska äta kött. 

•   Släng inte rester i onödan. Lukta och 
smaka. Bäst före datum anger enbart 
sista försäljningsdag. Resterna går att 
göra lunchlåda av. 

Miljösmartare

Lena Ek, fd miljöminister och nu ordförande i Södra Skogsägarna.

Foto: Angelina Litvin

” Ett genomsnittligt svenskt familje- 
skogsbruk klimatkompenserar 
för 40 personer, både per år och liv.”
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 Svenska kor ges inte antibiotika i förebyggande syfte.
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Grillad med massor av smak och goda tillbehör  
en ljummen sommarkväll. Eller en snabb korv  
med bröd som mättar fint under korta lunchbrejket. 
Korven är med oss i fest som vardag och ligger oss 
svenskar varmt om hjärtat. Vi har pratat med  
korvexperten Marie Pettersson.
Text: Anna Björe  |  Foto: Per Groth
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Råvarorna är prima, smaksättningen raffinerad 
och utbudet bara växer. Kanske var det 
Kristofer Franzéns bok om korv, som kom  

för några år sedan, som gav den stoppade charkpro
dukten en avgörande skjuts in bland delikatesserna?

 Marie Pettersson är korvfabrikant och en genuin 
korvälskare – liksom alla som jobbar på hennes fabrik 
Mälarchark i Eskilstuna. Det är en förutsättning för 
att kunna göra ett bra jobb. Korvproduktion är ett 
hantverk som kräver känsla och finess.

– Vi har en korvspruta för att få rätt mängd stopp
ning i korven, men det är allt. Jag brukar själv fläta 
prinskorv till jul, säger Marie Petterson.
 Vad är tjusningen med korv för dig?

– Den är allt i ett, och mångfalden är så stor. Du 
kan laga en söndagsmiddag i timmar, med olika råva
ror och ingredienser. Väljer du korv istället så har du 
alltsammans färdigpaketerat – smaken, konsistensen, 
saftigheten.

– Vem älskar inte en stekt fin falukorv med potatis
mos. Det är både billigt och gott, du får en hel måltid 
för 15 kronor, säger hon med ett leende.

 Vi i Sverige är bra på att göra korv, slår hon fast. 
Kanske beror det på att korven var nödmat under 
kristiderna på 1930- och 1940-talen. Då gällde det  
att ta vara på precis allt på en gris eller ko och ge det 
god smak och konsistens.

– Prinskorv, falukorv och wienerkorv är vi riktiga 
mästare på att tillverka här hemma jämfört med i 
många andra länder. Hemligheten är den rätta mixen 
av fett och vatten i smeten.

– Men någon nödmat är det inte längre – tvärtom. 
Hos oss använder vi ekologiska råvaror till våra egna 
recept och kryddblandningar.

 Sedan gäller det att veta vad konsumenterna vill 
ha. För det går trender i korv, precis som i allt annat. 
För några år sedan var det inne med hög kötthalt, 
numera ska den vara lägre.

En prototyp med mindre mängd kött och mer 
vegetabilier håller Marie och kompani som bäst på  
att ta fram. Likaså har de en korv på gång med ost 
och chilismak. Till hösten börjar de även sälja sin 
prisvinnande sörmländska skogskorv av bland annat 
viltkött, granskott och älgört.
 Hur tänker du kring korv och hälsa? Forskarna har 
varnat för att äta mycket charkvaror?

– Att äta alltför mycket av något – vad det än är – 
är knappast bra. Men korv till middag någon gång i 
veckan har jag svårt att se att det skulle vara hälso 
farligt. Jag äter det betydligt oftare än så. l

stoppning 
för alla smaker  
Den har gått från att vara nödmat till att bli en delikatess.  
Det som tidigare bara skulle mätta magen är numera något  
för finsmakarna. Korven har tagit steget in i finrummet.

Marie Pettersson – korvfabrikant och genuin korvälskare.
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Mauritz Groth gillar korv.

:  31  :



Härsken förr i tiden
• Vad ordet korv betyder är omstritt men troligen betyder det kurva.  

Första gången Svenska akademiens ordbok meddelar att ordet före
kommer i skrift är år 1539.

• I de äldsta nordiska sagorna används orden bjuga eller morrbjuga.  
Första ledet betyder fett och det andra förmodligen krokig.

• Fjälster, korvskinn, betyder gömställe på fornsvenska.

• Smaken hade troligen inte tilltalat oss i dag. Blod, hackat kött, fläsk  
och inälvor blandades och korngryn kunde tillsättas. Salt undveks  
eftersom det var köpevara. Torkad och ganska härsken föda var det  
som föredrogs av vanligt folk.

KäLLA: ”KORVBOKEN” AV KARLOLOV ARNSTBERG OCH ANDERS BJöRKLUND (CARLSSONS) 2011

Stoppar egen korv
Vill du lära dig stoppa korv? Kurser finns i Stallarholmen. Det är  
köttbutiken Millert & Dahlén som värnar om gamla traditioner  
och det gedigna hantverket.

I fjol tävlade de i SM i Mathantverk med sin lufttorkade skinka.  
Smaken och konsistensen bedömdes och det blev guld. I butiken  
erbjuder de nötkött, lamm, vilt, chark och även färdiglagade rätter. 

Galen i korv?  
Tips och idéer finns i  
”Korv” av Kristofer Franzén 
(Bonnier Fakta) 2011.

1957
blev korvgubbar med låda på magen 
olagliga. De ansågs vara ohygieniska 
och i stället kom korvkioskerna.

Festligt för 
korvälskarna
Korv med brödfestival har anordnats 
i Stallarholmen fem år i rad. Tusentals 
korv- och brödälskare brukar trängas 
på innergården till Gula industrihuset. 
Utställare och säljare är de som tillverkar 
korv, bröd och allehanda tillbehör på 
ett hantverksmässigt sätt. Arrangörer 
är Printz bageri och Köttbutiken Millert 
och Dahlén.

Silverkorven
Ibland var den för salt. Andra gånger för finmalen och slät.  
Tre månader av tester och 150 kilo prototypkorv senare var  
kreatörerna av den sörmländska skogskroven nöjda. En korv 
som senare blev tvåa i riksfinalen av mattävlingen Matverk  
år 2015.

Marie Pettersson på Mälarchark har tagit fram den till 
sammans med Christer Olofsson på Vrena Vilt och Lena  
Engelmark Embertsén på Högtorp gård. Hon är kemiingenjör 
och expert på smakförädling med vilda örter. I korven ingår 
bland annat älg, vildsvin och rökt hjort. Som krydda används 
älgört och granskott.

Skyddad  
av EU 
Beteckningen falukorv har godkänts av  
EU-kommissionen. Endast de korvar  
som uppfyller produktspecifikationen  
får kallas falukorv.
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Vill du vara klimatsmart 
och schysst?
Välj svensk mat.

Ett exempel: 
För att tillverka 

1 kg ost krävs 10 liter mjölk. 
Svensk mjölkproduktion har 

44 procent lägre utsläpp av 
växthusgaser per liter mjölk 

än världsgenomsnittet. 

Titta efter märket Från Sverige när du handlar mat. 
Då vet du att maten är schysst, säker och smart 
producerad av Sveriges bönder.
Läs mer på www.fransverige.se
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satsar på
öppenhet

För två år sedan tog Erica Buskas Åhrlin och Oscar Wulff  
över lantbruket på Närsjö gård utanför Eskilstuna.  
Nu har de både kor och grisar, egen köttförsäljning och  
mycket annat. Och den som vill får gärna komma på besök.
– Vi är väldigt öppna och det uppskattas av många,  
säger Erica Buskas Åhrlin.

Text: Lena Wreede  |  Foto: Per Groth

Närsjö Gård
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” När man jobbar med djur ska man helst inte 
vara ensam. Dels för att man kan göra sig riktigt 
illa, dels kan det hända oförutsedda saker.”

Solen skiner och korna råmar otåligt. Snart ska 
de släppas ut på det efterlängtade sommarbetet. 
Erica Buskas Åhrlin backar med van hand in 

traktorn och det åtta meter långa släpet mot djur 
stallarna. Pojkvännen Oscar Wulff, och praktikanten 
Filip Englund hjälper till att få kossorna ombord. 
De stora djuren blänger först tveksamt och rör sig 
knappt ur fläcken. Sen går proppen ur och alla verkar 
vilja gå på samtidigt. 

– När man jobbar med djur ska man helst inte  
vara ensam. Dels för att man kan göra sig riktigt illa, 
dels kan det hända oförutsedda saker, säger Oscar. 

Erica vet dock att det i verkligheten ser annorlunda 
ut. Ibland finns ingen hjälp att få och då måste hon 
göra jobbet själv. Som häromdagen när hon körde 
ut ett gäng kossor och en ko drog iväg åt ett håll och 
lämnade kalven kvar som passade på att smita ut 
genom stängslet. 

– Jag ska erkänna att jag svor en hel del, haha. 
Oscar är betydligt lugnare än jag. Ibland har jag  
kommit på mig själv med att försöka resonera  

med en ko som inte vill gå dit jag vill att hon ska gå.  
Tålamodet prövas om man säger så. 

Erica och Oscar träffades på naturbruksgymnasiet 
Öknaskolan 2006 och har sen dess varit ett par. 
Sedan två år tillbaka driver de lantbruket FarCon 
på Närsjö gård utanför Eskilstuna – som också är en 
familjegård på Oscars sida. 

Både Oscar och Erica är eniga om att det bästa 
med att ha eget företag är möjligheten att själva styra 
över sitt arbete och sin tid. Än så länge innebär det 
långa dagar och jobb till sent på kvällen. 

I dagsläget har de en person anställd på 80 procent 
som ger dem välbehövlig avlastning. Men i framtiden 
hoppas de kunna anställa fler så att deras egen arbets
tid blir mer normal – 40 timmar i veckan och några 
semesterveckor varje år.

– Vi har ju valt att bygga upp från scratch med de 
pengarna vi har och tar det pö om pö. Det går bättre 
och bättre. Äldre lantbrukare säger att det är tuffast 
de första fem åren. Så det här är en satsning vi gör. 
Det får man tänka på, säger Oscar. 

Oscar Wulff. Sommarbetet ligger nån kilometer från Närsjö gård. Erica Buskas Åhrlin.
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Det blir snabbt trängsel bland korna när de 
ska lastas för att komma ut på sommarbete.
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Arbetsmomenten på gården är grovt uppdelade dem 
emellan. Oscar håller i pappersjobbet och entrepre
naden, men också lantbruksgörat som spannmål  
och vall.

Vid sidan om det vanliga bondelivet har han också 
utvecklat en annan gren – entreprenaden – det vill 
säga grävjobb, snöröjning och annat som kan skötas 
med stora maskiner. Namnet FarCon står för farming 
and construction – på svenska lantbruk och entrepre
nad.

– Entreprenadbiten stöttar upp det andra oerhört 
mycket. Där får vi in pengar direkt. Spannmålet till 
exempel ger bara pengar på hösten, förklarar han. 

Erica sköter det mesta med djuren. Det var också 
hennes idé att börja med grisar. 

– Jag jobbade ett år för Erika Olsson på Onsberga 
gård utanför Nyköping. Julen 2013 fick jag två grisar 
av henne. Det är den bästa julklapp jag har fått. 

Julklappsgrisarna var två gyltor, det vill säga 
ungsuggor. Efter ett tag köptes en galt in och på den 
vägen är det. Nu är de uppe i ett 50-tal grisar. Alla 
går ute året om. Vintertid håller de till i hagar invid 

gården där de också kan söka skydd i små hyddor.  
Men i början av maj flyttas de ut till sommarhagarna. 
Just utelivet gör att grisarna kan leva på sitt sätt – 
bada i gyttjepölar, brottas och böka efter mat. Året 
om får de också stödfoder – en blandning av korn, 
ärtor och mineraler. Smågrisarna grymtar lyckligt när 
den efterlängtade mathinken kommer. 

– I dagsläget har vi en fyrraskorsning – duroc, 
svensk lantras, linderöd och mangalitza, även kallad 
ullgris. Vi är nog ganska ensamma om den bland
ningen. Kombinationen ger ett smakrikt, marmorerat 
och högkvalitativt kött, säger Erica. 

Förutom smaken finns en annan tanke med ras
blandningen. Vanliga köttgrisar blir ofta väldigt tunga 
och kan ha svårt att röra sig i den leriga och steniga 
terrängen. Därför har Erica valt att blanda in ullgris 
vilket gjort avkommorna tåligare. 

Förutom djuren håller hon även i gårdens köttför
säljning. Kunderna beställer varorna via hemsidan 
eller på Facebook. Allt från 15 och 20-kilos lådor med 
olika styckdelar till grillkassar.  

Efterfrågan på ekologiska produkter ökar stadigt. 

Grisarna älskar att vara ute och böka 
i den leriga hagen på Närsjö gård. 
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Under senare år har även intresset för att besöka lant
bruken stigit. Och till Närsjö gård är alla välkomna. 
Titt som tätt kommer någon förbi. Är det större grup
per som vill ha ordnade visningar tar Erica betalt.

– Att vi är så öppna med vad vi håller på med är 
ett medvetet val. Vissa vill inte ha folk som springer 
runt på sin gård. Men vi vill gärna visa vilket jobb 
som ligger bakom så att folk ska förstå hela kedjan – 
från djur till förädlat kött. 

– Sen får de som kommer hit ta att det kan se lite 
stökigt ut. Det är så här det ser ut på en bondgård, 
säger Erica.
Vad tror ni skiljer er från andra mer konventionella 
lantbruk?

– Öppenheten. Det är en viktigt bit. Det andra är 
att vi håller i hela produktionsledet från köttproduk
tion till förädling och försäljning där Facebook är en 
viktig kanal. Det enda som saknas är ett eget slakteri, 
men det jobbar vi på säger Erica. 

– En annan skillnad är att vi satsar på flera fronter, 
flikar Oscar in. Spannmål, djurhållning, försäljning, 
förädling och så tar vi emot studiebesök. Erica jobbar 

extra som avbytare och jag har grävjobb, säger Oscar.
– Och i framtiden hoppas vi kunna öppna kafé, 

kanske ha sommarkollo och kanotuthyrning nere vid 
Hjälmaren. Det vore roligt, säger Erica. l

Kravcertiferad 
•  Hela Närsjö gård är Kravcertifierad vilket 

bland annat innebär att varken konstgödsel 
eller bekämpningsmedel används på  
markerna där spannmål och vall odlas. 

•  Korna går ute på bete alla sommarmånader 
och grisar går ute året runt. 

•  Korna betäcks i frihet när de går på sommar
bete tillsammans med en avelstjur. Kalvarna 
får gå med sina mammor hela sommaren. 

•  Grisarna bor utomhus året runt. Suggorna 
har tillgång att grisa för sig själva, vilket är 
ett naturligt beteende för dem.

– Det är väldigt skönt att vara sin egen. Det är mycket jobb att driva ett eget lantbruk, men jag 
vet vad som behöver göras och kan välja själv hur jag gör, säger Erica Buskas Åhrlin. 
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Kärlek till korv
Prisbelönt korv och pastej sedan 1933 

Endast Svenskt kött och egna originalrecept

www.malarchark.se

Välkommen till Eskilstuna Ölkulturs 
 BRYGGERIPUB!

Hantverksöl, god mat och trevligt  umgänge!

Öppet fredagar och lördagar.

www.eskilstunaolkultur.se
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Hon arbetar med sensorik, det 
vill säga våra sinnen, och med 
fokus på lukt och smak. Forsk

ningsinstitutet SP – Food and Bioscience 
– och Högskolan Kristianstad är hennes 
arbetsgivare.

– Smaken uppfattas på flera ställen i 
munnen, alltså inte bara tungan. Men 
det är inte så många som vet, säger hon.

Smakreceptorerna på tungan sitter i 
papiller, det är de små rosa prickarna du 
kan se. Det finns även smakreceptorer i 
svalget och i munhålen. De gör att vi kan 
känna grundsmakerna salt, surt, sött, 
beskt och umami. Det sistnämnda är en 
slags buljongsmak, enkelt förklarat. 

– Man diskuterar om det finns fler 
grundsmaker men det är inte vetenskap
ligt bevisat än, säger Karin Wendin.

Men det mesta som vi uppfattar 
som smak kommer faktiskt från lukten. 
När vi tuggar frigörs doftämnen som 
luktreceptorer i näshålan reagerar på 
och skickar via luktnerver signaler till 

hjärnan. På så sätt kan vi känna det 
som vi uppfattar en smak av till exempel 
choklad, vin, jordgubbar, hallonyoghurt 
med mera.

Utöver det så får vi en känsla av  
kallt och varmt. Om du tuggar chili,  
till exempel, så hettar det och mentol
tabletter gör att det känns kallt. Det är 
det kemiska sinnet, trigeminus, som gör 
att näsan och ögonen rinner och det het
tar på kinderna när du får i dig mentol 
eller något kryddstarkt.
Har barn och vuxna olika utvecklat 
smaksinne?

– Barn är ganska färdigutvecklade  
redan som små. Vi föds med en förkärlek 
för sött och sedan lär vi oss gilla andra 
smaker. Det är mycket av det vi lär oss 
tycka om som är kulturellt och miljö 
betingat.

– Sedan är olika människor olika  
känsliga för smak. Om man till exempel 
inte gillar beskt så brukar man generellt 
vara lite kräsen med smaker. l 

Jordgubbar med vaniljglass. En biff med lök. Kalla mjölken till  
pannkaka med sylt. Smakerna är många men vad är det som gör  
att vi känner dem? Vi frågade experten Karin Wendin.

Lukten 
ger smak

Grund- 
smaker
Salt, surt, 
sött, beskt 
och umami.

Text: Anna Björe

– När vi tuggar frigörs doftämnen som gör att vi kan känna smaken av till exempel choklad, säger Karin Wendin.
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Träffa
framtidens
lantbrukare
Morgondagens lantbrukare, viltvårdare
och trädgårdsodlare hittar vi på Ökna-
skolan strax utanför Nyköping. Naturbruks-
gymnasiet har anor från 1940-talet och
precis som då är ett av dagens ledord att
värna om den svenska matproduktionen.

Text: Lena Wreede  |  Foto: Per Groth
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Tabata Gonzalez som går andra året på Trädgårds
inriktningen tar hand om vattningen i växthuset.
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Mitt ute i den sörmländ
ska naturen, bland 
ängar, ekar, skogar och 

små sjöar hittar vi naturbruks
gymnasiet Öknaskolan där 250 
gymnasieelever utbildar sig till 
morgondagens matproducenter.

Den stora vita byggnaden 
har anor från 1400talet och har 
sedan dess bytt ägare flera gånger. 
Senast 1943 då änkan Elisabeth 
Funch donerade godset och de 
600 hektaren mark till landstinget 
i Sörmland.

 På den tiden var matförsörj
ningen en viktig fråga och tanken 
var att skolan skulle bidra till att 
säkra livsmedelsförsörjningen i 
länet.

I dag är situationen en annan. 
I de sörmländska hemmen råder 
ingen brist på mat. Nu är ett av 
skolans ledmotiv främst kopplad 
till just landsbygden, förklarar 
skolans verksamhetschef  Lotta 
LindbergThompson:

– I det är livsmedelsförsörjning
en viktig. Och det är ju lands
bygdsresurserna vi arbetar med 
och därför ligger skolan där den 
ligger.

Och precis som för 70 år sedan 
pratas det återigen om vikten av 
att Sverige blir självförsörjande 
på mat i högre grad. En siffra som 
nämnts är att öka den inhemska 
matproduktionen från dagens 40 
procent till omkring 75 procent. 
Räknat i sysselsättning skulle det i 
sig innebära ett behov av 200 000 
nya arbetstillfällen, säger Lotta 
LindbergThompson.

– Framtiden ser ljus ut för våra 
matproducenter. Det finns bara 
möjligheter.

 Men det handlar inte om en 
återgång till gamla tider. Eller jo, 
till viss del är det bra att snegla lite 
på hur bönderna förr i tiden bru
kade marken och skötte sina djur. 
Till exempel var de duktiga på att 
få det att växa utan konstgödsel 
och bekämpningsmedel.

En del av kunskaperna har  
också borstats av i och med att 
skolan sedan mer än tio år är 
Krav-certifierad.

– Ofta hör man från konventio
nella lantbrukare att de ekologiska 
lantbruken odlar tistel, men det 
är inte särskilt mycket tistel på 
våra marker. Det är också viktigt 

att visa att kossa nummer 735 
har mjölkat 60 liter. På så sätt lär 
sig eleverna att ekologiska kor 
också producerar bra, säger Kirsi 
Östberg, biträdande rektor på 
Öknaskolan.

Vi tar en promenad på skolom
rådet. Längst uppe i backen ligger 
sex röda längor där internatelever
na bor under veckorna. Nedanför 
finns djurstallar, ladugårdsbygg
nader, växthus, traktorhallar, 
gympasal, undervisningslokaler, 
matsal och så vidare. Överallt 
råder aktivitet.

Sörmlands naturbruk består av 
ytterligare en enhet – Nynäs slott 
och naturreservat som förvaltar 
över 4 000 hektar. Det innebär att 
eleverna har mycket stora övnings
marker att vistas på.

Lotta LindbergThompson, 
verksamhetschef
öknaskolan.

” Framtiden ser 
ljus ut för våra 
matproducenter. 
Det finns bara 
möjligheter.”

Elin Karlström och Sara Myrbäck går första året på öknaskolan.
– Jag blev tipsad om skolan av några kompisar i stallet.

Jag trivs bra här. Vi är ofta ute och det är mycket praktiska 
grejer. Roligast är att köra traktor, säger Sara Myrbäck.
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Totalt har Öknaskolan fem 
inriktningar som alla är på tre 
år: lantbruk, jakt och viltvård, 
trädgård, djur och häst. De första 
tre är mest kopplade till matpro
duktion. Men alla inriktningar kan 
på ett eller annat sätt få en plats i 
ett framtida lantbruk. Det handlar 
dels om att nischa in sig, dels om 
att kunna koppla ihop saker med 
varandra och se potentialen, säger 
Lotta LindbergThompson.

– De som lyckas håller på med 
allt möjligt – trädgård, park och 
anläggning. På vintern plogar de 
snö. Många varvar med kombina
tionsyrken som är mer anpassade 
efter säsong.

– Tidigare handlade matpro
duktion mer om stora volymer. Nu 
behöver man tänka hela ledet. Till 

exempel kan det vara bra att försöka 
hålla i hela förädlingsledet.

Kirsi Östberg tar jakt och 
viltvård som exempel. Som att vilt 
kan inrymma en turismupplevelse, 
boende, matlagning och försälj
ning av kött med mera.

– Vi försöker förmedla till 
eleverna att ta kontroll över många 
led. Inte vara i händerna på någon 
annan som bestämmer priset. Från 
skott till bord helt enkelt. Det är 
allt från kronhjortsguidningar till 
att söka samarbete med restau
rangskolan i Nyköping.

– Eller om vi tar frukt och bär 
– du får inget för fallfrukten, men 
gör du must av den kan du tjäna 
pengar.

 Samtidigt kräver det en väldig 
flexibilitet hos lantbrukaren men 

också ett stort kunnande. Fram-
tidens matproducenter ska ha  
kunskap om allt från produktions
ledet fram till slutkonsument. Om 
förädlingsled, marknadsföring, 
paketering och utvärdering av  
vad konsumenten vill ha.

 Å andra sidan har den svenska 
maten ett stort värde som vi ofta 
inte tänker på, säger Lotta 
LindbergThompson.

– Vi har otroligt bra matkvalitet 
i Sverige. Vi har våra djurskydds
lagar. Vi använder inte massor av 
antibiotika. Vi är måna om vår 
natur. I Sverige tar vi det för givet 
men i andra länder köper man 
sådan mat för väldigt dyra pengar. 
Det tänket behöver vi rusta våra 
elever med – att kvalitet också får 
kosta. l
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Eleverna vet 
vad de vill

Vi frågade ungdomarna på Öknaskolan hur de  
ser på framtiden. Vad vill de arbeta med när de  
är färdigutbildade? Vad tror de kommer att vara 
viktigt att erbjuda som matproducent? Här är  
deras svar.
Text: Lena Wreede  |  Foto: Per Groth
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Nicklas Gustafsson, 17 år 
LAnTBRuK åRSKuRS 1
– Jag kommer från en gård i Sörmland 
där vi odlar spannmål och det vill jag 
gärna fortsätta med.

– Att det är närproducerat. Det gynnar 
oss här i Sverige. Och det är viktigt 
att vi blir så självförsörjande som det 
bara går. 

Tabata Gonzalez,  
17 år 
TRÄdgåRd, åRSKuRS 2
– Jag kan tänka mig att jobba 
med odling, både i växthus 
och på friland.

– Att odla goda och bra väx
ter som konsumenterna gillar. 
Och att de är ekologiska.

Zabina Pettersson, 16 år 
LAnTBRuK, åRSKuRS 1
– Jobba i lantbruk. Kanske börja som 
anställd eller som avbytare.

– Att det är svensk mat och att allt  
är producerat här – uppfödning, slakt, 
paketering. Det är viktigt att det är 
närproducerat så att konsumenten 
har koll på läget.

Lukas Davidsson, 17 år 
JAKT oCH VILTVåRd åRSKuRS 1
– Bli yrkesjägare, kanske sköta ett gods, ha ett 
eget viltslakteri och sälja kött. 

– Att verka för en bra miljö och göra det i 
samarbete med andra. Men också att maten är 
närproducerad och svensk, så långt det går.

Lina Eriksson, 16 år
JAKT oCH VILTVåRd, åRSKuRS 1
– Ha en egen gård och på 
sidan om jobba med eftersök 
av skadade djur, sälja jakter, 
stycka och ta hand om kött.

– Verka för en hållbar utveck
ling och att maten kommer 
från Sverige. Då vet man att 
djuren blivit bra behandlade.

Vad Vill du joBBa mEd sEN?

Vad är ViKtiGt i FramtidEN?
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Kulturhuset
i skogen
Efter en stor renovering nyöppnade  
restaurangen i Skottvångs Grufva för tio  
år sedan – med ett rikt kulturutbud, god 
mat och en livemusikscen. Krogen ligger  
i skogen utanför Mariefred och har anor 
från 1960-talet. 

Sörmlandsleden passerar förbi och  
Skottvångs gruvmuseum ligger i anslutning. 
Dessutom finns garn- och hantverksboden 
Smedjan, samt Art in the green box. Det  
är en permanent året runt utställning  
som går att se i skogarna runt Skottvång. 
Utställningen förnyas och växer för varje  
år, och består av ett trettiotal verk av  
dryga tjugotalet konstnärer. 

Läs mer: skottvangsgrufva.se och  
sagolikasormland.se

Anton Husa, 22, vann finalen av Årets Unga Kock 2016. Han 
kommer från Nyköping men arbetar sedan några år tillbaka i 
Göteborg. Han möter ett 20tal kockar från hela världen när 
tävlingens final avgörs i Manchester i september. Så här såg 
hans vinnande meny ut:

FöRRäTT: confiterad gös med gulbetscrudité, räkor, 
dillmajonnäs, rom, brynt smör och örter.

HUVUDRäTT: helstekt tupp med jordärtkockspuré, körvel, 
råhyvlad broccoli, smörad kycklingfond, bakade morötter 
och svartrot.

DESSERT: apelsinmousse med hasselnötskaka, chokladkräm, 
apelsinkokta björnbär och apelsinis.

Prisvinnare 
från nyköping

Mat och musik
Mycket gott säljs under de olika mat

marknaderna som anordnas i länet.  
I augusti kombineras Bondens egen  

marknad med SM i Gatumusik  
i Mariefred – den 13 augusti  

närmare bestämt.

Magnus Carlson och Ebbot Lundberg på musikscenen.

2 gårdar till
Gårdsbutiksguiden som Krav ger ut har fått 
tillskott, varav två ligger i Sörmland. Det är 
Båltsnäs gård i Katrineholm och Magdakullan i 
Näshulta. För att vara med i guiden ska gården 
ha försäljning av nyskördade och hemlagade 
Kravgodkända produkter direkt från gården. 

Läs mer: www.krav.se.
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 Med gästen
 i centrum
” Ett hållbart tänkande 
liksom önskan att förmedla 
lärdom till gästen om sig 
själv och naturen har 
skapat en plats för både ro, 
kreativitet och nyfikenhet.” 
 

År 2015 gick priset för 
Årets Värdskap i Sörmland 
till Runnviken Pensionat & 
Rekreation i Nyköping. 
Priset delades ut av STUA, 
som utvecklar besöks näringen 
i länet. 

Prins Carl Philip deltog i olika samtal under hela den första dagen av 
Gastronomiskt Forum 2016 i Nyköping. Prinsen har stort intresse av 
mat, jordbruk och hållbarhet och har studerat växtodling, teknik och 
skogsbruk vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 

Prinsen på besök i nyköping
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Landshövding Liselott Hagberg är glad över att prinsens förstfödde, prins Alexander,  
tilldelades hertigdömet Södermanland.

– i runda tal – släpps ut på bete 
varje vår i Södermanland. Kor 
skapar samhällsnytta i form av 
öppna landskap och biologisk 
mångfald och det finns plats för 
många fler. Mindre än hälften 
av landets län klarar att försörja 
sina medborgare med mjölk. 

KäLLA: LRF

10000kossor

I Katrineholm finns ett av 
Sveriges bästa fikaställen. 
I alla fall enligt författarna 
Åsa och Mats Ottosson, med 
hemvist i sörmländska Stora 
Sundby. De listar Sveriges 
tio bästa konditorier i sin 
bok ”Nya Upplev Sverige”. 
På åttonde plats återfinns 
Sköna Gertruds Te & Kaffe 
i Katrineholm. (Bonnier 
Fakta). 

Topp
10
fika  
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Smaka på  
slottsmenyn

sörmländska

Kungliga släkter har huserat här, haft gästabud 
och stora fester med massvis av mat och dryck. 
Fortfarande i dag går det att få äta god mat  
på våra slott och herresäten i Sörmland.  
Vi tog en tur till några dem för att skapa  
vår egen festliga trerättersmeny.  
Förrätt, varmrätt och efterrätt bjuds  
det på här – hoppas det ska smaka!

Text: Anna Björe  |  Foto: Per Groth

Cia Lewenhaupt på Claestorps säteri. Erik Olofsson på Nyköpingshus. Måns Lundkvist och Joakim Olsson på Södertuna slott.
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Första stoppet för att skapa den sörmländska 
slottsmenyn ligger i östra Vingåker, söder om 
Katrineholm. Claestorps säteri är stort – går

den består av 4 370 hektar mark, sjöar och en mängd 
byggnader, utöver slottsbyggnaden. 

Så det är inte så konstigt att naturupplevelser och 
jakt är en viktig del av livet för familjen Lewenhaupt 
som bor här. 

Det märks så fort man kommer in i hallen i slottet. 
Ett huvud av en afrikansk kudu kikar ner på oss med 
värdig stolthet och väggarna är fyllda av en mängd 
andra jakttroféer. 

Här tar Cia Lewenhaupt emot oss med förklädet 
på. Hon håller som bäst på att förbereda soppan som 
är förrätten i vår slottsmeny.

– När vi håller middagar för jaktsällskapen som 
besöker oss på helgerna så sitter vi i familjen med och 
kan berätta om slottet, historien, kulturen och så vida
re. Det känns bra att få föra det vidare till besökarna, 
säger hon.

För henne är ingen dag den andra lik. Hon har 
tusen järn i elden – gården ska skötas, middagar och 
konferenser förberedas, hon har externa styrelseupp
drag i kommunen och så ska familjen ha sitt. Maken 
Jan har även han fullt upp – den här dagen jobbar 

han i Stockholm och dagen efter åker han till Turkiet 
för att jaga. 

Cia hackar morötter och lök och blandar ihop  
alla de andra ingredienserna till soppan. Den består 
faktiskt inte av viltkött – vilket man annars hade  
kunnat tro – utan av kräftor. De är fiskade i sjön  
Viren bara någon kilometer från säteriet.

– Jag älskar att laga mat, det har jag med mig 
hemifrån min familj i Skåne och soppan är en favorit 
i repris. En klassisk kräftsoppa. Men numera lagar jag 
inte allt till våra middagsgäster längre, utan lämnar 
bort det, eftersom det skulle vara omöjligt att hinna 
med annars. 

– Men vi använder egna eller lokala råvaror och  
är bortskämda med att bara ha det bästa. Köttet  
kommer från vår egen mark, fågeln likaså och det  
tas om hand och lagas på bästa sätt, säger hon. 

Vi befinner oss i bottenvåningen av det stora huset, 
den privata delen, som är både varm och ombonad. 
Byggnader med hundratals år på nacken och som är 
2 000 kvadratmeter stora brukar annars vara kalla 
och dragiga. Men inte den här.

Huset är faktiskt byggt som en jättelik kakelugn. 
Rökgångar leds i väggarna och värmer stora delar 
av slottet. Cronstedt, som var arkitekten till den 

FÖRRÄTT
Klassisk kräftsoppa

Ett slott som stannat i släkten i generationer är sällsynt.  
Claestorps säteri som ägs av familjen Lewenhaupt har gjort just det.  

Här börjar vår rundtur med en läcker kräftsoppa till förrätt.

Text: Anna Björe  |  Foto: Per Groth

”Vi är bortskämda  
med bra råvaror”
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nuvarande byggnaden kom på idén med värmeför
sörjningen och tog sedan patent på den. Det blev 
sedermera det som vi benämner kakelugnar. 

– Vi är självförsörjande på både värme och el och 
har bland annat ett eget vattenkraftverk. Uppvärm
ningen av bostadshusen sker med flis från egna 
skogen, säger Cia Lewenhaupt. 

Jaktsällskap och konferenser hålls i huset – alle
sammans förbokade. Det går inte att bara knalla in 
och be att få äta lunch eller middag, eftersom  
Claestorp inte är en traditionell restaurang eller 
hotell rörelse i den bemärkelsen. Besökarna får ta  
ett kliv in i familjens privata hem direkt vid entrén. 

Sedan ligger matsalen – den imponerande  
riddarsalen med restaurerade gyllenlädertapeter  
från 1600-talet – och övernattningsrummen på  
våningarna två och tre, där familjen inte bor. 

Jakten har en lång tradition på gården, här star
tades Sveriges första jaktvårdsskola. Det var också 
hit som de första dovhjortarna togs in i landet från 
Danmark för ungefär 100 år sedan. Numera kommer 
jaktsällskap till slottet under helgerna från augusti till 
februari – så länge jaktsäsongen pågår – och det har 
blivit ytterligare ett ben att stå på försörjningsmässigt. 
Vildsvin, rådjur, dovhjort, kronhjort och änder jagas 

på markerna, medan älgarna får vara i fred. De är  
så få och dessutom är skogens konung mäktig att bara 
se på, anser familjen. 

– Vårt huvsakliga levebröd är annars skogen och 
det vi odlar. Vi slutade med mjölkkor för 20 år sedan 
och det är vi glada för i dag.

Långsiktighet är ett ledord för att kunna behålla 
ett slott som detta i familjen. Redan när Cia och 
Jan Lewenhaupt gifte sig och planerade att skaffa 
barn började förberedelserna för det arvsskifte som 
kommer när de inte vill driva gården vidare längre. 
Gården är värd mycket pengar på papperet men  
likviditeten är inte lika stor – det vill säga pengaflödet.  
Det gör det väldigt knivigt för den som tar över att  
lösa ut sina syskon. Men Lewenhaupts har tänkt ut  
en lösning som ska fungera. 

– Det hoppas vi i alla fall. Och vi vill lämna över 
slottet och gården till våra barn i lika bra, eller ännu 
bättre, skick än det var när vi tog över det. Vi tänker 
långsiktigt och vi tänker heller inte släppa det för sent. 
Den av barnen som ska driva det vidare ska få lära av 
sina egna misstag. l 

Cia Lewenhaupt älskar att laga mat. Riddarsalen har restaurerade tapeter i gyllenläder. 

Slottet tar emot många jaktsällskap.
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Förrätt på Claestorps säteri
Klassisk kräftsoppa.

( 4 – 6 PoRTioNER )

1 kg kräftor 
1 lök

1 morot  
1 knippa persilja

2 + 2 msk smör
1,5 msk vetemjöl

4 msk tomatpuré
0,5 fl torrt vitt vin

2 tärningar fiskbuljong + 2 dl vatten
6 dl grädde

2 dl creme fraiche
Salt

Cayennepeppar

Tina kräftorna ifall de är frysta. Skala och lägg  
undan stjärtarna och spara skalen.
Skala och skär löken och moroten i små tärningar.  
Hacka persiljan inklusive stjälkarna.
Blanda vinet med vattnet. Koka upp och lös buljongtärningen.
Blanda mjöl och 2 msk smör.
Fräs alla grönsaker i resterande smöret i en kastrull utan att 
de tar färg. Tillsätt puré och kräftskalen och fräs en liten 
stund. Späd med vinbuljongen och låt koka sakta i 15 min.
Till sätt grädde och creme fraiche. Koka i 5–10 minuter under 
sporadisk omrörning. Sila soppan noga.
om så behövs, koka upp soppan igen och tillsätt smör/mjöl-
blandningen för en krämigare konsistens. Koka upp igen.
Smaka av med salt och cayennepeppar. 
Garnera med kräftstjärtarna och servera med oststänger.
Går bra att frysa.

Recept!
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020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker

Sörmlands Sparbank har utsetts 
till ”Årets lokala bank”  

 
Vi är mycket tacksamma för att tidningen Privata Affärer uppmärksammat 

vårt samhällsarbete med ”Skickar vidare”, satsningar där vi som 
sparbank låter delar av vinsten gå tillbaka till bygden. 

Vi vill tacka alla våra kunder för att ni gör det möjligt!
Läs mer om vårt arbete på sormlandssparbank.se/skickarvidare

”Större banker stänger 
kontoren. Lokalbanken 

gör tvärt om och kliver ut 
i kundens vardag.” 

Motiveringen:

Skickar vidare-
Kunskap
Till grundskolorna i våra 
kommuner har vi sedan 
1999 beviljat över 21 
miljoner till olika skolprojekt.

Skickar vidare - 
Ungdom
Ett antidrogprojekt för 
att stötta ungdomar på 
högstadiet. 

Friends 

För att skapa en tryggare 
skolgång erbjuder vi alla 
grund- och friskolor utbild-
ningspaket mot mobbning 
från Friends under tre år. 

Ung Entreprenör 
Vi hjälper ungdomar att 
starta och driva företag under 
sommaren. Startbidrag, 
utbildning, mentor samt tips 
och råd får de från oss!



Mitt i Nyköping ligger det som en gång  
var en försvarsborg på 1200-talet. Så 
småningom byggde Gustav Vasa och 

hans son hertig Karl om borgen och gjorde den  
till ett slott – Nyköpingshus.

I dag är delar av slottet festvåning och restaurang 
som sedan sju år tillbaka drivs av Erik Olofsson. Han 
är kock i själ och hjärta och brinner för goda råvaror. 

När vi hälsar på lagar han som bäst sörmländsk 
hjortrygg med passande tillbehör. Allt enligt kon
stens alla regler – det vill säga utan att krångla till 
det.

– Har man bra råvaror så får de tala sitt eget 
språk. Visst kan man marinera och greja men då 
kommer inte viltsmaken fram. Jag steker, kryddar 
med salt och peppar, och sedan får såsen och tillbe
hören komplettera med sina smaker, säger han.

Den möra hjortryggen bryner han snabbt i hög 
värme, innan han lägger upp den.

– Hade det varit älg istället så hade den fått steka 
längre tid på lägre värme. Varje råvara ska tillagas  
utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller att ta 
hand om dem på bästa sätt.

Han skapar ett vackert matkonstverk på tallriken. 
Allt görs med känsla och precision. För som i all 
matlagning är det viktigt att låta syn, doft och smak 
få sitt. Det gör upplevelsen så mycket större.

Han går heller inte över ån efter vatten – lämpligt 
nog eftersom Nyköpingsån flyter norr om slottet. 
Närodlat är det som gäller, att ta vara på det som 
produceras i regionen. 

– Mina gäster och folk i allmänhet är välinforme
rade om mat och vad den innehåller. Hållbarhet är 

viktigt. Det finns mycket att läsa om mat i tidningar, 
böcker och på nätet och gästerna vet vad de vill ha, 
säger han.

Men för den skull lever traditionerna inte alltid 
vidare. Rejäl husmanskost kan inte många i den  
yngre generationen tillaga. 

– Svenskarna har blivit ett filéfolk och det håller 
inte i längden. Att ta hand om köttet på hela djuret 
är betydligt mer klimatsmart. Här finns kunskapshål 
att fylla. Be en 90talist att laga kalops, det är inte 
många som kan, säger Erik Olofsson.

För honom var det mammas och pappas företag 
med kryddodling som väckte matintresset. Gert 
Klötzke, som i många år var ledare för det svenska 
kocklandslaget, blev något av en idol. Han var som  
en rockstar för honom. 

– När jag var nyutbildad tyckte jag att det häf
tigaste var cool mat, som anklever och tryffel. Jag 
älskar fortfarande mat och dryck men nu har jag 
utvecklat kunnandet och låter råvarorna tala. Mat 
är en livsstil och som delaktig i fyra matföretag är 
jobbet som företagsledare, med att utbilda personal 
och få nöjda kunder, främsta fokus för mig nu.
Vilka egenskaper ska en bra kock ha i dag?

– Vara allround och ha kunskap om alla råvaror. 
Det är en tuff  men rolig bransch med små margina
ler. Nycklarna för att lyckas är långsiktighet, kvalitet 
och att vara lyhörd för vad gästerna vill ha. 

Det skulle Valdemar och Erik ha önskat sig,  
istället för att svälta ihjäl. Kung Birger var inte mån 
om sina gäster utan kastade nyckeln till fängelse
hålan i ån. En kopia av nyckeln ligger numera i 
festsalen på Nyköpingshus. l

ERIK krånglar inte till det 
Kung Birger kastade sina bröder i fängelsehålan där de svalt ihjäl.  

Annat är det för gästerna på Nyköpingshus i dag. Krögaren Erik Olofsson 
bjuder på vilt som får det att vattnas i munnen.

Text: Anna Björe  |  Foto: Per Groth

VARMRÄTT
Hjortrygg med knaperstekt råraka

:  56  :



–Hade det varit älg så hade den fått 
steka längre. Men hjortryggen ska bara 

brynas snabbt, säger Erik Olofsson.
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snabba
till Erik olofsson!

Tips till oss som ska laga mat men  
inte är kockar? 
– Gör det enkelt, då blir det gott. Testa 
gärna nytt men krångla inte till det.

Förutom god kvalitet på maten, 
hur får du mig som gäst att trivas?
– Genom att föra en dialog med dig.  
Höra vad du vill ha och tycker om,  
och även berätta om vad vi gör.

Om du bara fick äta samma mat  
resten av livet. Vad skulle det vara?
– Pasta, för den går att variera så mycket. 
Gärna färskpasta med parmesan. 

3

Rårakan saltas och peppras lätt.

Nyköpingsån rinner förbi Nyköpingshus.

:  58  :



Varmrätt på Nyköpingshus

Rödvinsås
3 dl kraftigt rödvin
2 schalottenlökar, hackade
2 lagerblad
2 kvist timjan
3 dl hemlagad viltfond
3 msk rödvinsvinäger
2 msk smör
Salt
Peppar

Häll upp rödvin och tillsätt schalottenlök, lagerblad,  
timjan och peppar. Rödvinssåsen får reducera tills den  
börjar tjockna, då tillsätter du den hemmagjord fonden  
och låter såsen koka ihop ytterligare.  
(Obs! koncentrerad fond på flaska kan användas om  
du späder den enligt anvisningarna på förpackningen  
till 3 dl buljong.)
Smaka av! om syran i din rödvinssås behöver höjas så  
tillsätt en liten skvätt vinäger. När rödvinssåsen fått rätt 
smak och tjocklek monterar du ihop den med några  
klickar smör, och silar av den.

Tryffelsmör
200 g tempererat smör
Riven färsk tryffel efter smak
Tryffelolja
Lite pressad vitlök

Vispa smöret fluffigt. Smaksätt med tryffel, tryffelolja, 
vitlök, salt och peppar. Gör gärna dagen före och ställ i 
kylen.

Erik på Slottets sörmländska hjortrygg med knaperstekt råraka  
och rödvinsås, tryffelsmör samt bacon och haricovert.

( 4 PoRTioNER )

Hjortrygg
700800 g putsad hjortrygg
Salt 
Peppar
Smör och rapsolja till stekning

Skär köttet i 4 lika stora bitar Torka av köttet med  
hushållspapper. Gnid in köttet med salt och peppar.  
Låt vila 10 minuter. Bryn det runt om i en stekpanna i 
rikligt med rapsolja och smör på hög värme.  
Ös köttbiten med det brynta smöret i panna.  
Stek köttet några minuter på varje sida. Lyft av stek- 
pannan från spisen och låt köttet ligga kvar och vila  
i pannan till servering.

Råraka på potatis från Sörkärr
Min råraka består endast av råriven potatis som  
saltas och peppras lätt och fräses frasig. Bindningen  
sker genom det potatismjöl som frigörs vid rivningen.  
Potatisen måste plattas ut i stekpannan.  
Det är oundvikligt att potatisen efter en stund oxiderar 
och blir lite blågrå i färgen, så försök steka rårakan så  
fort den är riven.

800 g potatis 
1 tsk salt 
Peppar efter smak
50 g smör

Skala och riv potatisen på ett rivjärn. Blanda i salt och  
peppar. Klicka ut smeten tunt i pannan, platta till och 
stek i smör på måttlig värme. Stek rårakornas båda sidor. 
De ska bli genomstekta, frasiga och läckert bruna.

Recept!
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Södertuna slott ligger naturskönt vid en sjö,  
bara fem minuters bilväg från Gnesta. 
 Hit kommer gäster från hela landet för att  

fira bröllop, gå på konferens, umgås hela familjen,  
äta julbord eller bara ha en trevlig weekend.  
Det är mycket mat – hela tiden.

Över köket basar Måns Lundqvist med hjälp  
av souschefen – andre kökschefen – Joakim Olsson. 
När vi hälsar på har grabbarna just varit ute i träd
gården och plockat pinfärska rabarber. Hela våren 
och sommaren växer de längs slottets gavel, till  
glädje för alla som vill äta en god rabarberdessert.

Och inte bara dessert, utan rabarbern fungerar 
även utmärkt i kräm och soppa, som kompott, att 
koka saft på och i paj. Måns berättar att de till och 
med gjort en hel femrätters rabarbermeny – med 
förrätt, varmrätt och hela köret – till en av rabarber
festivalerna som hållits i länet.

– Vi stekte rabarber i vitlök och ramslök och  
serverade till gös, bland annat. Så det går att både 
steka och fritera den, även om det inte är så vi allra 
helst lagar rabarbern, säger han och skrattar. 

Men till dessert är rabarberns syrlighet och  
strävhet perfekt. Faktum är att rabarber kom väldigt  
tidigt till Södertuna slott, under senare hälften av 
1700-talet. 

Det var CarlAugust Ehrensvärd som fann den, 
som han ansåg, ”märkliga” växten under sina resor i 
England och tog med hem till Södertuna. Där sattes 

den utmed husgrunden, för att täcka över skavanker 
som inte skulle synas.

Måns och Joakim har den här dagen gjort i ord
ning citronpicklade rabarber som hyvlats i fjäderlätta 
skivor.

– Ligg ner, säger Måns när han vill få skivorna  
att ligga platt mot tallriken.

De får snart sällskap av fläderpanacotta, jord
gubbssorbet och en skir blomma som grädde på 
moset. Simsalabim har en ny dessert sett dagens ljus.
Hur kommer ni på nya rätter och desserter?

– Ofta är det en råvara i säsong som vi utgår ifrån. 
Sedan gäller det att hitta andra råvaror som passar 
ihop med den och varandra. Vad som är viktigt 
för oss är att en rätt har en balans mellan de olika 
grundsmakerna, att det finns kontrast mellan olika 
former på tallriken och att det finns flera olika texturer 
av maten på tallriken, till exempel krispigt, puré och 
fast, med mera.
Vilka råvaror är trendiga just nu?

– Nordiska råvaror, ätliga blommor, ogräs, små 
blad och skott, skogens skafferi och att använda hela 
växten, även blast och rötter. Men inte rabarberns 
blast, för det är giftigt.
Vad ska ni göra när vi har åkt härifrån?

– Det som står närmast på tur är att komponera  
en violdessert. Vi ska ha med viol, citron och lakrits, 
så långt vet vi. Resten får ni se och smaka om ni  
kommer hit och äter. l

goda rabarber  
efter maten

En dessert kan vara så mycket. Smaklökarna ska få sitt samtidigt som rätten 
ska ha bra mix av form och textur. Vi var med när kockarna  

på Södertuna slott lekte fram en ny rabarberdessert.

Text: Anna Björe  |  Foto: Per Groth

dessert
Rabarbercurd
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Citrus, fläder, jordgubbe,  
rosor och vanilj

Smaker som  
gifter sig med 
rabarber

Måns Lundkvist 
och Joakim Olsson 
experimenterar i 
köket.

En råvara i säsong utgår ofta Måns Lundkvist  
och Joakim Olsson från när de skapar en ny rätt.

Rabarber växer 
utmed slottets 

gavel.
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Fläderpannacotta
5 dl grädde
2 fläderblommor
4 msk socker
1 vaniljstång
2 blad gelatin

Blötlägg gelatin.
Koka upp grädde med fläderblomma, vanilj och socker.
Vänd ner gelatin, sila genom nätsil och portionera. Kyl.

Citronpicklade rabarber
1 dl vatten
1 dl socker
2 citroner
Rabarber

Gör en sockerlag av socker och vatten, smaka upp med 
rikligt med citronsaft och rivet skal.
Hyvla rabarbern tunt och lägg i lagen ett par timmar.

Efterrätt på Södertuna Slott
Fläderpannacotta, citronpicklade rabarber,  

jordgubbssorbet och rabarbercurd.

Jordgubbssorbet
3 dl frysta jordgubbar
1 lime
3 msk flytande honung

Lägg jordgubbarna i ett pacojetrör.
Pressa en lime och häll över honung.
Frys över natt och kör i pacojetmaskin.

Rabarbercurd
500 g rabarber
2 1/2 dl strösocker
1 msk majsstärkelse
2 ägg
50 g rumsvarmt smör

Skär rabarbern i mindre bitar och lägg i en kastrull tillsam-
mans med sockret. Låt småkoka under lock ca 15 minuter.  
Vispa i majsstärkelsen och koka i 5 minuter. Ta från värmen 
och vispa ner äggen. Passera genom en finmaskig sil. Sjud 
krämen ca 2 minuter, eller tills den tjocknar, under ständig 
omrörning. Ta från värmen och tillsätt smöret, lite i taget. 
Låt svalna.

Recept!
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Smaka på  
Nyköping.

Bondens marknad.

Femrätters, plockmat,  
snabbmat eller slowfood? 

Nyköpings prisbelönta  
restauranger erbjuder både  
spännande smaker och miljöer. 

Längs ån, på Storgatan, i kultur-
landskapet eller skärgårdsnära 
hittar du allt det goda. 

Lämna inte Nyköping hungrig.

nykopingsguiden.se

Restaurangskolan.

Storgatan.

Hamnen.

Midvinterfest.

170x240_stolt_mat.indd   1 2016-04-29   13:18



Hållbar mat 
på schemat
Till hösten 2016 startar en ny utbildning 
om hållbar matlagning i Strängnäs, på  
Thomasgymnasiet. Culinary Craft ska 
handla om måltiden som helhet, mat  
och dryck i kombination tillsammans  
med servering och service. 

Kunskap kring etiska matfrågor och 
mat i förhållande till hälsa och livsstil är 
en viktig del och mycket praktik ges ute i 
verkligheten. Möjlighet finns att välja till 
kurser som gör att eleverna kan studera 
vidare på högskolan, till exempel på  
Restaurang och Hotellhögskolan vid 
örebro universitet i Grythyttan. 

Stadskärnorna 
ömsar
skinn
Handeln flyttar ut. Restauranger in. I den 
nya tidens städer står helhetsupplevelsen 
i centrum. Nu är det heta restauranger, inte 
butiker, som lockar besökare. 

– Under senare år ses ofta kaféer och 
restauranger som ett allt viktigare inslag 
för att hålla liv i dessa stadskärnor, säger 
Thomas Jakobsson, branschekonom på 
Visita och styrelseledamot i Svenska 
stadskärnor till besoksliv.se

Foto: Serge Esteve

utbildas för  
besöksnäringen
Nyköping Strand Utbildningscentrum, NSU,  
har startat ett samarbete med Kolmården/ 
Parks and Resort. Syftet är att ge ungdomar 
inblick i ett av Sveriges största besöksmål  
och möjligheter till roliga, spännande och 
utvecklande arbeten. 

Kunskap om gästbemötande och ett 
helhetstänk kring gästens upplevelse är viktig 
oavsett om man arbetar som kock, servitör, 
hotell personal eller parkvärd.

NSU har även sökt en riksrekryterande 
utbildning inom Hotell och turism som ska 
förstärka kompetenserna kring upplevelser, 
aktiviteter och gästbemötande. Utbildningen 
planeras att starta höstterminen 2017.
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– Sa du huvudrätt? Grönsaker som huvudrätt?  
De är ju ett tillbehör. Grönsaker äter jag överhuvudtaget inte.
Det här hör jag fortfarande från alltför många människor.

I medierna läser jag hela tiden om att vi 
måste gå över till en kost med grönsaker 
som bas. Att ta omvägen via köttdjur 

uppfödda på bönväxter, som vi kan äta direkt, 
kostar för mycket av odlingsmark och vatten 
för en framtida värld.

Många yngre har dragit den slutsatsen  
själva och alltfler blir vegetarianer och 
veganer. De äter som människor i stora delar 
av världen alltid har gjort. Grönsakerna blir 
huvudrätt. 

Men var kommer grönsakerna ifrån? 
Det skrivs mycket om närodlat och ekolo

giskt. Efter massiva kampanjer i mataffärerna 
har ekologiskt ökat. Men var kommer de grön
sakerna ifrån? Och hur är det med närodlat?

Stolt mat i Sörmland har just genomfört en 
så kallad GAPanalys av grönsaks odlingen i 
länet – skillnaden mellan vad som odlas och 
vad som behövs. Den visar att vår försörj
ningsgrad av till exempel morötter är mindre 
än en procent. Lika illa är det med alla andra 
frilandsodlade grönsaker. De som ska vara 
huvudråvara i vår nya gröna mat.

Om vi dessutom tänker på att vi nu ska ta 
grönsakerna från tillbehör till huvudrätt inne
bär det att gapet är ännu större. Den möjliga 
marknaden för lokalt odlade grönsaker borde 
då vara minst dubbelt så stor. 

Av alla de miljarder som spenderas på mat 
här i landet svarar vår vanliga dagliga mat för 
80 procent. Den mycket omskrivna offentliga 
sektorn svarar för bara 4 procent och kafé/ 
restaurang för resten. Och av all vår mat 
utgörs mer än 50 procent av import. 

Det finns alltså en stor marknad för fram-
tidens lokalt odlade grönsaker. 

Om råvaran odlas nära mig har jag möjlighet 
att själv kontrollera hur den odlas. Får jag 
goda grönsaker med stor variation av sorter 
och med högt näringsvärde vill jag också beta
la mer för dem så att odlarna kan leva på sitt 
arbete – Fairtrade i Sörmland. Och när det 
blir väderkatastrofer i en allt varmare värld 
och min mataffär inte kan få fram sina dagliga 
leveranser, då finns råvarorna nära mig och 
inte på väg från Europa eller Peru. 

För att uppmuntra mataffärerna till mer  
lokalt producerad mat vill Stolt mat i Sörmland 
och Nära matens vänner uppmuntra till sam
arbeten med affärerna för att få in mer lokal 
mat i hyllorna Här kan vi alla bidra genom att 
fråga efter mer mat från trakten,

Min dröm är ett Sörmland som både kan 
försörja sig självt och leverera sitt överskott till 
Stockholm, så som landskapet kunde ända in 
på 1950-talet. En skön lustgård med fullt av 
kunniga trädgårdsmästare. l

Bie Seipel
Mataktivist, medlem i Nära
matens vänner och konsument- 
stråket i Stolt mat i Sörmland

Krönika

Från tillbehör
till huvudrätt
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– Det gäller att arbeta snabbt,  
säger Ebba von Wachenfeldt.
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Blåsa glas
•   Sand, soda, kalk och pottaska används 

ofta vid glasblåsning men Ebba har 
glaspellets istället. Då undviks nästan 
alla rökavgaser och det är bra för miljön.

•  Tre ugnar. En att smälta glasmassan i, 
en för bearbetning och en för kylning.

•  Enkla verktyg. En skopa, skärsax, bräda 
och papper räcker för det mesta.

•  Viktigast är kunskap och känsla som gör 
att produkten och det man formger 
lyfter materialet. 

  glas är hennes 
andra modersmål

Text: Anna Björe  |  Foto: Per Groth

Den ligger så fint i handen och utsmyckningen
lyfter innehållet. Snart är likörflaskan färdig att 
tas i bruk. Formgivningen står glaskonstnärinnan
Ebba von Wachenfeldt för.

Hettan från ugnen i glashyttan är 
brännande. I 1130 graders värme 
smälter glaspelletsen i degeln till 

en massa som går att arbeta med. Av den 
formar sedan Ebba von Wachenfeldt de 
mest fantastiska glasföremål och prydnader.

Med gedigen utbildning och efter att 
ha jobbat med glas runt hela världen – 
bland annat i Japan och USA – är hemma 
för henne numera en före detta skola intill 
Blacksta by, mitt i Sörmland. Några kilo
meter från Gnesta, närmare bestämt, har 
hon sin hytta sedan över tio år tillbaka. 

– Jag brukar säga att jag leker med glas. 
Det gäller att hitta det där lilla extra, 
spetsen som fångar betraktarens blick. 
Glas kräver att man arbetar snabbt, innan 
det stelnar. Tappar du uppmärksamheten 
en hundradels sekund kan det vara för 
sent. Så det kan ta många försök innan 
man träffat rätt i form och ton, säger hon.

Till henne får vem som helst komma 
och titta, och även prova att blåsa glas 
själv. Förutom att det är roligt att testa 
något nytt så fungerar det som en stunds 
avkoppling för stressade själar.

– Vi följer ett danskt koncept med 
arbetande verkstad. Alla som kommer hit 
kan se på när vi jobbar. Det krävs mycket 
fokus för att blåsa glas och det smittar av 
sig och ger lugn. Våra besökare vill inte gå 
härifrån.

Hon är ordförande i Väg 223, en samman-
slutning med näringsidkare som alla är 
verksamma i närheten av nämnda väg.  
Ett annat samarbete har hon med  
Malmköpings spritfabrik. Tillsammans 
har de tagit fram en flaska för likör med 
hallon och blåbärssmak – drottninglikör.

– Det är ett vackert namn på likören, 
tycker jag, och det är så roligt att jobba 
med gemensamma projekt i vårt när 
område. 

– Vi har träffats och diskuterat, smakat 
och hållit i under resans gång. Första flas
kan jag gjorde ligger ned, men nu ska jag 
forma om den till stående. Vi ska hitta en 
förslutning och en förpackning och sedan 
är den klar att användas. l
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” Jag brukar säga att jag leker med 
glas. Det gäller att hitta det där 
lilla extra, spetsen som fångar 
betraktarens blick.”

Ebba von Wachenfeldt
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Välkommen till
Katrineholm, FLEN

och VINGÅKER

Turistguide 2016/17
FOTO: HANNA MAXSTAD

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

Välkommen till Västra Sörmland
och Katrineholm, Flen, Vingåker!
Det � nns mycket att uppleva i KFV-området där du alltid har natur och 
kultur nära till hands. 

För den som vill ha en genuin svensk natur upplevelse � nns 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 turistinformationerna självklart svarar 
på dina frågor och tipsar om våra egna smultronställen. 

ERICSBERGS SLOTT

FOTO: KANOTCENTER

FOTO: TOLFTA GÅRD



Vodka, smaksatta shots, likörer 
och glögg. Alltsammans 
rinner ur kranarna i  

Malmköpings Nya spritbolag AB. 
Olof  Langbeck har 37 år i branschen 
vid det här laget och kunde inte 
motstå frestelsen när anläggningen i 
Malmköping såldes som konkursbo 
för snart tio år sedan.

Tillsammans med sin fru Solveig 
Sommarström slog han till och blev 
fabriksägare.

Numera äger de inte fabriken 
längre, men han är vd och ansvarig 
för verksamheten. Hustrun är kemist  

i grunden och har sitt eget bolag 
Viness AB där hon bland annat 
utvecklar aromer.  

Till verksamheten hör även  
destilleriet i Åker vilket gör dem  
unika i landet. Det är enda bolaget 
som både tillverkar, smaksätter och 
tappar alkoholen.

– Vi har gjort drottninglikören som 
Ebba von Wachenfeldt designat 
flaskan till, än så länge i liten upplaga. 
Men eftersom man enligt lagen inte 
får locka människor att köpa alkohol 
i Sverige så säljer vi den inte ännu. 
Flaskan är så fin att man kan tänka 

För snygg för att säljas

Text: Anna Björe  |  Foto: Per Groth

Den nya drottninglikören i vacker flaska smakar hallon och blåbär.
Drycken har skapats i spritfabriken i Malmköping. Landets enda
sprittillverkning med både destilleri och tappning.

Visste 
du att
…  sprit vanligen framställs 

av vete eller råg. 
Stärkelsen blir till 
socker, jäst tillsätts och 
ut kommer koldioxid 
och etanol. Etanolen 
är spriten.

…  alkoholskatten för 
1 liter ren alkohol är 
över 500 kronor medan 
själva tillverkningen 
kostar cirka 10 kronor.
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Håkan Ekstrand,
På Lebro gård
utanför gnesta.

Det är ert vete som om
vandlas till alkohol som 
sedan bearbetas vidare i 
Malmköping. Hur mycket 
vete går det åt?

– än så länge bara ett 
par lass per år eftersom 
produktionen inte är så 
stor. De har bara tillverkat 
vodkan i några år. Men om 
den slår i USA så finns det 
stora möjligheter.
Hur mycket av vetet
skulle spritfabriken
behöva i så fall?

– Hela min skörd och 
den från andra gårdar 
också. Det finns en stor 
potential och det känns 
bra att samarbeta lokalt, 
det ger ett mervärde.
Ert spannmål Krav
märktes 1999?

– Ja, det stämmer. 
Nuförtiden är det två års 
karens för Krav-odlade 
grödor, för att de säkert 
ska vara helt giftfria, men 
när vi började var det ett 
år. Reglerna är många – 
förutom att man inte får 
bespruta så ska det vara 
en viss andel vall, kant- 
zoner av en särskild  
storlek och så vidare.
Vad gör ni med resten
av skörden i dag?

– Vi säljer till  
Lantmännen.

Hallå där,
Håkan Ekstrand.

sig, i teorin, att folk köper alkoholen 
bara för att få flaskan, säger Olof  
Langbeck.

Likören ska säljas så småningom, 
men hur är inte klart än.

– Vi hittar en väg framåt. Vi lever 
ju inte enbart på våra egna produkter 
heller, utan har också legotillverkning.

Sedan 2009 producerar de ekolo
gisk vodka som exporteras till USA 
– Kanonvodkan.

Men konkurrensen på vodkamark
naden är stentuff. Tusen vodkasorter 
föds i världen varje år och lika många 
dör. Därför är marknadsföringen av 
vodka allt. Det är ju i princip ingen 
skillnad mellan en vodka och en 
annan.

De egna märkena är förutom  
vodkan, Malmköpings Mässpunsch, 
Tomtemors Starkvinsglögg, Drott
ninglikören och ett alldeles nytt paket 
med fem olika smaksatta snapsar som 
lanseras under namnet Sommarström.

– Och nu har vår 25-åriga dotter 
Elise tagit fram godisshots med lägre 
alkoholhalt och goda smaker som 
jordgubbe, choklad, polkagris med 
mera.

Ungefär hälften av bolagets försälj
ning går till Systembolaget och den 
andra halvan går på export. Tillverk
ningen är ekologisk och är certifierad 
för EU och Krav.

Men för att tillverka sprit gäller det 
att veta vad som gäller. Produktion 
och försäljning av sprit i Sverige är 
omgärdad av många lagar.

Skatteverket ska ha sin alkohol 
skatt och Livsmedelsverket bevakar 
så att det som konsumeras inte är 
hälsofarligt. 

Livsmedel, som detta räknas som, 
har generellt höga krav på spårbarhet 
vid produktionen. Det ska gå att se 
var det sålts, vem som köpt vad av 
vem och vilken tillverkningsomgång 
det tillhör.

Själva spriten framställs nästan 
alltid av vete eller råg. Men Olof  
Langbeck och hans kolleger kan 
göra det av potatis också, det är de 
ensamma om i Sverige. 

– Vi skulle faktiskt kunna göra sprit 
av en massa andra växter också, som 
palsternacka och morot, till exempel. 
Sprit som smakar morot, det vore 
något det, säger han och skrattar. l

” Vi har gjort drottninglikören som Ebba 
von Wachenfeldt designat flaskan till.”

Fo
to

: J
oa

ki
m

 S
er

ra
nd

er

Olof Langbeck kan göra sprit av morötter.
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Vi mustar din frukt!

Stavtorp   Malmköping
gårdsbutik med musteri
stavtorp.nu    070 731 80 82

Har du för mycket ÄPPLEN
så köper vi deM gärna!

Besök vår gårdsbutik
FÖR ÖPPETIDER - SE HEMSIDAN

En ekonomisk förening med 87 mataktörer som vill driva en utveckling  
för bättre, mer och godare mat i Sörmland. 

Läs om oss alla på sid 96–110.

www.matkluster.se

Efter att tagit del av GAP-analysen kunde man 
konstatera att förutsättningarna för utveckling 

och framgång är stora. Efterfrågan på kvalitativa matpro-
dukter ökar inom såväl råvaror som förädlade produkter. 
Det finns en kombination av stor yrkesskicklighet hos 
mathantverkarna och efterfrågan från kund. Vi tror på 
närodlat och närproducerat och vi vill vara med och 
förstärka länets utveckling inom matnäringen och är  
med och stöttar projektet Stolt Mat i Sörmland.

nya affärs- 
möjligheter
inom matnäringen i länet!

Lennart Larsson,
Sörmlands Sparbank

Pontus Järleskog,
Sparbanken Rekarne
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delikatesser

snacks
En nyttig, närproducerad och  
ekologisk delikatess i snacksformat. 
Det producerar tre unga tjejer i  
UFföretaget Eco Wild i Strängnäs.  
Det torkade viltköttet är smaksatt 
efter eget recept och sedan förpackas 
det i egendesignade och återvinnings
bara vakuumpåsar. Köttet köps hos  
en lokal jägare. 

Läs mer: www.ecowilduf.com.se

Företagsamma

Foto: Paula Lindgren

I gårdsslakteriet utanför Nyköping slaktas, finstyckas 
och förpackas viltkött för att sedan säljas i gårdsbutiken 
intill. Vilt i Vrena har funnits sedan 2007. Här säljs bland 
annat filé av dovhjort, rostbiff av vildsvin, köttfärs av älg, 
grytbitar av rådjur och bröstfilé från vildand. 

Foto: M
atton.se

Vilt på bordet
Vildsvinswok och kålpudding på hjort 
och älgfärs, vad sägs om det? Kommun
anställda kockar från Nyköping, Trosa, 
Eskilstuna, Strängnäs och Katrineholm 
har utbildats i tillagning av viltkött vid 
ett seminarium i Strängnäs i våras.

Viltkött har klimatfördelar och kan 
utveckla det lokala näringslivet – men 
framför allt är det nyttigt och bra, 
konstaterades bland annat. Samtidigt 
träffades Lantbrukarnas riksförbund, 
LRF, Jägarförbundet och kommunerna 
för att lösa problemen som gör att så 
lite viltkött når vanliga konsumenter 
och offentliga kök.

KäLLA: STRENGNäS TiDNiNG

:  73  :



Kagge, det hörs nästan på ordet 
att har med gamla anor att 
göra. I det närmaste bortglöm

da – men inte i Högsjö i Sörmland där 
Johan Thorslunds företag ligger sedan 
2012. Här utformas, tillverkas och 
renoveras kaggar – tunnor – i parti och 
minut. Nästan.

För något löpande band handlar det 
inte om utan det är ett gediget hantverk. 
Från skog till bord, kan man säga. Eller 
till trädgård, eftersom en hel del tunnor 
används hemma hos privatpersoner att 
ha exempelvis växter eller vatten i.

Men merparten av tillverkningen går 
annars till dryckestillverkare. Vin och 
whisky, till exempel, lagras och förädlas i 

gedigna tunnor där träslaget ger drycken 
sin säregna smak och färg. 

Tunnorna tillverkas av ek av det rätta 
virket. I fjol tillverkades 400 sprillans nya 
av finaste svensk ek i fabriken. 

– De är Rolls Roycen bland våra 
kaggar, säger Johan Thorslund.

Kraven är många. Eken ska till 
exempel vara kvistren och rakvuxen för 
att kunna användas. Virket köps från 
Småland och Blekinge men även mer 
lokalt, i Högsjö och Stora Mellösa, bland 
annat. Nio anställda arbetar på företaget 
i nuläget.

Idén att göra tunnor föddes när Johan 
gick på högstadiet. På träslöjden fick 
de hitta på ett eget projekt och Johan 

 Träet
ger drycken karaktär
En fix idé på slöjden i högstadiet blev till ett eget företag.
Johan Thorslund har tillverkat träkaggar och tunnor i 28 år.
– Varje ny kagge är en utmaning, säger han.

Text: Anna Björe  |  Foto: Per Groth

kagge
•  En 225 liters 

nytillverkad kagge 
av finaste svensk ek 
kostar 8 000 kr plus 
moms. De säljs mest 
till företag. 
Köper du en 
begagnad och är 
privatperson så 
kostar den 3 000 kr 
inklusive moms.

•  En kagge består 
av stavar, bottnar 
och tunnband som 
håller ihop 
alltsammans.

•  Modellerna är 
många och vinklar, 
former och storlekar 
ska passas ihop på 
bästa sätt.

Det här är en
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ville göra en tunna. Men han fick inte, 
eftersom läraren inte trodde att han skulle 
klara av det. Så det blev en ispik istället.

Han gav sig dock inte, utan letade själv 
reda på information om hantverket och 
åkte till både Gotland och norra England 
för att lära sig mer.

I gymnasiet fick han gå en skräddar
sydd tunnbindarutbildning och när han 
fick sitt gesällbrev var han den första 
tunnbindaren som utbildats på 50 år i 
Sverige.

Mästarbrev blev det också och nu 
– 28 år senare – tycker han fortfarande 
att yrket, och med det företagandet, 
är lika spännande. Förutom den egna 
tillverkningen så importerar han tunnor 

från USA som företaget renoverar och 
gör om till huvudsakligen sprittunnor. 

Men Johan håller även föredrag, 
har rundturer i verkstaden och ordnar 
fabriksförsäljning på lördagarna. För den 
som hälsar på är det ett måste att kika in 
i museidelen. Där förvaras ekliggarna 
som tidigare stod i kungliga slottets 
källare. Det är 4,5 meter höga ektunnor 
med de mest fantastiska träsniderier och 
kungaporträtt i relief. 

– Punsch lagrades i tunnorna för 
hundra år sedan. Säg att du dricker 
motsvarande tre flaskor per år, då så 
skulle det ta 10 000 år att tömma 
den största av liggarna här, säger Johan 
Thorslund. l

– Vi hade det tufft ett 
par år tidigare, men nu 
har vi en buffert och 
order som ger oss längre 
framförhållning, säger 
Johan Thorslund.

Markus Juntunen gör om 
begagnade dryckestunnor.
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Sommar i Strängnäs, Mariefred
Stallarholmen och Åkers styckebruk

4 juni          Ångans Dag, Mariefred
1-3 juli        Vikingafestival, Stallarholmen
2 juli           Kreativa marknaden, Stallarholmen
22-23 juli   NM för Food Trucks, Mariefred
28-30 juli   Strängnäs Sommarfest
5-6 aug       Jazz i Mariefred
13 aug         SM för Gatumusikanter, Mariefred
27 aug        Vintagefestival, Stallarholmen
27 aug        Gruvans dag, Skottvång

Musik på Gripsholm, Dramatiserade stadsvandringar, 
Bondens Egen Marknad, bil- och MC-träffar, 
konserter på Mälsåker, museijärnvägen m m, se 
strangnas.se/turism

Turistbyrån Strängnäs & Mariefred, 0152-297 90

www.sagolikasormland.se

OVÄNTADE UPPLEVELSER PÅ NÄRA HÅLL



På 
spaning efter

morgondagens
måltider

Klimatförändringar, miljöhot, livsstil och flykting-
strömmar är faktorer som kommer att förändra våra 

matvanor. I framtiden kommer vi äta mer grönt.  
Köttet ska helst komma från gårdar i vår närhet.  
Och mjöl på syrsor blir ett viktigt proteintillskott  

– precis som i Asien.

Foto: M
atton.se
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EXPERT

Vad som kommer i fram
tiden är svårt att sia om. 
Det som verkar vara en 

riktning i dag kan vara bortblåst i 
morgon. Men det finns utvecklingar 
som är starkare än andra. 

Vi frågade två tungviktare i 
matbranschen: Sara Begner, chef  
för Coop provkök och matredaktör 
på tidningen Mer Smak, och Tony 
Wallin, mångårig chefredaktör på 
Icas Buffé, vilken mat de tror att vi 
kommer att äta i framtiden. 

Enligt dem kommer grönsaks
ätandet fortsätta att öka. I både 
Buffé och Mer Smak har efter
frågan på vegetariska recept ökat 
markant.

– Kött är väldigt otrendigt. 
Särskilt det massproducerade låg
kvalitetsköttet, säger Sara Begner.

Tony Wallin hänvisar till under
sökningar som visar att köttkon
sumtionen stagnerat. Samtidigt har 
intresset för frukt och grönt ökat 
med 40 procent på bara två år.

– Det som förvånar mig mest 
är att det gröna slagit så snabbt. 
Det är explosionsartat. Där har 
krogarna nästan blivit tagna på 
sängen. Först nu har de börjat inse 
att de måste göra något för att 
hänga med. 

Etik och samhällsengagemang 
är starka skäl till att vi väljer bort 

köttet, säger Sara Begner. Hit hör 
både klimathot och miljöförstöring. 

– Ungdomar är mer nitiska och 
äter mer veganskt, det vill säga 
inga animalier över huvud taget, 
inget kött, inga ägg och inga  
mejeriprodukter. 

Ett annat spår är det individ
baserade och hälso inriktade. Man 
anpassar maten efter livsstil och  
definierar sig själv med vad man 
äter. Det är allt från laktos och 
gluten till raw food och lågkolhy
dratkost. 

– För första gången någonsin 
är vi beredda att göra avkall på 
smaken för ett specifikt syfte. Till 
exempel för att det känns bättre i 
själen att äta vegetarisk korv fastän 
det inte är så gott. Det är nytt. Förr 
handlade avkall på smak om att 
man inte hade råd. 

panelen

procent har intresset för frukt 
och grönt ökat med.

• Sara Begner •
chef för Coop provkök och mat
redaktör på tidningen Mer Smak

• Tony Wallin •
mångårig chefredaktör  

på Icas tidning Buffé

Kunskapen om 
mat ökar

40
Text: Lena Wreede

Foto: Peter Knutsson

Foto: Wolfgang Kleinschmidt
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Även på mejerisidan sker en 
stor omsvängning och nedgång. 
Också där är grönsakerna en stark 
konkurrent. Till exempel är det 
inte självklart att såsen måste vara 
baserad på creme fraiche eller 
grädde, säger Tony Wallin. 

– Vi lär oss att laga mat på ett 
annat sätt utan mejeriprodukter. 
En såseffekt kan man få av en salsa 
eller genom att purea en grönsak. 

En annan tendens som redan 
nu börjar synas är uppgången för 
substitutproteiner. Hit hör soja och 
kvarg, men även quorn, som består 
av svampprotein, oumph och tofu 
som tillverkas av sojabönor.

En annan proteinkälla som 
vi troligtvis kommer att behöva 
vänja oss vid är insekterna. Men de 
kommer att vara paketerade i en 
mer osynlig form, förklarar Tony 
Wallin. 

– Vi behöver protein men vi kan 
inte öka mängden kossor för att 
tillgodose det. Därför får vi hitta 
nya vägar och syrsuppfödning är 
jätteenkelt. 

– Syrsmjöl är stort i många 
delar av världen, främst i Asien, 

utom i Europa. Här finns ett 
motstånd mot att äta insekter och 
larver för vi kopplar ihop det med 
att äta maskar. Men gör man mjöl 
på de goda delarna är det inte så 
konstigt. Det är helt klart en kom
mande trend. 

Men köttätandet kommer 
knappast upphöra helt och hållet. 
Däremot vill vi veta varifrån det 
kommer. Helst ska djuren ha levt 
ett gott liv. Vi vill ha uppgifter om 
var gården ligger, om grisen, nöt
djuret, lammet eller kycklingen fått 
gå ute och att de inte matats med 
antibiotika. 

– Den utvecklingen kommer att 
bli starkare, människor vill ha insyn 
i hela matproduktionen. Man vill 
veta var maten kommer ifrån. Då 
är närproducerat perfekt, säger 
Sara Begner.

Det noggranna urvalet gäller 
även andra livsmedel, som exem
pelvis tomater. Tony Wallin säger 
att där har det skett en stor omställ
ning. De ordinära, stora, ljusröda 
tomaterna utan kvist har ersatts av 
mängd nya tomater i olika färger 
och former.

– Kunskapen om mat ökar. Folk 
blir mer och mer medvetna om 
sorter och vet vad de vill ha. 

Mycket tyder också på att både 
billiga märken och premiumvaror
na – de riktigt dyra – ökar. Medan 
de mittemellan, de traditionella 
märkena, går sämre, säger Sara 
Begner. 

– Antingen väljer man de 
billigaste cornflakesen eller dyr 
exklusiv rostad müsli – granola. 
Och den vanliga standardfärsen 
konkurreras ut av högrevsfärs eller 
billig importerad köttfärs. Det är 
ett bevis på att vi har större klyftor  
i samhället. Antalet fattiga ökar 
och antalet rika ökar men i medel
klassen blir det färre. 

Slutligen har vi de stora flyk
tingströmmarna från Mellanöstern 
och Afrika som med all säkerhet 
kommer att förändra vårt sätt att 
äta. Enligt Tony Wallin har mat
butikerna varit dåliga på att plocka 
upp det, men att det snart kommer 
att förändras.

– Det är en viktig målgrupp 
som alla kedjor givetvis kommer att 
fajtas om. Det kommer att märkas i 
hyllorna de kommande åren, säger 
Tony Wallin.  

Och han får medhåll av Sara 
Begner som ser fram emot en större 
mångfald i livsmedelsutbudet.

– Genom maten kan vi hitta ett 
sätt att nå fram till varandra. Det 
vore härligt. l

Smaken styr inte 
allt längre.

Den stora efterfrågan på grönt har tagit krogarna på sängen.
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Torftigt på 
matborden 
förr i tiden

En tunn köttsoppa med klimp. 
Det hade du garanterat ätit  
i mängder – om du hade levt  
i Sörmland på 1800-talet: 
– Det var den mest typiska  
maträtten på den tiden,  
säger författaren Katarina  
Ek-Nilsson.

Text: Jon Forsling
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seFörst på 1900talet 
började man konservera 
grönsaker och frukt.
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I dessa dagar kan sörmlänningar avnjuta matkultur 
från världens alla hörn, men för tvåhundra år 
sedan var det inte samma variation på utbudet.

Katarina Ek-Nilsson, 67, före detta avdelningschef  
för dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala, har 
forskat i vilken mat vi åt i Sörmland förr i tiden. Med 
hjälp av gamla nedskrivna vittnesmål, bland annat 
från en metallarbetare vid namn Gustav Eriksson 
som levde i mitten av 1800talet, har hon skapat sig 
en bild av vad som stod på vanliga sörmlänningars 
matbord.

Hennes arbete resulterade bland annat i boken 
”Vattgröt och klimp: om matvanor i Södermanland 
under 1800- och 1900-talen” som utkom 1974. Som 
titeln på Katarinas bok antyder fick sörmlänningarna 
ofta nöja sig med väldigt enkla maträtter för inte så 
länge sedan:

– Just vattgröt och klimp var väldigt typisk vardags
mat i vanliga bond och torparhem på 1800talet. 
Det såg så klart lite annorlunda ut på herrgårdarna 
och i städerna – bland folk som hade mer pengar – 
men jag intresserade mig mest för allmogens mat, 
säger hon.

– Det man kan säga är att Sörmland hör till de 

delar av landet där man har ätit mycket spannmåls
baserad mat, i synnerhet råg. Längre norrut i landet 
förekommer inte så mycket råg, där använde men sig 
mer av korn.

Av rågen bakade man ofta ett hårt spisbröd, och 
gjorde även vattgröt av rågmjöl och vatten:

– Vattgröten hade oftast inga tillbehör. Möjligen 
lite salt, eller sirap. Socker var fortfarande väldigt 
dyrt på den här tiden så det användes främst vid mer 
festliga tillfällen.

En annan återkommande maträtt var soppor, 
ofta baserad på någon form av fläskkött. Men dessa 
soppor var tunna – enligt Katarina EkNilsson lade 
man helt enkelt i ett köttben i en gryta med vatten 
och resultatet påminde snarare om buljong – så för att 
göra sopporna ”matigare” spädde man på dem med 
klimp.

– Klimp är som ett slags kroppkakor fast utan fläsket. 
De består av mjöl och vatten som man rullar till 
”bollar” och sedan kokar så de blir fasta och hårda, 
säger hon. 

Precis som i andra delar av Sverige åt man även 
mycket saltad fisk – främst sill och strömming – i 
Sörmland under de här åren eftersom det var så lätt 

” Sörmland hör till de delar av landet där 
man har ätit mycket spannmåls baserad 
mat, i synnerhet råg.”

Katarina EkNilsson.
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att lagra. När det gällde kött i maträtter höll man sig 
mest till fläsk: 

– Det är karaktäristiskt för de södra och mellersta 
delarna av Sverige att man mest höll sig med grisar 
på 1800talet. I Norrland var det mer nötkött, säger 
Katarina EkNilsson.

– När man slaktade grisar såg man även till att ta 
hand om blodet, som man sedan blandade ut med 
rågmjöl och gjorde paltbröd och blodpannkakor av. 
På 1800-talet var detta väldigt fin mat, som man 
mest åt vid festliga tillfällen. Genom blodet fick man 
också i sig järn, så det var en viktig del av kostcirkeln, 
fortsätter hon.

I den sörmländska naturen plockade man såklart 
även bär, men inte i den utsträckning som man skulle 
kunna tro:

– Nej, och anledningen till det var att det ofta krävs 
socker för att konservera bär, och det var för dyrt för 
många. Blåbär kunde man plocka och torka, men de 
användes mest som medicin – ofta för olika mag
besvär. Vildhallon, hjortron och sådana bär åt man 
nästan bara på sommaren när de var färska, säger 
Katarina EkNilsson.

Trots att menyn ofta bestod av näringsfattig och en
formig mat skydde majoriteten av sörmlänningar på 
1800talet märkligt nog svampar som pesten.

– Det här är något som etnologer ofta brukar  
undra – varför åt man inte mer svamp? Det finns inget 
riktigt bra svar på det. Men det fanns så mycket för
domar kring svamp, man ansåg att det mest var något 
som boskap åt. Jag minns att jag intervjuade en äldre 
man till min bok. Han var född på 1880-talet, och 
när vi började prata om svamp bara fnyste han och 
sa ”jag skulle aldrig vilja äta rent för korna”, säger 
Katarina EkNilsson med ett litet skratt.

– Det kan såklart ha att göra med att man visste  
att vissa svampar var giftiga, och att man ville undvika 
att bli sjuk, fortsätter hon.

Det var först när 1800talet övergick i 1900tal 
som matvanorna här i Sörmland började likna dem 
vi är vana vid idag.

– Ja, det var på 1900talet som det började bli  
mer varierat. Då började man till exempel konservera 
grönsaker och frukt, och generellt sett i hela Mellan
sverige blev det också vanligare med nötkött  
i matlagningen. l
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stoltmatisormland.se

SÖDERMANLAND

VI HÖJER VÅRA GLAS FÖR  
SVENSKPRODUCERAD MJÖLK.
Svenska kor mår bra och i Sverige har vi en miljö- och djurvänlig mjölkproduktion. Användningen av 
antibiotika på svenska mjölkgårdar är lägst i EU. Så vi höjer våra glas och utbringar ett fyrfaldigt leve 
för de 122 sörmländska mjölkgårdarna och den svenska mjölken. Hurra!

Några viktiga fördelar med sveNska mejeriprodukter

- Betande djur bevarar våra svenska öppna landskap och ökar mångfalden av växter och djur.
- Ökad möjlighet till ett lokalt kretslopp mellan stad och land.
- Gynnar en levande landsbygd och skapar arbetstillfällen.

Håll utkik efter våra svenska mejeriprodukter!

Stort tack för er insats och goda samarbete. Stolt Mat i Sörmland i samarbete med

Svensk mjölk_170x240.indd   1 2016-05-02   09:17



MAT
MARKnAdER
Sörmland 2016

2 Lördag
Jordbrukets dag, Julita gård 10–16
www.nordiskamuseet.se

6 onsdag
Smakfullt, Torshälla Östra Torget 16–20
www.eskilstuna.se/torshalla

13 onsdag
Smakfullt, Torshälla Östra Torget 16–20
www.eskilstuna.se/torshalla

20 onsdag
Torgkväll, Malmköping 15–19
www.malmkoping.nu

22–23 fre–lör
NM i Foodtruck, Mariefred 11–16 
www.nmfoodtruck.se

23 lördag
Bondens egen marknad, Mariefred 10–14.30 
www.bondensegen.com

27 onsdag
Torgkväll, Malmköping 15–19
www.malmkoping.nu
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3 onsdag
Torgkväll Malmköping, 15–19
www.malmkoping.nu

4 torsdag
Smakfullt Eskilstuna, Fristadstorget 16–20
www.eskilstuna/eskilstuna

10 onsdag
Smakfullt, Östra Torget Torshälla 16–20
www.eskilstuna.se/torshalla

13 lördag
Bondens egen marknad, Mariefred 10–16
SM i Gatumusik, www.bondensegen.com

17 onsdag
Smakfullt Östra Torget Torshälla 16–20
www.eskilstuna.se/torshalla

19 fredag
Bondens egen marknad, Nyköping 10–15
www.bondensegen.com

20 lördag
Bondens egen marknad, Mariefred 10–14.30
Barntema Pettson-Findus, www.bondensegen.com

24 onsdag
Smakfullt Eskilstuna, Fristadstorget 16–20
www.eskilstuna.se/eskilstuna

26 fredag
Bondens egen marknad, Nyköping 10–15
www.bondensegen.com

27 lördag
Bondens egen marknad, Malmköping 10–14.30
Hantverk, www.bondensegen.com

A
U

G
U

ST
I

Fo
to

: A
nd

y 
C

hi
lt

on

Fo
to

: M
at

to
n.

se

:  84  :



7 fredag
Bondens egen marknad, Nyköping 10–15
www.bondensegen.com

19–20 lör–sön
Julmarknad, Öster-Malma 10–15
www. jagareforbundet.se/ostermalma
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2 fredag
Bondens egen marknad, Nyköping 10–15
www.bondensegen.com

3 lördag
Bondens egen marknad, Mariefred 10–14.30
Matlagning med Gripsholms värdshus
www.bondensegen.com

9 fredag
Bondens egen marknad, Nyköping 10–15
www.bondensegen.com

10 lördag
Bondens egen marknad, Mariefred 10–14.30
Aptitmarknad med smakprov
www.bondensegen.com

11 söndag
Aptitrundan, hela Sörmland 10–16
www.matklustret.se

16 fredag
Bondens egen marknad, Nyköping 10–15
www.bondensegen.com

17 lördag
Bondens egen marknad, Malmköping 10–14.30
Svamp, www.bondensegen.com

17-18 lör-sön
äppeldagar, Julita gård 10–16, www.nordiskamuseet.se

18 söndag
Höstmarknad, Nynäs slott 12–16, www.nynasslott.se

23 fredag
Bondens egen marknad, Nyköping 10–15
www.bondensegen.com

24 lördag
Bondens egen marknad, Strängnäs
Ugglans park 10–14.30
äppelfesten, www.bondensegen.com

30 fredag
Bondens egen marknad, Nyköping 10–15
www.bondensegen.com
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BARnVÄnLIgT
och lättlagat

Fr v Gustav Lagerbäck, Valentin Afram, Kevin Andersson och Alicia Andersson tycker det 
är roligt att laga mat – särskilt när det är dags för provsmakning av efterrätten.
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Att få barn att intressera sig för matlagning är inte alltid det enklaste.
Vi tog kocken Pär Asker – ägare av Malmköpings Wärdshus – till hjälp 
och grillade ekologisk och barnvänlig mat vid natursköna Hosjön.
– Det här vill jag gärna göra i framtiden, säger Valentin Afram, 11 år, 
förtjust efter middagen.

Text: Jon Forsling  |  Foto: Per Groth
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Det är en solig tisdag nere vid 
Hosjön i Malmköpings camping
område, och kocken Pär Asker 

ska snart bjuda en handfull unga 
sörmlänningar på ett rejält mål mat.

Till vardags driver Pär Malmköpings 
Wärdshus, men dagen till ära har han 
förberett ett barnsligt enkelt grillspett 
med diverse tillbehör – som han hoppas 
ska inspirera de samlade barnen att börja 
förkovra sig i köket.

Många föräldrar vet att det kan vara 
svårt att få barn att intressera sig för 
matlagning. Det gäller även barnen som 
har samlats på Hosjöns strand. Malmkö
pingsborna Valentin Afram, 11, och hans 
kompis Gustav Lagerbäck, 11, berättar 
att de inte har någon större erfarenhet av 
att stå i köket och slamra med pannor och 
kastruller:

– Jag har aldrig lagat mat tidigare. 
Jo, nudlar har jag gjort. Men det verkar 
jättekul att grilla, säger Valentin.

Barnen hjälper villigt till när Pär lägger 
spett bestående av hängmörad biff, 
salsicchiakorv, paprika, körsbärstomat 
och rödlök på den fräsande grillen. När 
köttet är färdigt slår de sig ner och börjar 
smaska i sig av spettet med tillbehör 
bestående av wraps med paprikaost, 

tabbouleh (en slags persiljesallad) och en 
kall grillsås.

– Det viktigaste man bör tänka på 
när man lagar mat med barn är att inte 
krångla till det i onödan. Barn gillar rena 
smaker, när de kan se vad det är de 
stoppar i sig, säger Pär.

– Grytor kanske man inte ska fokusera 
på i början, och det är också viktigt att 
inte krydda för mycket. Pannkakor och 
köttbullar går alltid hem, och ost och 
skinktoast är också kul och enkelt att göra 
tillsammans med barn, fortsätter han.

Pär Askers påtagliga matglädje smittar 
av sig på barnen; efter avslutad middag – 
och efter en efterrätt bestående av färska 
jordgubbar och Pärs egentillverkade 
gelato som han gör med äkta vaniljstång – 
säger Valentin Afram förtjust att grillandet 
har gett mersmak:

– Det här gör jag gärna i framtiden, 
det var jättegott!

Pär Asker ler belåtet. Det är uppenbart 
att han älskar att laga mat med barn (även 
om hans egen dotter numera är utflugen), 
men att stå och grilla på en strand i 
Sörmland är en minst sagt annorlunda 
arbetsmiljö för honom.

I flera årtionden jobbade han som kock 
på prestigefulla restauranger i Stockholms 
innerstad. Nu tittar han ut över den 
spegelblanka Hosjön, och förklarar varför 
han och hans fru för tre år sedan valde att 
lämna huvudstadens jäkt och istället slog 
sig ner i en tätort i Flens kommun med 
tvåtusen invånare:

– Jag hade bott i Stockholm i hela mitt 
liv, och jobbat på massa olika restau
ranger. De sista tolv åren jobbade jag på 
Konstakademin på Fredsgatan 12. Melker 
(Andersson, känd från TV4program 
som ”Melkers krogakut” och ”Kockarnas 
kamp”, reds anm) hade sin omtyckta 
restaurang (som heter just Fredsgatan 
12, reds anm) på nedervåningen, och jag 
drev ett ställe som heter Kafé Mejan på 
övervåningen, berättar han.

– Men både jag och min fru Lena 
kände oss allt mer ”färdiga” med 

Det här är Pär
Namn: Pär Asker.

Ålder: 52.

Bor: Malmköping.

Familj: Gift med Lena. 
Tillsammans har de 
dottern Ellen, 24.

Yrke: Kock. Driver
sedan 2013 Malm
köpings Wärdshus 
tillsammans med
Lena och hennes 
syster Lotta.
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Stockholm, och började leta efter något 
nytt att göra. Efter ett tag såg vi att 
Malmköpings Wärdshus var till salu, 
fortsätter Pär Asker.

Paret Asker gjorde slag i saken. 2013 
köpte de det anrika värdshuset – som har 
varit i drift sedan 1905 – och driver det 
idag tillsammans med Lenas syster Lotta. 
För en kock som var van vid storstads- 
pulsen var det en ny slags utmaning för Pär 
att plötsligt ha invånarna i Malmköping 
med omnejd som sina främsta kunder:

– Det första som var viktigt att göra 
var att lyssna på befolkningen. Vad är det 
ni vill ha? Svaret var att de ville ha mat 
tillagad av lokala råvaror, gärna husmans
kost. Så det serverar vi på värdshuset, 
även om jag också har lagt till en liten 
fransk touch, säger Pär med ett leende.

Pär Asker berättar att han – och resten 
av personalen – är noga med att köpa in 
mycket ekologiska och närproducerade 
råvaror.

– Ja, det är viktigt. Om man ska hålla 
på med mat ska man inte använda halv
fabrikat, då kan man lika gärna öppna en 
korvkiosk. Vi rullar våra köttbullar själva, 
steker pannkakorna på beställning och 
tillagar vårt eget potatismos, säger han.

– Vi köper in råvaror från många loka
la leverantörer och gårdar här omkring. 
Ibland kommer bönder hit och testar 
maten som vi lagar till av deras råvaror. 
Det är roligt, fortsätter Pär Asker.

Han tittar ut över den lugna och vackra 
Hosjön igen och ler lyckligt:

– På somrarna brukar jag inleda dagen 
med ett dopp här klockan sju på morgo
nen, berättar han.

– Vi njuter verkligen av att bo och 
jobba här i Malmköping. Jag trodde att jag 
skulle längta tillbaka till Stockholm, men 
det har jag faktiskt inte gjort alls. l

” ibland kommer bönder 
hit och testar maten som 
vi lagar till av deras råvaror.”

Här är några rätter som flirtar lite extra med barnens smaklökar:

• Avokadodipp 
• Cornflakespanerad 

kyckling med grönsallad
• Köttbullar i ugn
• Spaghettiplättar
• Sjörövarfisk
• Lasagne

• oxrullader med gräddsås 
och lingon

• Grillad lax med klyftad 
sötpotatis, citron och 
dillmajonäs

• Frukt med chokladsås

Malmköpingsgänget gillar grillspettet 
som de hjälpt kocken Pär Asker att laga. 
Fr v Gustav Lagerbäck, Alicia Andersson, 
Linnea Lagerbäck, Marina Jensen,
Nelly Andersson och Valentin Afram.

Mat som passar både
barn och vuxna 

KäLLA: ARLA.SE oCH MALMKÖPiNGS WäRDSHUS
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Foto: Joakim
 Serrander, Eskilstuna-Kuriren

de odlar 
nya relationer

Från vänster Fatema Najem, Karli Zunko, Mano Omar, Elisabeth Gottberg,  
Rita Tammelin, Sofia Guled och Freweiny Tuelde.

Odlingslotter är den gemensamma nämnaren i integrationsprojektet i Flen. Till en början rör det sig om det ett 20tal lotter där allt från 
morötter till vattenmeloner odlas. – Själva tanken är ju egentligen i första hand att få människor att växa, sen om det kan bli en gurka eller 
tomat, det får man se, säger Peter Hult, integrationssamordnare i Flens kommun, till EskilstunaKuriren. Kommunen samarbetar med ABF och 
Stenhammars godsförvaltning, som upplåter marken. Redskapen, utbildning och kontakter står kommunen för.

Hon och sambon Mats Larsson driver ett 
traditionellt ekologiskt familjejordbruk 
utanför Nyköping, med ett fyrtiotal 
mjölkkor och lika många tackor. Annas  
kök & rum är namnet.

– Vi har en gemensam drivkraft i att 
utveckla produktionen, bygga om och 
bygga nytt. Jag vill kämpa för en framtid 
inom mjölkproduktionen även när det ser 
nattsvart ut. Mjölk är ett sådant bra livs-
medel och korna gör stor nytta i naturen 
och landskapet, säger hon.

Efter många års planering och nätverks-
byggande mellan mataktörer och föräd-
lare har hon startat ett mikromejeri på 
gården. Där gör hon ett par olika sorters 
yoghurt, gårdsmjölk och mjölkmarmelad, 
också kallad Dulce de Leche. 

– Jag arbetar på ett hantverksmässigt 
sätt och möter kunden med en modern 
framtoning. Det är roligt och värde-

skapande att ta hand om en del av den 
egna mjölken, förädla den och komma 
närmare kunden genom försäljning i den 
egna gårdsbutiken och på den lokala 
marknaden. 

gårdens eget mejeri
Att leva gott 
av och med 
det gården har 
att ge – det är 
Anna Brodéns 
vision. 

Korna gör nytta.

 Foto: Ö
svreta G

ård &
 A

nnas Kök
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med att lansera Sörmland som ett matlän av 
rang -  till nytta och glädje för såväl närings-
livet som besöksnäringen.

Ambitionen med projektet ”Stolt mat i Sörm-
 

ranger och säljare av sörmländsk mat och  
dryck ska samarbeta mer för att bli ännu  
mer lönsamma.

Och idag omsätter drygt 3 300 företag över  
6 miljarder kronor och har 11 000 anställda.

Aptitrundan, Rabarberfestivalen, Korv  
med bröd-festivalen och Midvinterfesten är 
bara några exempel på populära evenemang 
som når ut till den breda kundkretsen. Och  
på www.visitsormland.se har ett arbete  
påbörjats för att marknadsföra sörmländsk  
mat och dryck.

Stolt mat i Sörmland har sitt ursprung  
i länsstyrelsens matstrategi och sponsras av 
Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen  
i Södermanlands län, Sörmlands Sparbank  
och Sparbanken Rekarne.

www.region.sormland.se

Regionförbundet stöttar  
matlänet Sörmland



White 
Guide

Restauranger och caféer  
i Sörmland 2016

White Guide skapades 2004 genom en sammanslagning  
av de två välkända och tillförlitliga restaurangguiderna  

Gourmet 199 Bord och Vägarnas Bästa, den förstnämnda gavs ut 
under 17 år och den senare utkom första gången 1985. 

White Guide är den enda heltäckande restaurangguiden i Sverige som  
utvärderar den svenska restaurangscenen med journalistisk integritet.  

2013 expanderade White Guide sin bevakning till att också testa  
svenska caféer och utger nu en årlig guide där Sveriges 250–300 bästa  

caféer presenteras och bedöms utifrån kaffe- och bakverksutbud.
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Bernhard Kök å deli
bernhardkökådeli.se

Bomans Hotel & Restaurang
bomans.se

Edsbacka Bistro
edsbackabistro.se

Emma grön
www.emmagron.se

Erik i Forsen Bistro & Bar 
erikiforsen.se

Restaurang Fina Fisken
finafisken.se

gripsholms Värdshus Hotell & Konferens
gripsholmsvardshus.se

Jernberghska Krog
jernberghska.se

Julita Wärdshus
julitawardshus.se

Restaurang Kung Blacke
blaxstawine.se

Restaurang Qvarnen
restaurangqvarnen.se

Skafferiet bar & matsal
mickesskafferi.se

Skansholmens Sjökrog & Bistro
skansholmen.com

Taxinge krog
taxingekrog.nu

Trosa stadshotell och Spa 
trosastadshotell.se

utö Värdshus
utovardshus.se

Restauranger
Konditori Amarant
konditoriamarant.se

Annas Hembageri Marielundsviken
annashembageri.se

Annas Hembageri Stadsparken
annashembageri.se

café bönan
facebook.com/café bönan

dalarö Bageri
dalarobageri.se

Hellmanska gården
hellmanskagarden.se

Hornuddens ekocafé
hornudden.net

Café norr
cafenorr.se

printz bageri
printzbageri.se

Sköna gertruds Te & Kaffe
skonagertruds.se

Sultans Konditori
sultans.se

Taxinge Slottscafé
taxingeslott.se

Trosa å café
trosacafe.se

Två goda Ting
tvagodating.com

utö Bakgård
utobakgard.se

åsgatan 2 Kaffebar
asg2.se

Caféer i Sörmland
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HÅLLBAREVOLUTION*
 
*Vi har gett oss tusan på att vi bättre än någon annan kan 
utveckla en hållbar stad. Det är därför ingen tillfällighet 
att vårt jämställdhetsarbete och våra flyktingguider är 
föredömen för andra eller att vi serverar KRAV-certifierad 
mat och arrangerar sedan 2007 en av Sveriges första 
lokala HBTQ-festivaler. Vi kallar det HållbarEvolution.

ESKILSTUNA GÖR



HÅLLBAREVOLUTION*
 
*Vi har gett oss tusan på att vi bättre än någon annan kan 
utveckla en hållbar stad. Det är därför ingen tillfällighet 
att vårt jämställdhetsarbete och våra flyktingguider är 
föredömen för andra eller att vi serverar KRAV-certifierad 
mat och arrangerar sedan 2007 en av Sveriges första 
lokala HBTQ-festivaler. Vi kallar det HållbarEvolution.

ESKILSTUNA GÖR
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Sörmland har gamla traditioner att försvara som ett smakrikt skafferi. Förr var det 
slott och herresäten som stod för leveranserna. Idag är det den mer småskaliga produktionen, 
förädlingen och matlagningen som vi i Sörmlands Matkluster värnar om. Vi är en ekonomisk 
förening som bl a verkar för att göra den sörmländska maten och matkulturen tillgänglig för alla 
invånare och besökare.

I Sörmlands Matkluster finns vi som producerar råvaror, förädlar dem, säljer dem, gör fint kring 
bordet, serverar fantastisk mat och härligt fika. Här finns också vi som arbetar för bra mat och 
läckra matupplevelser på andra sätt, till exempel med kurser, catering och matvandringar. Helt 
enkelt alla vi som brinner för att du ska få tillgång till den goda maten från trakten!

Med hjälp av Matguiden hittar du lättare till Sörmlands gårdsbutiker, matmarknader, kaféer, 
restauranger och övernattningar, alla med särskild omsorg om de nära råvarorna.

Välkommen in i sörmlands matrike!
Marie Pettersson, ordförande
www.matkluster.se

HuVudkategorier
På nästa uppslag använder 
vi dessa symboler i kartan:

Butik/gårdsförsäljning

kafé

restaurang

Övernattning

Övrig verksamhet

Producent

underkategorier
I medlemspresentationen är producenterna 
indelade i följande kategorier:

grönsaker och frukt

kött, chark och ägg

Bröd och bakverk

Mejeri

skafferi

Välkommen till den
sörmländska matkulturen!

 

 

 

 

 Ö 
 P 

 

 

 

 

 

Sörmlands Matkluster är en ekonomisk förening för mataktörer som vill driva en utveckling för 
bättre, mer och godare mat i Sörmland. Följ oss gärna på Facebook som Sörmlands matkluster.

www.matkluster.se

Matguide  
till Sörmland

sörmlands matkluster  
från jord till bord
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 1. Sörgården Måla  H P 
 2. Pommerns kennel och lantbruk H P 
 3. Spider Event Marketing  Ö 
 4. Berglund Hantverk & Honung P
 5. Eskilstuna ölkultur H äÖ P
 6. Mälarchark  P
 7. Brödbutiken/Printz bageri H  P
 8. Eskilstuna Delikatesshandel  H 
 9. Kjula hembageri  H P
 10. Kalkugnstorp  H  P
 11. Rekarnekött  P
 12. LRF Sörmland  Ö
 13. Blomsterbönan  P
14. Bettans Gröna Hörn  H P
15. Hornuddens Trädgård  H  äP 

16. Morrarö odlingar och nöjen  HP
17. Hotell Rogge drift  H   äP
18. Ulvhäll fest, möte & event  Ö
19. Overpass  Ö 
20. Edsbacka Bistro Strängnäs  ä 
21. Klippinge gård  P
22. Äleby gård  H äÖ P
23. Millert o Dahlén, kött, vilt och chark H P
 24. Printz bageri  H  P
25. Gripsholms värdshus  ä
26. ICA Supermarket Torghallen  H 

 27. Rhuby  H   äÖ P
28. Turinge ost & vin  H   ä Ö
29. Praktiska gymnasiet Södertälje  Ö
30 . Magdakullan  H  P
31 . Jürss mejeri  H P 
32.  Raba Sweet  P
33. Fräkentorp  Ö 
34. ECE Hälsomålskonsult  Ö 

35. Högtorp gård  P 
36. Malmköpings Gourmetgrönt  P
 37. Hotel Malmköping  äÖ 
38. Stavtorp honung och musteri  H  P
39. Sörtorp  P
40. Rheum  Ö
41. Yxtaholms slott  äÖ
 42. Archangelica  P 
 43. Berga kulturkapell  H  Ö P 
 44. Bilsbro gård  HÖ P 
45. Julita Rapsolja  H P 
46. Näsets Vedugnsbageri  P
47. Warbro kvarn/Linds gård  P
48. Café Lida gård ä
49. Sofielunds gård  P
50. Flens kommun  Ö
51. ICA Nära Katrineholm  H 

52. Båltnäs gård  H Ö P
53. Finesserna  Ö P
 54. Troxtabo getgård  P 
55. Kuhlsta gård  P
56. Blaxta Vingård  äÖ P
 57. Ändebols Gårdsbutik & Café H  P
58. Solmyra Smakfullt  Ö
59. Stenbro Musteri  H  Ö P
60. Vrena Grönt  H  P 
 61. Vilt i Vrena  H  P 
62. Ängby gårdsbutik & café  H  P 
63. Pilgrimsbo Café 

64. Allt om måltiden  Ö
65. Nystugan Ekogård  H P
66. Gröna Rosendal  HP
67. Haga honung  P
68. Virå bruk  H Ö

Här finns
Sörmlands mataktörer:
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69. Skena gård  P 
70. Annas keramik  Ö
71. Annas kök och rum  H Ö P
72. Hellmanska gården  H P
 73. ICA Nära Nyköp  H
74. Nyköping Strand Utbildningscentrum ä Ö
75. Bernhard Kök Å Deli  ä
 76. Lasätter gård   Ö P
77. Tillvara odlingar  H  P

78. Rocklösa  HÖ P
79. Östergården på Ek  H P
80. Gnesta Bränneri  P
81. Skilleby trädgård  P
82. Stiftelsen Skillebyholm  H  äÖ P 

83. Öster Malma  H  ä Ö P
84. Sörmlands Naturbruk  Ö
 85. Onsberga gård  H P
86. Runnvikens pensionat   
87. Nielsens trädgårdsservice  P 
88. Bergs Gård Lantbruk  HP 
89. Trosa stadshotell  ä

X_Stolt_L8_170x240.indd   47 2016-05-16   09:39

:  99  :



1. sörgården måla
H P  
Prisbelönt marmelad, senap, chutney från egna och 
närprodu cerade/ekologiska råvaror. Gourmetknäcke 
på dinkel, råg och korn. 
Sörgården Måla, 732  92 Arboga, 070-549 85 87, 
hakan@sorgardenmala.se, www.sorgardenmala.se

φ 59.28304  λ 15.86082

2. pommerns kennel och lantbruk 
H P 
Ekologisk mat och produkter från fjällkor, får och 
höns. Handla i vår gårdsbutik, umgås med gårdens 
djur, ta en fika och njut av lugnet! Tovhulta Pommern, 
640 40 Stora Sundby, 0589-431 90, 0703-09 09 24, 
workingfarmers@telia.com,
www.facebook.com/Pommerns Kennel & Lantbruk

φ 59.33855  λ 16.00257 

3. spider event marketing
Ö
Koordinering/samverkan, marknads föring,
mat- & dryckprojekt, m.m.
Runslingegatan 7, 723  51 Västerås, 0705-98 05 55,  
bengt.jansson@spiderevent.se, www.spiderevent.se 

4. berglund hantverk & honung
P 
Biodling, honung och biprodukter. Handvävd textil 
för bord, mattor.
Gåskullstigen 33, 644 36 Torshälla, 0703-24 61 58, 
016-35 81 98, info@berglundtextil.com,
www.berglundtextil.com

φ 59.43661  λ 16.44326

5. eskilstuna ölkultur
H ä Ö P 
Brygger öl på äkta vara: malt, humle, jäst och vatten. 
Bryggeripub med restaurang, företagsarrangemang. 
Faktorigatan 1, 632 20 Eskilstuna, 016-13 17 14,
info@eskilstunaolkultur.se,
www.eskilstunaolkultur.se

φ 59.37568  λ 16.50821

6. mälarchark
P 
Varmrökt, blandad chark (ekologisk och
konventionell). Prisbelönt!
Hejargatan 1, 632 29 Eskilstuna, 016-14 89 80,
info@malarchark.se, www.malarchark.se

φ 59.34631  λ 16.49130 

7. brödbutiken/printz bageri
H  P 
Försäljning av bröd och kaffebröd från Printz
i Stallar holmen. Mjöl från lokala kvarnar. Ekologiskt 
surdegsbröd bakat i vedugn. Kafé.
Kungsvägen 8, 633 40 Eskilstuna, 016-14 00 30, 
info@printzbageri.se, www.printzbageri.se

φ 59.36719  λ 16.52376 

8. eskilstuna delikatesshandel
H
Gammaldags affär med genuint svenskt, närproducerat 
mathantverk: karameller, praliner, korv, ost, bröd, 
marmelad, saft, kaffe, te etc.  
Köpmangatan 48, 633 40 Eskilstuna, 070-224 70 89,  
kontakt@eskilstunadelikatesshandel.se 
www.eskilstunadelikatesshandel.se

9. kjula hembageri  
nat. fritt från gluten och mjölk
H P 
Bröd, tårtor och pizzabottnar. Gårdsbutik.
Lindsäter 1, 635 06 Eskilstuna, 070-492 22 26,
info@kjulahembageri.se, www.kjulahembageri.se

φ 59.34632  λ 16.63023 

10. kalkugnstorp
H  P 
Kretsloppsinriktad gård med lantrasdjur, grönsaker, 
frukt och bär. Bin och äppelmusteri. Förädlade
produkter. Gårdsbutik. Sommarkafé. 
Kjulamon Kalkugnstorp, 635 06 Eskilstuna,
070-447 53 94, lou@kalkugnstorp.se, 
www.kalkugnstorp.se

φ 59.33415  λ 16.71707

Medlemmarna
i Sörmlands Matkluster:
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11. rekarnekött
P 
Föder upp nötkreatur. Lokalt kvalitetskött från
harmoniska djur.
Lindholms gård, 635 04 Eskilstuna, 0708-25 03 81,
info@rekarnekott.se, www.rekarnekott.se

φ 59.35625  λ 16.81114 

12. lrf sörmland
Ö
Jobbar för att lyfta all sörmländsk matproduktion
mot kommuner och landsting.
Ribbingelund, Stora Nyby 1, 640 43 Ärla,
070-645 80 85, storanyby@hotmail.com,
www.lrf.se

13. blomsterbönan
P 
Självplock på bär och grönsaker. Odlar även
perenner, kryddor och sommarblommor.
Dekorerar till fest och sorg.
Hallonlandet, Fagervik, 635 20 Eskilstuna,
0730-40 30 85, bjorktorp@telia.com,
www.blomsterbonan.com

φ 59.31629  λ 16.62130

14. bettans gröna hörn
H P 
Odling av grönsaker, frukt, bär. Tillverkning av
marmelad, sylt, must, grönsaksinläggningar m. m.
Rakukeramik. Gårdsbutik under säsong.
Fogdö Tuna 4, 645 92 Strängnäs, 070-588 37 88,
bettan@gronahorn.se, www.gronahorn.se

φ 59.44329  λ 16.86685 

15. hornuddens trädgård
H ä  P 
Ekologisk trädgårdsodling, Krav-restaurang med 
EKO-kafé, Krav- butik samt gästhamn vid Mälaren. 
Öppet från påsk till allhelgona. 
Aspö, Hornudden, 645 93 Strängnäs, 0707-32 61 85, 
0152-326 18, kontakt@hornudden.net,
www.hornudden.net

φ 59.43962  λ 17.03198

16. morrarö odlingar och nöjen  
H P 
Odling av jordgubbar, potatis och grönsaker.
Ekologisk kött produktion av lamm. Lammskinn. 
Gårdsförsäljning under säsong.

Morrarö 4, 645 93 Strängnäs, 0704-44 31 52,
0152-326 79, info@morraro.se, www.morraro.se

φ 59.47806  λ 17.07541

17. hotel rogge drift
H  ä P 
Surdegsbageri och konditori med servering
(Roggebageriet). Gastro-pub (Harrys) med mat
tillagad på bra råvaror.
Gyllenhjelmsgatan 20, 645 30 Strängnäs,
0703-21 91 05, 0152-228 80 catharina@hotelrogge.se, 
www.hotelrogge.se

φ 59.37654  λ 17.02754

18. ulvhäll fest, möte & event
Ö
Hyr ut Ulvhälls herrgård med matlagningsstudio.
Ulvhälls Allé, 645 40 Strängnäs, 0761-10 15 06,  
info@ulvhall.se, www.ulvhall.se

φ 59.37745  λ 17.03212

19. overpass
Ö
Rådgivning och publikationer inom 
dagligvarubranschen.
Nils Eric Näslund, Nygatan 15 lgh 1404,
645 31 Strängnäs, 0738-12 39 48, 0708-11 62 85,
nen@overpass.se

20. edsbacka bistro strängnäs
ä
Kvarterskrogen med det lilla extra. Vi fokuserar på bra 
utvalda råvaror och svenska smaker efter säsong, gärna 
med lokala råvaror.
Västervikstorget 6, 645 30 Strängnäs, 0152-163 00, 
strangnas@edsbackabistro.se, www.edsbackabistro.se

φ 59.37796 λ 17.02975

21. klippinge gård
P 
Självplock och försäljning av majs.
Klippinge gård, 645 96 Stallarholmen, 0152-412 50,  
klippinge.gard@telia.com, www.facebook.com/Klippinge gård

φ 59.41113  λ 17.14747

22. äleby gård
HäÖ P 
Med känsla för helheten erbjuder Äleby: Viltkött. 
Trädgårdsodling. Gårdsbutik. Aktiv matlagning.
Bröllop. Konferenser. Restaurang.
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Äleby gård, Herrgården, 645 97 Stallarholmen,
0152-421 48, info@aleby.com, www.aleby.com

φ 59.42482  λ 17.25120

23. millert o dahlén kött, 
vilt och chark
H P 
Styckning och förädling av lokalproducerat kött.
Egen butik.
Brogatan 21, 645 96 Stallarholmen, 070-735 43 91,
kottbutiken@gmail.com,
www.facebook.com/Köttbutiken Millert & Dahlén

φ 59.35971  λ 17.20674

24. printz bageri
H  P 
Ekologiskt surdegsbröd bakat i vedugn. Mjöl från
lokala kvarnar. Kafé med utsökta sötsaker.
Pizzakvällar juli/aug. Vin och öl. 
Brogatan 21, 645 61 Stallarholmen, 0152-422 30,  
info@printzbageri.se, www.printzbageri.se

φ 59.35949  λ 17.20824 

25. gripsholms värdshus
ä
En del av ”Svenska kulturpärlor” med råvaror från
närbelägna gårdar och lokala producenter.
Kyrkogatan 1, 647 30 Mariefred, 0159-347 50,
info@gripsholms-vardshus.se,
www.gripsholms-vardshus.se

φ 59.25778  λ 17.22333

26. ica supermarket torghallen
H
Supermarket mitt i Mariefred med ambitionen
”mer mat från trakten”.
Storgatan 9, 647 21 Mariefred, 073-981 10 98,
0159-347 20, peter.tornblom@supermarket.ica.se 
www.ica.se/supermarket/torghallenmariefred

φ 59.25922  λ 17.22241

27. rhuby
H ä Ö P 
Producerar rabarberlikören Rhuby, snapsarna 
Krut-Nubben, Åkers-Jern och PiGin. Under
sommarhalvåret butik, restaurang och kafé. 
Zigenarebacken 3, Gamla Stationen, 647 52
Åkers styckebruk, 073- 441 47 50, 0159-345 06,
ylva@rhuby.se www.rhuby.se, www.perrongen.com

φ 59.25219  λ 17.09659

28. turinge ost & vin
H  ä Ö
Välkomna till en välsorterad ost- och delikatessbutik 
med servering!  
Gamla Strängnäsvägen 335, 155 91 Nykvarn,
08-55 80 73 60, info@turingeostochvin.se,
www.turingeostochvin.se

φ 59.19411 λ 17.44538

29. praktiska gymnasiet i södertälje  
Ö
Gymnasieskola med restaurang-, bageri-,
konditoriutbildning.  
Lärlingsutbildning. Minst 50% av tiden ute på företag.
Industrivägen 21, 151 38 Södertälje, 0709-12 21 28,
ralf.kedja@praktiska.se, www.praktiska.se/södertälje

φ 59.19536 λ 17.62569

30. magdakullan
H  P 
Ekologisk uppfödning av rödkullor. Gårdsbutik öppen 
lördagar året runt. Stallkafé och loppis.
Magda säteri, 643 97 Västra Näshulta, 0738-19 06 51, 
info@magdakullan.se, www.magdakullan.se

φ 59.206231  λ 16.233299

31. jürss mejeri
H P 
Ystar i liten skala på hantverksmässigt sätt. Butik med 
cirka 25 olika sorters ostar. Kurser i hantverksmässig 
ost- och mejeritillverkning.
Gjutmästarbacken 1, 648 31 Hälleforsnäs,
0157-141 10, jurssmejeri@jurssmejeri.se,
www.jurssmejeri.se

φ 59.15189 λ 16.48843 

32. raba sweet
P 
Piroger och olika söta bakverk. Säljer på marknader.  
Storgatan 11 A, 648 30 Hälleforsnäs, 070-468 43 12

33. fräkentorp
Ö
Djur, natur, mat och boende. Ekologisk gård med 
mjölkkor. Matvandringar och matupplevelser där ni 
får smaka på Sörmland.
Fräkentorp säteri, 642 96 Malmköping 070-594 41 18, 
0157-441 18, heideken@telia.com,
www.frakentorp.se

φ 59.17000  λ 16.61205
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34. ece hälsomålskonsult
Ö
Konsultverksamhet inom området mat, hälsa, miljö.
Dunker Järnvägsstationen, 642 96 Malmköping 
0708-83 89 81, 0157-224 15, eva.callmer@gmail.com 

35. högtorp gård
P  
Ekologiskt lantbruk med vilda råvaror och
delikatesser. Vi plockar växter och svampar på egen 
mark och renodlar naturens smaker till drycker,
oljor, siraper, sylter m.m. 
Högtorp 1, 640 31 Mellösa, 070-577 22 08, 
lena@hogtorp.se, www.hogtorp.se

36. malmköpings gourmetgrönt
P 
Odlar vid Grinda gård historiska och udda
grönsaker, örtkryddor, ätbara blommor m.m. 
Plevnavägen 8, 640 62 Malmköping, 073-200 94 70,
gourmetgront@passagen.se, www.gourmetgront.se

φ 59.13441  λ 16.69983 

37. hotel malmköping
äÖ
Möteslokaler, boende och vällagad mat av lokala 
råvaror.  
Furugatan, 642 60 Malmköping, 0157-245 80, 
info@hotellmalmkoping.se,
www.hotellmalmkoping.se

φ 59.13793  λ 16.72216 

38. stavtorps honung och musteri  
H P 
Honung, pollen, senap, nektar, saft och must.
Köper in frukt/bär. Mustar dina äpplen i musteriet. 
Butik Stavtorps delikatesser på Kungsgatan 22,
Malmköping med egna och andras produkter.
Stavtorp, 642 96 Malmköping, 0707-31 80 82
stavtorp@telia.com, www.stavtorp.nu

φ 59.12426  λ 16.77299

39. sörtorp
P 
Ekologisk produktion av spannmål, nöt- och
lammkött och grönsaker. Aroniasnapsen. 
Sörtorp, 641 97 Katrineholm, 0708-97 01  33,
0150-711 17, karl.kallander@ekolantbruk.se,
www.ekojord.se

φ 59.03333  λ 16.45000

40. rheum
Ö
Producentförening för småskalighet och gemensam
försäljning i utvalda butiker i Stockholm och
Sörmland.
c/o Malin Schreiber 076-245 39 18, info@rheum.se, 
www.rheum.se 

41. yxtaholms slott
äÖ
Konferens- hotell- och restaurangverksamhet
inramad av omsorg och eftertanke.
Yxtaholm, 642 91 Flen, 0157-244 40,
info@yxtaholmsslott.se,
www.yxtaholmsslott.se

φ 59.08400  λ 16.62703

42. archangelica
P  
Vi odlar och förädlar frukt, örter och honung med
målet att ha så rena och äkta smaker som möjligt
utan tillsatser.
Lundbyskog Larslund, 643 91 Vingåker,
0708-67 62 66, info@archangelica.se,
www.archangelica.se

φ 59.06767  λ 15.74742

43. berga kulturkapell
H    Ö P 
Sommarkafé med hembakat bröd, butik med
konsthantverk och utställningar. B&B.
Koppla av i en unik miljö med trädgårdsservering.
Berga Kapell, 643 91 Vingåker,
0768-44 57 50, 0739-53 34 38,
info@bergakulturkapell.se, www.bergakulturkapell.se

φ 59.05117  λ 15.80812

44. bilsbro gård
H Ö P 
Krav-märkta grönsaker direkt från egna odlingar. Be-
sök även vårt växthus och olika friland.
Bilsbro Gård, 643 91 Vingåker, 070-695 18 69
allan@bilsbro.se, www.bilsbro.se

φ 59.04271  λ 15.78983

45. julita rapsolja
H P 
Först i landet med kallpressad rapsolja, naturell och 
smaksatt med kryddor. Hudprodukter. Gårdsbutik i 
shopen på Vingåkers golf. 
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Båsenberga Kogölet, 643 93 Vingåker,
0707-91 02 52, 0150-910 25, info@julitarapsolja.se,
www.julitarapsolja.se, www.vingakersgolf.se

φ 59.06667  λ 15.91667

46. näsets vedugnsbageri
P 
Tänk er ekologiska råvaror, skickligheten hos en
hantverkskunnig bagare och en vedeldad ugn.
Resultatet är ett Krav-certifierat bröd med unikt
utseende och en hejdlöst god smak! 
Näsets gård, 641 96 Katrineholm, 0150-530 63,
per-inge@nasetsvedugnsbageri.se,
www.facebook.com/Näsets vedugnsbageri

φ 59.02132  λ 16.18338

47. warbro kvarn/linds gård
P 
Odlar och säljer spannmål som dinkel, emmer,
naketkorn och naken havre. Egen kvarn.
Tillverkar allt från grovt mjöl till flingor och müsli. 
Linds gård, 640 24 Sköldinge, 0730-34 39 88, 
info@warbrokvarn.se, www.warbrokvarn.se

φ 59.04924  λ 16.43545

48. café lida gård/
kvalité häst & hund

 ä
Hos oss hittar ni lunch och fika. Vi jobbar med
svenska och närproducerade råvaror. 80 platser inne
+ 150 ute. Öppet alla dagar.  
Stenhammar Lida Gård, 642 92 Flen, 0157-120 05, 
070-471 12 89, hannah@kvalitehasthund.com,
www.kvalitehasthund.com

φ 59.04151  λ 16.57402

49. sofielunds gård
P 
Krav-gård med uppfödning av köttdjur av rasen Cha-
rolais.
Sofielunds gård, Hantverkaregatan 8, 642 37 Flen, 
0157-720 20, info@sofielund.se, www.sofielund.se

50. flens kommun
Ö
Arbetar för fler matproducenter och liv på
landsbygden i kommunen.
Näringslivskontoret i Flens kommun, 642 81 Flen, 
0157-43 00 00, mikael.larsson@flen.se,
www.flen.se 

51. ica nära katrineholm
H
En framåt butik med ett brinnande intresse för
lokalproducerade ekologiska produkter och en
ambition att göra din dag lite enklare.
Linnévägen 30, 641 32 Katrineholm, 0150-48 93 80
www.ica.se/linnevagen, www.icamatonline.se 

52. båltsnäs gård/ 
vilt & gårdsprodukter
H Ö P 
Gårdsbutik och B&B. Slakteri för lamm och vilt. 
Lokal för uthyrning, konferenser, fester och 
marknader. Båltsnäs gård, 641 92 Katrineholm, 
0707-47 01 46, kicki@viltogardsprodukter.se,
www.viltogardsprodukter.se

φ 58.93841  λ 16.17393 

53. finesserna
Ö P 
Utsökt sylt, marmelad och dryck av rena råvaror,
mestadels ekologiska. Små kok i koppargryta över 
öppen låga. Leder och utvecklar projekt med målet att 
fler ska kunna arbeta med maten från jord till bord.
Flinkesta, 642 95 Flen, 0703-13 15 73, 0157-703 28  
monika.naess@finesserna.se, www.finesserna.se 
φ 58.94873  λ 16.56743

54. troxtabo getgård
P 
Getost från egna getter.
Ekenäs Troxtabo, 642 95 Flen, 072-743 68 84
carmenwikstrom@hotmail.com, www.troxtabo.com

φ 58.95046  λ 16.60022

55. kuhlsta gård
P 
Uppfödning av lamm. Odlar spannmål, rabarber och 
äpplen (must, äppelljumme).
Kuhlsta, 642 95 Flen, 0157-701 35 bosse@blaxta.se
φ 58.96458  λ 16.63426

56. blaxsta vingård
ä  P 
Vin från egen vindruvsodling. Restaurang med fokus 
på smaker, egenodlade råvaror och säsongens primörer. 
Exklusivt hotell. Blacksta, 642 95 Flen, 0157-704 60, 
070-483 46 90 (bordsbokning).
goran.amnegard@spray.se, www.blaxstawine.se

φ 58.95815 λ 16.63420 
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57. ändebols gårdsbutik & café
H  P 
Levande ekologiskt lantbruk med får, dikor, tomater
i växthus, grönsaker. Gårdsbutik med gårdens och 
bygdens produkter. Köttlådor. Kafé med hembakat 
bröd.
Ändebols gård, 640 33 Bettna, 0706-87 15 00, 
info@andebolsgard.se, www.andebolsgard.se

φ 58.92227 λ 16.48381

58. solmyra smakfullt
Ö
Catering med lokalproducerade råvaror. Projektledare. 
Gripensnäs, Solmyra 640 33 Bettna, 070-686 92 41, 
jonas@solmyra.se, www.solmyra.se

φ 58.93538  λ 16.58961

59. stenbro musteri
H  Ö P 
Stenbro musteri är det lilla, men ändå stora,
musteriet med mycket hjärta. Egenodlade äppelträd, 
gårdsbutik och musteri.
Stenbro 3, 640 33 Bettna. 070-216 50 60, 
kontakt@stenbromusteri.se, www.stenbromusteri.se  
φ 58.93567 λ 16.59330 

60. vrena grönt
H P 
Växthusodlad tomat, gurka, paprika, chili,
utplanteringsörter och sallad. Gårdsbutik.
Lilla Stentorp 8, 611 98 Vrena, 070-647 00 05,
info@vrenagront.se, www.vrenagront.se

φ 58.85125  λ 16.71387 

61. vilt i vrena
 H P 
Finstyckat sörmländskt viltkött och charkvaror.  
Gårdsbutik fredagar 9 – 19. 
Lilla Stentorp, 611 98 Vrena 0155-919 30, 
christer@viltivrena.se, www.viltivrena.se

φ 58.87096  λ 16.73038 

62. ängby gårdsbutik & café
H  P 
Gårdsbutik, bageri, kafé, minilivs, stor loppis.
Öppet alla dagar under sommarlovet samt helger
september – maj.
Glindran Ängby 2, 640 20 Björkvik, 0702-37 77 96, 
wallens.akeri@telia.com, www.angbyull.snabber.se

φ 58.84613  λ 16.40439

63. pilgrimsbo café

Ta en kopp kaffe och en nygräddad våffla nere
vid vattnet. Toner av Billie Holiday blandas med
ångvisslan från ångslupen Munter. Vi serverar
ekologiskt, närproducerat fika på Sörmlands
vackraste plats.
Strandvägen 1, 611 73 Vrena, 0155-910 20,    
hej@pilgrimsbo.se, www.pilgrimsbo.se

φ 58.85922 λ 16.62859

64. allt om måltiden
Ö
Provningar, catering, inspirerande matlagning
på kockars vis.
Ängsbacken 610 56 Vrena, 070-531 36 26,
erik@alltom.nu, www.alltom.nu

φ 58.87076  λ 16.73038

65. nystugan ekogård
H P 
Ekologiskt lantbruk med nöt, lamm, gris och vilt. 
Småskalig ägg produktion, frilandsodling av
grönsaker, vedförsäljning. Gårdsbutik.
Nykyrka, Nystugan, 611 97 Stigtomta,
070-776 22 91, 070-755 10 05,
nystugan.ekogard@gmail.com,
www.facebook.com/nystugan 
φ 58.8425  λ 16.8000

66. gröna rosendal
H P 
Odling av grönsaker och blommor på friland.
Gårdsbutik året runt. Syrar, saftar och syltar.
Stuguthyrning i gårdsmiljö. Får och höns. 
Rosendal, 611 97 Stigtomta, 0706-21 57 98,
0155-24 15 50, grona.rosendal@gmail.com,
www.facebook.com/Gröna Rosendal

φ 58.81041  λ 16.81226 

67. haga honung
P 
Våra bin producerar ren, naturlig honung, vax,
pollen och propolis.
Månskenet 8, 611 94 Nyköping,
0704-95 35 39, anna@hagahonung.se,
www.hagahonung.se

φ 58.89583 λ 16.88577
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68. virå bruk
 H Ö
Upplevelser inom mat, jakt och utbildning där
viltet har en central plats. Catering.
Virå bruk, 618 95 Stavsjö, 0705-88 69 70,
classe@virabruk.se, www.virabruk.se

φ 58.77447  λ 16.45354

69. skena gård
P 
Lamm- och nötkött, charkuteriprodukter 
och lammskinn.
Skena, 611 96 Jönåker, 073-701 58 21
lena@skenagard.se, www.skenagard.se

φ 58.74626  λ 16.67755 

70. annas keramik
Ö
Tillverkning av brukståliga handdrejade
stengodsserviser, burkar med lock, bakformar,
syrakrus m.m.
Rosendal 1, 611 96 Jönåker, 0707-20 48 34,
0155-701 93, info@annaskeramik.se,
www.annaskeramik.se

φ 58.72503  λ 16.70446

71. annas kök och rum
H Ö P 
På Ösvreta Gård finns förädling och gårdsbutik
vid sidan av det traditionella ekologiska familje-
jordbruket med mjölkkor och får.
Ösvreta Gård, 611 92 Nyköping,
070-288 98 26, anna@osvreta.se,
www.osvreta.se

φ 58.77443  λ 16.89305

72. hellmanska gården
H  P 
Kafé och stenugnsbageri med nästan allt ekologiskt 
och närodlat. Luncher och varma mackor.
Även bosättningsaffär.
V. Trädgårdsgatan 24, 611 32 Nyköping,
0155-21 05 25, info@hellmanskagarden.se,
www.hellmanskagarden.se

φ 58.75236  λ 17.00677

73. ica nära nyköp
H
En vanlig närbutik med ovanligt mycket
lokalproducerade ekologiska produkter.

Jupitervägen 21, 611 60 Nyköping, 0155-21 12 00,
kundkontakt.nykop@nara.ica.se,
www.ica.se/nara/nykop

φ 58.75686  λ 17.03780

74. nyköping strand 
utbildningscentrum
ä Ö
Gymnasieskola med restaurang- och hotellutbildning. 
Restaurang där våra elever lagar mat med känsla,
passion och lokala råvaror. Gästabudsvägen 6, 611 31, 
Nyköping, 0702-13 31 00, 0155-28 44 24, hannu.
husa@nsutbildning.se, www.nsutbildning.se 
φ 58.74503  λ 17.01270

75. bernhard kök å deli
ä
Restaurang med ekologisk matglädje och fokus på 
svenska smaker.
Östra Storgatan 2, 611 34 Nyköping, 0703-119 16, 
0155-60 60 94 info@bernhardkokadeli.se,
www.bernhardkökådeli.se

φ 58.75386  λ 17.01267

76. lasätter gård
Ö P 
Saft, marmelad och gelé på fläderblommor från egna 
fläderodlingar. Konferens och Bo på lantgård,
certifierade av Naturens Bästa.
Lasätter gård, 611 95 Nyköping, 0155-530 33,
monika@lasatter.se, www.lasatter.se

φ 58.70807  λ 16.79106

77. tillvara odlingar
H P 
Småskalig odling av en mängd olika frilandsgrönsaker 
utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. 
Säljer på marknader och på gården från ca 15 augusti.  
Stora Flättna, Rättarbostaden, 611 92 Nyköping, 
0703-08 03 16, malin@tillvara.nu, www.tillvara.nu

φ 58.704422  λ 17.050687

78. rocklösa gård
HÖ P 
Ekogård med killingkött, höns-, ankägg. Gourmet-
vandring med 35 producenter. B&B, stugor.
Konferenser. Gårdsbutik. Svampkurser. Rocklösa,
646 96 Stjärnhov, 0158-422 27, 070-550 11 49,
info@rocklosa.se, www.rocklosa.se

φ 59.14331  λ 16.98572
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Foto: Bonnie Kittle
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79. östergården på ek
H P 
Småskaligt Krav-certifierat jordbruk med
grönsaksodling, glada höns och ankor. Gårdsbutik.
Ek 1, 646 91 Gnesta, 0709-26 21 68 
ostergardenpaek@gmail.com,
www.facebook.com/Östergården på Ek

φ 59.05700  λ 17.21726

80. gnesta bränneri
P 
Med lokalt vete från närliggande Hallstagård
produceras snaps hos Gnesta bränneri i hjärtat
av Sörmland 
Söra, 646 91 Gnesta, 0158-120 53 
malin@gnestabranneri.se, www.gnestabranneri.se 

81. skilleby trädgård
P 
Biodynamisk grönsaksodling i växthus och på fält.
Säljer allt färskt under säsong.
Skilleby Nergård 2, 153 91 Järna, 0735-78 56 03
frida@skillebytradgard.se, www.skillebytradgard.se

φ 59.04512  λ 17.59663

82. stiftelsen skillebyholm
H  äÖ P 
Ekologisk/biodynamisk trädgårdsutbildning med
försäljning av bl.a. egenodlade grönsaker och örter 
samt restaurang.
Skillebyholm 7, 153 91 Järna, 08-551 577 85
info@skillebyholm.com, www.skillebyholm.com

φ 59.04233 λ 17.60880

83. öster malma
H  ä Ö P 
Viltkött från eget slakteri. Kan levereras, köpas
i gårdsbutiken eller avnjutas i restaurangen.
Lunch mån-lör. Afternoon tea. Sommarcafé.
Öster Malma, 611 91 Nyköping, 0155-24 62 28
info@ostermalma.se, www.ostermalma.se

φ 58.95275 λ 17.15673

84. sörmlands naturbruk
Ö
Utbildar nästa generations matproducenter. Grönt 
kompetenscentrum. Öknaskolan, 611 99 Tystberga, 
0155-26 48 00, kansli@oknaskolan.se,
www.oknaskolan.se

φ 58.88939  λ 17.15073

85. onsberga gård
H P 
Ekolantbruk med gårdsförsäljning av kött och chark
på nöt, gris och lamm.
Onsberga Sättersta, 611 99 Tystberga, 070-653 10 31,
info@onsberga.se, www.onsberga.se

φ 58.89302  λ 17.2294

86. runnvikens pensionat
 

Övernattning i herrgårdsmiljö. Måltider baserade på 
råvaror från gårdens odling och lokala producenter. 
Sommarkafé juni–aug, tors–lör.
Lövsunds säteri, 611 99 Tystberga, 076-947 11 63,  
info@runnviken.se, www.runnviken.se

φ 58.87276  λ 17.12434

87. nielsens trädgårdsservice
P 
I huvudsak tomater, men även övriga grönsaker.
Pilvägen 7, 611 74 Tystberga, 070-604 06 95,
gu.nielsen@hotmail.com
φ 58.87276  λ 17.12434

88. bergs gård lantbruk
H P 
Ekologiskt nötkött från gräsbetande utegångs-
djur. Gårdsbutik och övernattning. Måltider kan
förbokas. Barnvänligt.
Bergs Gård Stora Huset 1, 610 75 Västerljung,
070-495 49 32, info@bergsgard.nu,
www.bergsgårdtrosa.se

φ 58.86839 λ 17.43690

89. trosa stadshotell
ä
Hotell och restaurang. Menyn avspeglar att Sörmland 
är rikt på fina råvaror, särskilt vilt.
V. Långgatan 19, 619 35 Trosa, 0156-170 70
anders@trosastadshotell.se,
www.trosastadshotell.se

φ 58.89591  λ 17.54708 
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För 
SÖRMLAND i tiden

VÅRA RESTAURANGER 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 skog-
arna, sjöarna och åkrarna och är stolta 
över våra långa samarbeten med lokala 

mejerier och gårdar.  

SKA DU FIRA 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!

08-511 600 40 • KULTURPARLOR.SE

Matsamtal 
på Mariefreds bibliotek
EN SERiE BERäTTELSER oCH SAMTAL 
oM VÅR MAT i SÖRMLAND
 
Varför vi behöver ha en lokal matförsörjning
MÅNDAGEN 26 SEPTEMBER KL 19.00
Pia Boson, företagare med ett hållbart perspektiv från  
Stallarholmen, berättar om varför vi behöver ställa om till  
lokal matproduktion i en allt varmare värld
 
Varför har vi nästan inga frilandsodlade  
grönsaker i sörmland?
MÅNDAGEN 3 oKToBER KL 19.00
Peter Eklund, omvärldsanalytiker med betoning på mat,  
berättar om den så kallade GAPanalysen, skillnaden mellan  
vad som odlas och vad som behövs, som han gjort för Stolt  
mat i Sörmland
 
den utvecklande begränsningen  
i att ta alla råvaror från trakten
MÅNDAGEN 10 oKToBER KL 19.00
Gustav öhman och Tomas Gustavsson från Fäviken, Taxinge  
krog, berättar om sitt arbete med enkel men utsökt mat
 
ta vara på hösten!
MÅNDAGEN 17 oKToBER KL 19.00
Ulla Troeng, med Mariefreds mest produktiva villaträdgård, 
berättar hur hon kan ha egen mat nästan hela vintern
 
Alla matsamtal startar kl 19.00 med en inspirerande  
berättelse på cirka en halv timme och fortsätter sedan 
som ett gemensamt samtal över kvällens ämne.  
Samtalsledare är Bie Seipel, mataktivist och medlem  
i Nära matens vänner och konsumentstråket i Stolt  
mat i Sörmland.

Entrépass 100 kr för alla fyra samtalen och 50 kr för  
ett samtal. Pengarna är ett resebidrag till kvällens 
berättare. Antal platser är begränsade. Kom i god tid. 
Pass och enskilda biljetter släpps 2 veckor före första 
samtalet. Bokas på 0159-297 92. Betalas kontant vid 
entrén.
 
arrangeras av nära matens vänner i samarbete med  
stolt mat i sörmland och mariefreds bibliotek
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platser
värda
ett besök

Ännu fler

Foto: Neha Deshmukh
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Eskilstuna

Café bönan
Hemtrevligt café med mazariner som 
specialitet. Finns i White Guide.
Köpmang 25, Eskilstuna, 016-14 88 22, 
facebook.com/Café Bönan

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

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

GEnSE faCTORY 
OUTLET
2:a sortering av bestick, gjutjärn
och kryddkvarnar.
Skogstorpsvägen 40, Eskilstuna,
016-15 90 80, gensefactoryoutlet.se

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

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

GRanERfELdTS  
TRÄdGåRdSCEnTER
Här kan du köpa sommarblommor, 
barrväxter, träd, kryddor, grönsaker m m.
ostra Eskilstuna,
016-35 33 10, granerfeldt.se

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

RESTaURanG P-2
Klassisk husman vid konstmuseet.
Portgatan 2, Eskilstuna, 016-13 61 37, 
p-2.se

torshälla

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

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, 
solbygard.se

Strängnäs

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, 0152-529 00

OSTaffÄREn
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

mariefred

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

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

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

sparreholm

GaRaGET
Nu kan du sitta vid Båvens strand 
och fika eller äta robust svensk mat. 
Must och drycker av hög kvalitet.
Landsvägsgatan 3, Sparreholm,
072-555 02 26,
garageti sparreholm.se

SPaRREHOLMS SLOTT
Den idealiska platsen för allt från 
spontana sommarutflykter och 
lyxiga rid- och museiweekends, till 
personlig utveckling genom lång-
siktigt lustfyllt lärande.
Sparreholms slott, 0157-305 62, 
www.sparreholmsslott.com
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malmköping

GRInda GåRdSGLaSS
Här produceras och säljs ett
40-tal olika sorters glass från 
gårdens egna kor och bär.
även café.
Grinda säteri 1, Malmköping,
070-201 91 87, grindagardsglass.se

högsjö

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

katrineholm

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

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,
landeti centrum.se

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

Vingåker

SUnda GåRd
Smaskiga ekologiska Krav-
jordgubbar.
Sunda gård, Vingåker,
070-489 32 06,
facebook.com/sundajordgubbar

julita

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
Härlig miljö för hela familjen
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

nyköping

ERIK I fORSEn
Mitt i gamla forsens industrimiljö
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 White Guide.
Forsgränd 14 Nyköping,
0155-21 56 00, erikiforsen.se

KUMLInS Café 
& KOndITORI
Kondiset med skön miljö och
goda bakverk på torget i Nyköping.
Stora torget 2, Nyköping,
0155-21 00 75, kumlinscafe.se

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

QVaRnEn
Här sitter man mitt i vattenfallet
och serveras bra mat från trakten,
Västra kvarngatan 64, Nyköping, 
0155-21 22 60, restaurangqvarnen.se

RInKEbY STRUTS 
& KaLKOn
Gårdsbutik med struts-, kalkon-
och lammkött samt charkprodukter.
Allt från egen uppfödning och 
slaktat på gårdens Krav-godkända 
slakteri.
Rinkeby Gård, Jönåker,
0155-21 08 00

SKaffERIET baR 
OCH MaTSaL
i den gamla NK-inredda frisör-
salongen serveras crossover mellan 
de sörmländska råvarorna och de 
italienska smakerna. är med
i White Guide.
Västra Storgatan 29, Nyköping, 
0155-26 99 50, mickesskafferi.se

ÄT.
Maten på Ät reflekterar enkelhet.
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
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sparbankenrekarne.se

Sparbanken Rekarnes filosofi är i 
grunden väldigt enkel. 
Vi är en lokal bank med tydligt fokus på våra 
tre hemkommuner; Eskilstuna, Strängnäs 
och Mariefred.

Det är från vår närmiljö vi hämtar kraft och 
därför är det för oss logiskt att det är här, vi 
som en lokal bank, ska återinvestera. 

På hemmaplan är vi störst på både före-
tags- och privatsidan. 

Genom oss växer inte bara ditt företag, 
utan även regionens ekonomi överlag.

Vi är en del av det kretslopp som får såväl 
näringsliv som privatekonomi att gå runt.

Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Jämför din gamla bank med oss.

Lokal bank ger 
lokal växtkraft



tystberga

nYnÄS ORanGERI 
OCH SLOTT
Godset ligger mellan Trosa 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

gnesta

aXaLa baGERI 
OCH Café
ytterligare ett kvalitetsbageri 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

GnESTa STRand
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

HUMbLES baGERI 
& KOndITORI
Ett mysigt konditori i 50-talsmiljö
med eget bageri som bakar de
klassiska bullarna, småkakorna och
bakelserna.
Torggatan 1, Gnesta, 0158-102 28, 
humblesbageri.com

SödERTUna SLOTT
Strax utanför Gnesta vid Frösjön
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, 
0158-705 00, sodertuna.se

oxelösund

bIRGERS 
KOndITORI
Har levererat bakverk till
oxelösundarna och Nyköpingsborna 
i många år. Gediget hantverks-
kunnande gör att de finns med
i White Guide.
Esplanden 18, oxelösund,
0155-305 31, birgers.se

SKÄRGåRdS- 
VåffLan
Platsen där du kan avnjuta en 
belgisk våffla samtidigt som du
upplever oxelösunds vackra skär-
gård. Lägg till direkt vid bryggan 
om du kommer med båt.
Femöre, Alskärsvägen, oxelösund,
076-349 70 29, skargardsvafflan.se

trosa

bOManS 
RESTaURanGER
Hos Bomans blir man inte besviken.
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

TROSa å Café
Precis intill Trosaån och torget ligger 
detta lilla café med fräscha mackor 
bakat på ekologiskt bröd. 
Östra Ågatan, Trosa, 0156-191 20, 
trosacafe.se

fIna fISKEn
Här får du pinfärsk fisk fångad 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

björnlunda

JaRbELLS VaRUHUS, 
ICa
En fantastisk lanthandel med stort 
utbud av lokala produkter och en 
hög servicenivå.
Stationsvägen 14, Björnlunda,
0158-200 04, lars.jarbell@nara.ica.se

STERnERbORGS 
CHOKLad & GLaSS
i Björnlunda kan du köpa handrulla-
de, ekologiska chokladpraliner
och god glass. Stationsvägen 22, 
Björnlunda, 0158-133 00,
facebook.com/Sternerborgs 
choklad

hillsta

HILLSTa bÄR 
& POTaTIS
Butik och självplock av de flesta 
grönsaker, jordgubbar och potatis
av högsta kvalitet.
Hillsta Västerljung,
0156-200 14, hillsta.se

vagnhärad

WaPPERSTa GåRd
Ekologiskt, prisbelönt naturbetes- 
kött. Gårdsbutik och galleri.
Wappersta Vagnhärad,
0156-102 23, wappersta.se

Foto: M
atton.se
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MARIE PETTERSSON
VD Mälarchark samt ordförande  
i Sörmlands Matkluster

FREDRIK ÅSTRöM
VD Svenska Kulturpärlor samt 
styrelseledamot i STUA

BENGT JANSSON
Samverkanskoordinator  
Stolt mat i Sörmland

ANNELIE KARLSSON
Mjölkproducent samt styrelse
ledamot i LRF Sörmland

Foto: Thom
as A

nderberg

Foto: Johanna Battaroff

Tillsammans utvecklar och profilerar vi

matregionen
Sörmland

Här är några av våra mathjältar. Läs mer om vår arbetsmodell på följande sidor.

www.stoltmatisormland.se



Intresset för mat och dryck, närodlat 
och ekologiskt, är större än någonsin, 
inte minst i matregionen Sörmland. 

För att tillgodose konsumenternas behov 
jobbar länets mataktörer på högvarv. 
Diskussioner förs, nya mötesplatser  
riggas, idéer, utbildningar och samarbe
ten utvecklas i strida strömmar.

Positiva vindar blåser i matSörmland. 
Flera av de ambitiösa mål som sattes upp 
hösten 2013, då matstrategin Stolt Mat i 
Sörmlands presenterades, har uppfyllts i 
förtid. Omsättningen är redan över 6  

miljarder i de över 3 300 sörmländska 
företag som arbetar med mat från jord  
till bord och inom länet sysselsätter  
branschen fler än 11 000 personer.

I kommuner och landsting sker ambi
tiösa satsningar för att såväl öka andelen 
närodlad mat som att erbjuda mat lagad 
från grunden. Den offentliga måltiden i 
länet är redan bäst i Sverige på ekologiska 
inköp.

Den positiva utvecklingen innebär 
att styrgruppen redan under året måste 
revidera målsättningen för 2020. l

Vind i seglen
för matregionen Sörmland

Tillsammans
mot framtiden
Sörmland anses redan idag vara en av Sveriges starkaste matregioner med goda förutsättningar att 
producera mat från jord till bord. Vi har bördiga jordar, närhet till stora marknader och inte minst drivna 
entreprenörer och duktiga mathantverkare. Men visst kan vi bli ännu starkare. Och förutsättningarna 
för att vi ska lyckas göra Sörmland till ett av landets tre ledande matregioner är stora – om vi gör det 
tillsammans. 

Stolt Mat i Sörmland riktar sig följaktligen till samtliga som på ett eller annat sätt arbetar med mat i 
länet, från beslutsfattare 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 betydligt snabbare än om var 
och en verkar på egen hand. Roligare blir det förstås också, inte minst eftersom ökad kommunikation och 
idéutbyte mellan mataktörer på olika nivåer genererar inspiration följt av nya tankegångar och idéer. Det 
innebär också att intressant information, om matrelaterade utbildningar, träffar, möten, evenemang och 
tävlingar på ett naturligt sätt kommer samtliga deltagare till godo.

Maria Printz på Printz bageri uttrycker det så här: ”Att vara en del av en matrörelse är spännande och 
med Stolt Mat som samordnare blir det tydligt att fler och fler ser samarbete som en möjlighet, som en 
trygghet och som en bra plattform för affärsmöjligheter och utbyte.”

 Stolt mat i 
Sörmland vill 
informera,  
inspirera och 
aktivera alla  
som ser mat 
som en viktig 
utvecklings- 
kraft för länet.

www.stoltmatisormland.se



TuSS För att uppnå de uppsatta målen arbetar  
Stolt mat i Sörmland sedan i april 2014 
enligt en arbetsmodell som kallas Tusen  

små steg (TUSS).
Enligt modellen har ett antal arbetgrupper,  

internt kallade stråk, bildats för att arbeta med 
olika ämnesområden.

Inom grupperna diskuterar man och tar  
fram ytterligare mål, vilka internt kallas bra-lägen, 
för respektive område. På vägen mot dessa bra 
lägen, för att driva arbetet framåt, arbetar man 
mot ett antal uppsatta milstolpar.

Under 2016 är sju stråk igång och träffas  
fyra gånger under året. Dessa stråk är Event, 
Matverk, Kommunikation, Kompetensutveckling, 
Konsument, Offentlig mat, och Sörmlands mat
huvudstad Nyköping. Fler stråk kan tillkomma  
i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Arbetet genomsyras av deltagarnas passione
rade vilja att skapa mervärden för Sörmland som 
matregion. l

tusen små steg

Foto: Bengt Jansson

” Det är bra när nystartade 
föreningar och kluster 
känner sig etablerade 
och aktivt deltar 
i flera stråk.”



www.stoltmatisormland.se

SToLT MAT i  SÖRMLAND äR ETT SAMVERKANSPRoJEKT MELLAN:

Stolt Mat i Sörmland vänder sig till dig som arbetar med mat, njuter av mat  
och ser mat som en viktig utvecklingsresurs för Sörmland. Målgruppen utgörs 
följaktligen av företagare, anställda i privat och offentlig verksamhet, besluts-
fattare och tjänstemän i offentligt finansierad verksamhet samt personer i 
regionala organisationer och intresseorganisationer. 

Alltså, är du jordbrukare, grönsaksodlare, producerar du kött, mjölk, öl, vin eller 
offentliga måltider? är du kock, krögare, livsmedelshandlare eller livsmedels-
distributör? Eller arbetar du med mat i någon annan form, som företagare eller 
anställd, och verkar i Sörmland? i så fall är du varmt välkommen att bli en del  
av oss. Vi tar tacksamt emot idéer som kan stärka projektet.

Anmäl ditt intresse till: Bengt Jansson, samverkanskoordinator,  
bengt.jansson@spiderevent.se | 070-598 05 55

Mission
stolt och smart mat

för ett gott liv

Passion
Viljan att skapa

Vision
vi är stolta över vår matkultur  

som bidrar till ett godare liv  
för länets invånare och våra  

besökare

Vill du vara med och utveckla
matregionen sörmland?


